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 : اول قسمت

 عاشورا یها شهیر

 ؟شدن یتا شهادت امام حسیباعث انحراف جامعه عراق و نها یچه عوامل

 : نه بحثیش زمیپ
ک اتحاد یجاد یجھت ا، هیپادشاھان سلسله صفو، سال قبل ۴۰۰حدود 
ه یعشر یعه اثنیبا رواج مذھب ش، مذھب یار قویتحت عامل بس یکاذب قوم

نکه یدر ا. قد َعَلم کنند، یعثمان یکردند در برابر امپراطور یسع، رانیدر ا
 یبوده و روابط پنھان و آشکار فراوان یحیمس، ن پادشاھانیاز ا یمادران برخ
با  ییاروپا یک و دربار پادشاھان کشورھایکاتول یسایان کلیم، در آن زمان

ست و ھمانگونه ین یدیچگونه شک و تردیھ یجا، ه وجود داشتهیدربار صفو
ن دکتر یو ھمچن یو علو یع صفویدر کتاب تش یعتیشر یکه دکتر عل

 )١(»توسعه و تضاد«ران) در کتاب یا یشناسپدر جامعه (ع پور یفرامرز رف
از بسط و گسترش  یرینبوده جز جلوگ یزیچ، ھا آن ھدف: اند اعتراف کرده

نک شاھد یه وجود نداشت ما ایاسالم در اروپا و به طور قطع اگر سلسله صفو
ان ین افراد بیاست که ا یقا جمالتین دقیا(! میبود یاسالم یک اروپای

 یما با حکومت، رانیدر ا ۱۳۵۷ز پس از سقوط بھمن ینک نیھم ا اند) هکرد
انه یعه در منطقه خاورمیک ھالل شیجاد یم که در صدد ایروبرو ھست

 شیپای  منطقهھای  هیاتحاد یداست که جھان به سویناگفته پ !دباش یم
ار خطرناک خواھد بود اگر در یاز کشورھا مسلما بس یبرخ یرود و برا می

_____________________ 
 

 . تھران چاپخانه حیدری، دانشگاه شھید بھشتی، شرکت سھامی انتشار -١
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شکل ای  هیاتحاد، انهیخصوص در منطقه خاورممسلمان به  ین کشورھایب
را خواھند گرفت و  ین خطریچن یجلو یقیبه ھر طرھا  آن نرد و مسلمایبگ

مذھب (بھتر از خود مذھب  یچه سالح یعتیشر ید دکتر علیبه قول شھ
خ یشاھد تکرار تار ÷یپس اکنون ما به قول حضرت عل )!ه مذھبیعل

شاھد ، ریاخھای  سال یکه در طست یب نیعج، لین دلیبه ھم )١(میھست
ده و یپوس یدعواھا ییدر بزرگنما یون شاه عباسیسابقه روحان یھجوم ب

سال  ۱۴۰۰رحلت حضرت فاطمه که از . میباش یعه و سنین شیکھنه شده ب
و گرم  !شھادت: شدھا  تقویم ناگھان در، رحلت: بود، شیسال پ ۲۰قبل تا 

کھنه و ھای  و ُشبھهھا  مداح انبوهو منبرھا و ھا  د بساط روضهیشدن شد
، انیالبته مشخص است که آقا !سندگانید بر زبان به اصطالح علماء و نویجد

از عواطف و احساسات کور  یه در بھره برداریاست صفویدر صدد تکرار س
نه شده و مانند ینھاد، سال ۴۰۰ن یا یکه در ط(مردم ھستند  یمذھب
اما  )نفوذ کرده است یرانیھر ادر عمق روح و جان  یسرطانھای  غده

نترنت و یا، گذشتهھای  زمان در: ک نکته مھم غافل مانده اندیاز ، حضرات
، سواد و مقلد بودندیعموما ب، نبود و مردم... چاپخانه و کتاب و ماھواره و

دوست و دشمن مشخص  یعه آن برایو طل(داست ینک پیآنچه از ھم ا یول
رود تا بساط کفر و شرک  می، نور دانش، خداوند یارین است که به یا )شده

 یران و حتین ایخ از سرزمیشه تاریھم یرا برا ینه توزیو اختالف و ک
به ھمت مصلحان ، نه چندان دورای  ندهیبرَکنده تا انشاء الله در آ، جھان

مسلمان و به  ین کشورھایب یه واقعیک اتحادیجاد یشاھد ا، عهیو ش یسن
ران و یمانه ایکامال صم یو ھمکار یانه (به رھبریخصوص منطقه خاورم

_____________________ 
 

حضرت علی: وقایع زمانه مانند یکدیگرند از روی حوادث قبلی حوادث آینده را پیش  -١
 بینی کن! 



 ٣   های عاشورا قسمت اول: ریشه

 

 . شاء الله ان، میباش )عربستان
از  )اگر قبول کند( )١(ر خداوندین بنده حقیا، ین روشن گریا یدر راستا

 یینوشته ھا، قلم و دانش یرویفه خود دانستم که با نیوظ، چند سال قبل
ھای:  کتاب جملهاز (نترنت پخش کنم یدر سطح ا یرانیان ایحق جو یبرا

دآب و بن یسرخاب و سفھای  کتاب شرک از خودم و یآلفوس و جامعه شناس
م یدار یما سع، ن نوشته مختصریاکنون در ا )یرین امیحس یبست از عل

ساعده  یفه بنیا سقیآ: م کهیعه ارائه کنیون شیر روحانیاز شبھه اخ یلیتحل
 یچ محققی؟!!! بر ھموجب واقعه عاشورا شد، به خالفت سو انتخاب ابوبکر

 )یو نه تفکر و عمل مذھب: دیدقت کن( یست که احساسات مذھبیده نیپوش
با فشار  ید بوده و حکومت در مواقع خطر به خوبیار شدیبس یرانیدر جامعه ا

 یاد عدالتخواھیحق و فر یھر گونه صدا، ک مردمیدادن دگمه مذھب و تحر
و  ۱۳۸۸ماه  ید ۹فاجعه : بارز آننمونه (کند  می ا انتقاد را در نطفه خفهی

دور  یاست جمھوریانتخابات ر یجه مھندسیمرعوب کردن منتقدان به نت
عالقه به ، ین عواطف مذھبیان ایز روشن است که در مین نکته نیا )دھم

پس . دتر استیشد یر احساسات مذھبین و واقعه عاشورا از سایامام حس
به  سجمله انتخاب ابوبکراز ( یھر اتفاق، ونیست که روحانیب نیعج

د که یجرات کند بگو یکس مبادا، مرتبط کنند، ن موضوعیرا به ا )خالفت
 ÷یبوده و خالفت منصوص حضرت عل یگریز دیر خم چیاصال واقعه غد

_____________________ 
 

اینکه ھای پوچ تاریخی بودم تا  ھا و قصه من قبال شیعه و بنده آخوند و گمراه افسانه -١
 ای رخ داد و نور ایمان در دلم درخشیدن گرفت.  به صورتی بسیار اتفاقی، معجزه
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 . )١(!ستیش نیب یدروغ

 : ھدف -١
ک یخواست  یدوباره تکرار نشود و اگر کس، خ و فاجعهینکه تاریا یبرا

، )٢(از منکر کند یرا امر به معروف و نھ یظاھر اسالمحکومت جبار و به 
زند و تحت نام امام یابان نریبه خ ید ۹کوفه در آن جامعه در فاجعه  یاھال
 . )٣(خ نبرندیان را دوباره به مسلخ تارینیحس، ÷نیحس

ک ی، یخیع تاریک واقعه و به خصوص وقایان یدر ب توان یمچگاه نیھ -٢
 . دانستا مقصر یعامل را موثر و 

به  ÷نینکه علت شھادت حسیعه به ایسخنرانان ش یاشاره شبانه روز
ھر استاد  یساعده بوده است برا یفه بنیدر سق سخاطر خالفت ابوبکر

سال قبل  ۵۰در  سخالفت ابوبکر. ار بچه گانه و مسخره استیبس، یخیتار
ادت دارد به شھ یگر چه ربطید ین مردمیگر و بید یاز واقعه کربال در مکان

ان یگر و در مید یلیگر و بنا به دالیدای  م قرن بعد در منطقهین، نیامام حس

_____________________ 
 

زیرا ھمانگونه که این حقیر در کتاب آلفوس و سایر علمای شیعه ایرانی مانند  -١

بدون  جاند پیامبر اکرم  آب خوردن ثابت کرده (قلمداران و برقعی و...) به راحتی
 انتخاب نکرده بودند. ھیچ شکی برای خودشان جانشینی 

 تقال إلمام جائر (سنن النسائی »أحب اجلهاد إىل اهللا لكمة حق«: جقال رسول الله  -٢
ترین مبارزه نزد خدا، گفتن سخن حق در مقابل پیشوای ستمگر  محبوب) «۷/۱۶۱

 ». است
شنوم: ما اھل کوفه  می گیرد وقتی از خیل گوسفندان این شعار را ام می هو من خند -٣

 نیستیم امام تنھا بماند! در صورتیکه باید بگویند: ما اھل کوفه ھستیم یزید تنھا نماند!



 ٥   های عاشورا قسمت اول: ریشه

 

به شوشتر زدند ، یگنه کرد در بلخ آھنگر: به قول معروف !گریدای  جامعه
به کربال  !ینه کسیگنه نکرد در مد: د گفتینجا بایکه در ا !یگردن مسگر
، ادعا که گذشته گانن یز پوچ بودن ایم نیقرآن کر !!!!!!.....زدند گردن

 : دکن یم یندگانند را نفیمسئول اعمال آ

ا َكَسۡبُتۡمۖ َوَ� �ُۡ�  تِۡلَك ﴿ ةٞ قَۡد َخلَۡتۖ لََها َما َكَسَبۡت َولَُ�م مَّ مَّ
ُ
ا  َٔ أ لُوَن َ�مَّ

ْ َ�ۡعَملُوَن  آن جماعت را روزگار به سر آمد دستاورد « ]۱۳۴البقرة: [﴾ ١٣٤َ�نُوا
 آنان و دستاورد  یآنان برا

د یاند شما بازخواست نخواھ ردهک  می شماست و از آنچه آنان یشما برا
 . ١»شد

... ت ویو وال یبه خالفت الھ یچگونه اعتقادیھ ÷یضمنا حضرت عل
ح و متواتر در یبا سند صح یحت(ن رابطه یشان در ایک سخن از اینداشته و 

ر را یموضوع واقعه غدشان ین معنا که ایوجود ندارد به ا ٢)عهیکتب ش
کتاب به صورت ھا  ده ز درین یعه و سنیش یعلما. بدانند یخالفت الھ

 . ٣اند کرده را رد ÷یموضوع خالفت منصوص حضرت عل، مفصل

_____________________ 
 

نویسد:  می شھید دکتر علی شریعتی نیز دقیقا ھمین برداشت ما را از این آیه داشته و -١
توانیم بدبختی و بی حالی و بی عرضه گی خودمان را به گردن گذشته گان  ما نمی

که تنبلی و نادانی و شالختگی و کوتاھی خود را به چشم زخم بیندازیم. مثل کسانی 
 دھند!  می دیگران نسبت

 با سند صحیح و متواتر و نه یکی دو خبر واحد با اسناد ضعیف! دقت کنید گفتم: -٢

ھای کوبنده به کتاب المراجعات نوشته ابومریم بن محمد  پاسخ ھایی مانند: کتاب -٣
  طور و شاھراه اتحاد نوشته قلمداران و...اعظمی و آلفوس نویسنده ھمین س
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باعث فساد و انحراف جامعه عراق و به خصوص منطقه  یچه عوامل -٣
 کوفه شد؟

 یچه عواملام:  د من نوشتهیبحث مشاھده کرد یھمانگونه که در ابتدا 
را با یباعث فساد و انحراف جامعه عراق و به خصوص منطقه کوفه شد ز

ای  ل عاشورا به گونهیا مغرض در تحلیمحققان نادان ، کمال تاسف
 یاسالم یآن زمان و ھمه شھرھا یجامعه اسالم یتمام ییسند که گوینو می

اگر  یعتیشر ید دکتر علیبه قول شھ یکه حت یدر صورت !اند مثل ھم بوده
 یر شھرھاینه برود تفاوت مردم آنجا را با سایدر زمان حال به مد یکس

نه یم مردم مدیست که ما بخواھین یانصاف یا بیآنگاه آکند  می عربستان درک
م که یکن یریجه گیم و نتیبدان یکیسال قبل را با مردم کوفه  ۱۴۰۰

ر در آن اگ ین شد؟ آریباعث شھادت حس )نهیت مدیبا مرکز(خالفت ابوبکر 
لم و یما و فیو صدا و سای  رسانهھای  غول حکومت مانند اکنون با، زمان

ک ستاد و یو ائمه جماعات و ھزار و ھا  ق مدارس و روزنامهیال و از طریسر
کشور را تحت کنترل داشته و خط  یشھرھا یتمام یافکار عموم... ات ویھ

 یول، میبه حضرت ابوبکر و عمر بزن ین انگیم چنیستتوان یم کرد یم یدھ
ن یراشد یکه خلفا )ده مردمیر رفتار و عقییاز نظر تغ( یت تسلطینھا

نماز ھای  راد خطبهیق ایآن ھم از طر. نه بوده استیبر شھر مداند  داشته
ق ین و تشویاز لعن و نفر یخبرھا  ن خطبهیدانم در ا می د ھمیکه بع !جمعه

  !داشته باشدت وجود یمردم به ظلم اھل ب
را در آنجا  )د شدیشھ ن تنھا ماند ویحسکه چرا (ن سئوال ید پاسخ ایما با

 : م کهیجستجو کن
به خصوص منطقه عراق و به خصوص شھر کوفه  یچرا جامعه اسالم -

و اخالق  یعات و عھد شکنیمرکز شا !ثیمرکز خرافات و جعل حد ؟چنان شد
د یاست دقت کن یخ طبریمعتبر تارر که از کتاب یع زیبه وقا. ده و بدینکوھ
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شھادت ، تیو در نھاھا  آن یان و بد عھدید شدن کوفید مسئول پلیتا بفھم
 : ١بوده اند ین چه کسانیامام حس
در  )دنک یمن صلح یه با مسلمک یرانیاز سران ا یکی(نار ید: دنیگو •

ای  : گفتو ستاد یوفه آمد و با مردم به سخن اکه به یام امارت معاویا
د و یبود یکن ید مردمیه بر ما گذشتکشما اول بار ، وفهکگروه مردم 
 سپس حضرت ابوبکر( دین بودیز چنیثمان نمر و عُ به روزگار عُ 
: افتید و چھار خصلت در شما رواج یگر شدیآنگاه د )مقصر نبوده!

ھا  خصلت نیاز ا یکچیھ. یگ م حوصلهکو  یو نامرد یجیبخل و گ
ه یردم از مادران شما آمده و بدانستم بلکدر شما نبود و چون دقت 

از  ینامردان و یان است و بخل از پارسیاز نبط یجیگ. جاستکاز 
 . ٢)۱۹۵۸ص  یخ طبریتار(. از اھواز یگ م حوصلهکخراسان است و 

وفه ک(وفه رخ داد کان مردم یه مک ین فسادینخست: دیگو یشعب •
مردم آنجا ان یطان میش، ه به دوران اسالمکبود  ین شھرینخست

ه سعد ک یان عبدالله ابن مسعود و سعد بر سر قرضیم )ندکفساد اف
 . )۲۰۹۶ص  یخ طبریتار(. شود می جادیا یریگرفته بود درگ

_____________________ 
 

کرد!! برخی از  می به یاد ماجرای آن دزدی افتادم که داخل مردم شده بود و دزد دزد -١
اند و حاال گناه را به  ان شدهمردم ایران ساکن در کوفه باعث خراب شدن اخالق کوفی

خود آن قوم است  اندازند!!! ضمنا سرنوشت ھر قومی در گرو تغییر می سگردن ابوبکر
 ھای گذشته!  نه در گرو تغییر نسل

ترجمه ابوالقاسم  محمد ابن جریر طبری. تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوك. -٢
( ھر جا در این تحقیق به تاریخ طبری  ۱۳۶۳ چاپ سوم. انتشارات اساطیر. پاینده.

اشاره شده منبع آن ھمین است که در اینجا ذکر کردیم و برای جلوگیری از اطاله 
  کنیم) کالم تکرار نمی
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ع یوسته مطیپ که تا به روزگار ھشام ابن عبدالملیقیمردم افر: دنیگو •
بردند تا  می و گوش به فرمان بودند و در آرامش و اطاعت به سر

نجا راه آافتند و چون دعوتگران عراق به یمردم عراق بدانجا راه 
انشان یردند از اطاعت بگشتند و تفرقه در مکشان یکافتند و تحری

 )۲۰۹۹ص  یخ طبریتار(. ن استینون چنکه تاکافتاد 
ھر جا  یخ طبریدر تار: نیدر شھادت حس یگریجھالت عامل مھم د •

 انیاز مردم کوفه به م یسخنھا  ا خطبهیا ھ ا نامهیدر خالل گفتگوھا 
خردانتان  یمراقب ب: میکن یمن دست برخورد یاز ا ید با جمالتیآ می
 . دید و گرنه خودتان را مالمت کنیباش

 ÷نید را ھم باعث شھادت حسیزی، هیان اولیعیش یحت( •
بن اشتر فرزند مالک ام یابراھ )چه برسد به ابوبکراند  دانسته نمی
اد یکه منجر به ھالکت ابن ز یفرمانده سپاه کوفه قبل از جنگ، اشتر

ان حق و یعین و شیاران دیای  : ارانش کرد و گفتیشد رو به 
پسر  ین ابن علیه پسر مرجانه قاتل حسلدالینک عبینگھبانان خدا ا
و دختران و زنانش و  یان ویمبر خداست که مایفاطمه دختر پ

 ن بنوشند و به آبآل شد و نگذاشت از یانش و آب فرات حایعیش
رود و  )دیزی(ش یعموزاده خو ین سویستند و نگذاشت حسینگر می
 . )۳۳۸۷ص  یخ طبریتار(. صلح کند یبا و

خطاب به مردم  ١یوسف ثقفیحجاج بن ھای  ن خطبهیاز اول •
و بگو مگو و چه بود و ھا  بندی ن دستهیاز ا، مردم عراقای  : کوفه

_____________________ 
 

البته لعنت خدا بر حجاج ولی او در اینجا به خوبی ماھیت مردم کوفه را آشکار کرده  -١
که ای امیر، اینکه اخالق ما  شود و بگوید است. ھیچکس ھم در آن زمان بلند نمی
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ا ید یم باشیا به راه حق مستقیبه خدا . دیبدار چه خواھد بود دست
به  ۳۵۱۹ص  یخ طبریتار. دارم می ھر کدامتان را به تنش مشغول

د و از چنان بود و ینکن یعه پراکنید و شاییا به انصاف آیخدا قسم 
د یچشم بپوش ییچنان بود و فالن به نقل از فالن گفت و پراکنده گو

د و از یباطل را بگذار. وه شوندین بر بزنمتان که زنایا چنان با شمشی
خ یتار(. دیبگذرھا  بندی ن دستهیاز ا. دیچند و چون دست بردار

، مردم عراق و اھل اختالف و نفاق و اخالق بدای  )۳۵۲۰ص یطبر
ب خدا را یرھا نبود که ھنگام ترغیدم که از نوع آن تکبیشن یریتکب

زان احمق یکنپسران ای  )۳۵۲۰ص یخ طبریتار(. بدان منظور دارند
 . )۳۵۲۱ص  یخ طبریتار(. وگانیب یو بندگان عصا و ابنا

گر صفات یتوسل از د، حیضر، عالقه به نمادھا، یبت پرست، بدعت •
ل بن یطف: ج استیار رایز بسین یع فعلیناپسند مردم کوفه که در تش

کوفه خودش اعتراف کرده که در زمان  یره از اھالیجعده بن ھب
د و یآ می رونیاز خانه ب یروز. شود می پول یتسلط مختار بر کوفه ب

ف یت کثینھا یب یک کرسی یند که رویب می ه رایروغن فروش ھمسا
به  یزین چید بھتر است درباره ایگو می ش خودشینشسته است پ

 ش مختاریپا آن ر وگیرد  می را از روغن فروش یکرس. میمختار بگو
را از تو نھان داشته بودم که نھان داشتنش  یزیچ: دیگویبرد و م می

: ست؟ گفتمیچ: گفت. میبگوآن را  خواھمینک میروا نبود و ا
ده یعق یینشست گویره بر آن میبود که جعده ابن ھبای  یکرس

 نیا !سبحان الله: گفت. در آن ھست ÷یاز عل یداشت که کرامت

                                                                                                         
گفتند: پس چرا اخالق مردم مدینه  می گند شده تقصیر ابوبکر است! زیرا در جواب او

 خوب است؟!!! 
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: دیگو. بفرستآن را  بفرستآن را . یانداخته بود ریکنون تاخرا تا
 شسته شد و چوب تازه درآمد که روغن خورده بود و برق یکرس
ش مختار بردند و بگفت تا دوازده یدند و پیپرده بر آن کش. زد می

نگونه یمردم ا یآنگاه بانگ نماز جماعت داد و برا. ھزار به من دادند
ن امت یر آن در ایگذشته بود نظھای  امت درھرچه : کرد یسخنران

مانده ترکه خاندان یل صندوق بود که باقییاسرا یدر بن. ز ھستین
ھمانند  یزیان ما چینک میو خاندان ھارون در آن بود ا یموس

ھات آخوندھا یو توجھا  مثال قًا مانندیدق(. دیھست پرده از آن بردار
ه پا خاستند ان بیائرا برداشتند سب یکرسھای  پوشش )ات قرآنیاز آ

 . ر گفتندید و سه بار تکبو دست برداشتن
گروه ای  : است و گفتخوبه پا یشبث بن ربع: دیگول بن جعده یطف

شدند و  او او را کنار زدند و دور کردند و مانع: دیگو. دیکافر مشو، انیمضر
ن سخن از شبث یبه خدا پندارم که ا: دیگو ییحیاسحاق بن . رون کردندیب

-یروز میبرند و پ می را در نبرد با مردم شام به ھمراه خود یکرس.... بود
فزود و ین فتنه را بیو ا... ندشو یمان کشته یاز شام یادیشوند و تعداد ز

 یخ طبریتار(. دندییش رفتند که به کفر گرایچندان در آن پ
 . )...۳۳۸۲و۳۳۸۱ص

مان ینا لله گفتم و از آنچه کرده بودم پشإو من : دیگول بن جعده یطف 
: ن مضمونیگفت به ا ین باب شعریھمدان در ا یاعش: دیابوصالح گو. شدم

 نگھبانان شرک من شما راای -دیھست ییم که شما سبادھ یمشھادت 
اگر  –ست ین ینه موسیشما سک یم که کرسکن یماد یقسم  –شناسم  می

و گر چه  –ست یان ما ھمانند صندوق نیم –د یده ایچیبر آن پھا  چه پرده
 ھستم که یمردم شبام و نھد و خارف به دور آن راه روند _ (مرقد) من کس

و  –ھست ھا  قرآن ھستم که در یرو آن وحیو پام  را دوست داشتهمحمد  آل
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رو او یز پیمن ن –رو عبدالله شدند یر و جوان پیان از پیکه قرش یھنگام
با  یدیابواسحاق را داگر : دیگو یثیمتوکل ل ۳۳۸۲ص یخ طبریتار. شدم

آن ھای  چوب ان به دوریشبام –تو را باور ندارم  یکه من کرس – یبگو یو
دگانشان یدر اطراف آن د –بندند  می بدان یان وحیو شاکر –جھند  می بر

 یخ طبریتار(. زدیر می ست که از آن آبیینخودھا ییگو –قرمز است 
 . )۳۳۸۳ص

 یرو کد ابن عبدالملیزمان ولنه در یمد یوال یان مریعثمان ابن ح •
اھل خالف و ، مردم عراق: ... دیگو ینه میرود و به مردم مد می منبر

از مردم عراق را  یکبه خدا ھر ، ه گرفتهیماھا  آن نفاقند و نفاق از
 یهپنداشت دربار می شتن را بھتر از ھمهیه خوک یسکآزمودم 

ان یمدع ینعی(د یدان می هکرد ک می طالب چنان سخن یخاندان اب
و ھا  آن دشمنان، ستندینھا  آن یهعیش )!تیع و حب اھل بیتش
ه کستند بلین یعه علیه شک یان فعلیعیدرست مثل ش(. ندیھا رآنیغ

خواھد  یه خداکد نیگو یمچنان  یول )ھا ھستند یدشمن سن
ت یار صالح رعکه در کعمر ابن خطاب  یوقت... زدیشان را بریخونھا

را آھنگ جھاد داشت آنجا  یسکرد ھر کاد یوشا بود شھرھا را بنک
ا عراق یشتر دوست دارد یه شام را بکد یپرس می اد و از اوفرست یم

درمان  یمن عراق را درد ب. شتر دوست دارمیگفت شام را بیرا؟ و م
ھای  ینیش بیپ( )ردهکتخم (ضه درآورده یطان آنجا بیه شکدم ید

ھا  والیت ه درکم یگاه گو اند. هبه خدا مرا به زحمت انداخت )سعمر
ه کرا  یسانکنم کشان  یندهکم اگر پراینم آنگاه گوکنده شان کپرا

تباه  ییششان روند با جدل و محاجه و چگونه و چرا و فتنه گرایپ
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 یکش نیآزما، ندشانیازمایب یر زنیار شمشکو چون در  ١نندک
ن ینخست. دندیشکه یبلھا  آن امدند و ازیار عثمان نکبه . ارندین
وفه کان یشورش(د آوردند یاف بزرگ را پدکه آن شکبودند  یسانک

 ستند وکش یکی یکیاسالم را ھای  رهیو دستگ )سه عثمانیعل
، کار اندکه کد یزمامداران را بگذار ییب گویع... را آشفتندھا  والیت
ه فتنه مال و کد یه زایتا فتنه رخ دھد و از فتنه بلشود  می آشفته

 )۳۸۷۲و  ۳۸۷۱ص  یخ طبریتار(. فرزند را ببرد
 

سد ینو میای  ان کوفه نامهیعیبه ش ÷یه فرزند حضرت علیابن حنف •
 ینآم قریاز تعالھا  آن یل دورین دلیا ایات قرآن است آیکه تمام آن آ

ان ما یعیبه ش یاز محمد ابن عل )نیپس از شھادت امام حس( ؟ستین
ان و ید و عیرو و مسجدھاھا  به انجمن، اما بعد: که در کوفه ھستند

 )٢()۱۱۸عمران  آل(. دیریرمومنان ھمراز مگید و از غیاد خدا کنینھان 
ز از یش نین خوید در کار دیکن یمش یچنانکه محافظت جان خو

ک از یچید که ھیار کنینماز و روزه و دعا بس. دیزیان بپرھیدروغگو
در  یھر کس. نچه خدا بخواھدآ د مگریضرر و نفع نتواند رسان، مخلوق

بار گناه  یچ گنھکاریو ھ )٣()۳۸: المدثر(ش است یگرو اعمال خو
را سزا  یو خدا عمل ھر کس )٤()۱۶۴ :انعام(. برد نمی را یگرید

_____________________ 
 

 ھای کالمی آخوندھا!!!  درست مثل بازی -١

  ﴾َءاَمُنواْ َ� َ�تَِّخُذواْ بَِطانَٗة ّمِن ُدونُِ�مۡ ﴿ -٢
  ﴾٣٨رَهِيَنٌة ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما َكَسَبۡت  ﴿ -٣
ۡخَرىٰۚ ﴿ -٤

ُ
 ﴾َوَ� تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ
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از  یکیشتن نیخو ید و برایک کنیعمل ن )١()۳۳:(الرعد. ددھ یم
 یخ طبریتار(. د و سالم بر شما بادید و از غافالن مباشیش فرستیپ

م که یخور می بر یاتین نامه به آیجالب است چون در ا )۳۴۰۶ص 
را ھدف  یع کوفیه غلط تشیاولھای  شهیشرک و اندھای  شهیر یتمام

 ... ر خدا وید به غیتوسل و ام، واسطه، شفاعت: قرار داده
رون یب: دید ابن غفله گویسو: ٢و غلو یث و دروغ افکنیجعل حد •

دست به پشت من زد و بدو د و یبه من رس یکیرفتم که  می نجف راه
: ر؟ گفتیکدام پ: گفتم ؟ییگو می ر چهیدرباره پ: گفت. ستمینگر
رم که او را به گوش و یگ می تو را شاھد: گفتم. طالب یابن اب یعل

رم یگ می ز تو را شاھدیمن ن: گفت. چشم و دل و زبان دوست دارم
 یخ طبریتار. که او را به گوش و چشم و دل و زبان دشمن دارم

ن سال بعد در یچند، ین شخص دشمن حضرت علیھم ۳۴۱۸ص
و دم از حب کند  می را بازای  و نامهشود  می مسجد اعظم کوفه وارد

مختار  یست براین نامه ایا: دشو یمنگونه شروع ینامه ا !زند می یعل
ص  یخ طبریتار(... نوشته یو یبرامحمد  آل ید که وصیعب یبن اب

  !!!دکن یمرود و او را در نزد ھمه رسوا  می د ابن غفلهیسو )۳۴۱۹
 

_____________________ 
 

َ�َمنۡ ﴿ -١
َ
ِ َ�ۡف� بَِما َكَسَبۡتۗ  أ

ّ�ُ ٰ  . ﴾ُهَو قَآ�ٌِم َ�َ
دھد احادیث ضعیفی که در کتب اھل سنت وجود دارد  می این ماجرا به خوبی نشان -٢

آید از کجا ریشه گرفته!!! اگر مجموعه  می و در مناظرات، بسیار به کار علمای شیعه
احادیث واحد و اخبار ضعیف را از داخل کتب اھل سنت داخل یک کتاب جمع آوری 

 کنی به مجموعه کاملی از عقاید شیعه دست پیدا خواھی کرد! 
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تابع ، ن نکته است که مردم در ھر زمانیا یز حاوین داستان نیو آخر •

 الناس عىل(زمان گذشته  یشوایھمان زمان ھستند نه تابع پ یشوایپ

را عامل فساد اخالق  سد ابوبکریتوان یمنکه شما نیو ا( )دين ملوكهم

 کو مل یر سازیان و آبگیار بنکد به یول: دیگو ÷یعل )دیکوفه بدان
 به ھم یسانک یام ویه در اکدلبسته بود و چنان بود  یدار
دند و چون یپرس می ریان و آبگیبن یهگر درباریدیکدند و از یرس می
مان زمامدار شد زن گرفتن و غذا خوردن را دوست داشت و یسل

چون عمربن دند و یپرس می زانینکازدواج و  ۀگر درباریمردم از ھمد
 یگریبه د یکیدند یرس می گریبه ھمد یز زمامدار شد وقتیعبدالعز

 ؟یچه مقدار از قرآن را حفظ دار ؟شب ورد تو چه بودید: گفت می
ن ماه چه مدت یدر ا ؟یا ردهکختم  کیو  ؟ینک یمقرآن را ختم  کی

 )۳۸۸۴ص  یخ طبریتار(!!! !؟یدار می روزه
 

ن نکته را ید ایز خودم بایعز خدمت ھموطنان، ن بخشیا یدر انتھا •
 ید باعث بدبختتوان یم ین حاالت و صفاتیذکر کنم که وجود چن

م و یریخ درس عبرت بگید از تارییایز بیبرادران عز، ک ملت شودی
ر یبرخاست تحت تاث یحق یندا یام که اگر از گوشهیآنگونه نشو

 !میگر بزنحق را تنھا گذاشته و به او انگ فتنه یما آن نداھا  رسانه
زمان حال  یم و به فکر بدبختیبردار بدست از سر ابوبکر و عمر

  !میباش

 : شدن حکومت یسلطنت -٤
شدن خالفت است که تا آن  یموروث، ÷نیگر شھادت حسیعامل د

ن بوده است و انتقال مرکز خالفت از یانصار و مھاجر یبه انتخاب شورا، زمان
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 یحکومت را موروث، هیام یچگونه بننکه چرا و یا. نه و عربستان به شامیمد
ن نکته ینجا فقط به ذکر ایدر ا، مفصل و جداگانه دارد یاز به بحثیکرد ن

ابن : عت نکردندید بیزیبا ، نیمھاجر بزرگاننفر از  ۵م که فرزند کن یمبسنده 
 یلن بن عیحس: ردند مگرکعت یه بید بن معاویزیمردم با  یهھم: دیعون گو

ر و عبدالله ابن کب یر و عبدالرحمن بن ابیو عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زب
د یزیدانسته و به  می ن نکته رایه ایمعاو )۲۸۶۷ص  یخ طبریتار(. عباس

 به نظر. ن آلوده نکندیکه دستش را به خون حسکند  می دا سفارشیاک
نداشته  یبه امور مملکت یتوجه چندان، یاشیو ع ید به علت جوانیزیرسد  می

ن ینه محکم ایقر !ع زده باشدین عمل فجیسر خود دست به ا، ادیو ابن ز
خود به شام نزد کند  می ن از عمر سعد درخواستیحسل آن است که یتحل

د پس از ورود کاروان اسراء و متوجه یزینکه یو ا. د رفته و با او گفتگو کندیزی
البته به نظر ما ھمانگونه . دفرست یمعنت اد لیبر ابن ز، شدن به ابعاد فاجعه

مقصر و ... ک ویزیو واقعه کھرای  رهیزنجھای  قتل انیران در جریکه رھبر ا
د در یاد بوده و بایز مسئول رفتار ابن زید نیزی، لین دلیمسئول است به ھم

 . خداوند باشد یپاسخگو، امتیق

 اند رده بودهفاجعه کربال در واقع اھل ھای  شهیگر از رید یکی -٥
 یایکه بقااند  فاجعه کربال در واقع اھل رده بودهھای  شهیگر از رید یکی

اھل رده . رندیبودند که انتقام خود را از اھل اسالم بگ یدر انتظار روزھا  آن
از حکومت  سقیبودند که در دوران خالفت حضرت ابوبکر صد یلیقبا

ل اھل رده در ینقش قبا. شدندکافر ھا  آن از ینکردند و بعض یرویپ یاسالم
 : ر استیواقعه کربال بقرار ز

 -۳. دهیسر بر ۱۷م با یله تمیقب -۲. دهیسر بر ۷له مزجح با یقب -۱
شمربن  یله ھوازان بفرماندھیقب -۵. له کندیقب -۴. له سجاحیقب



 تکرار فاجعه   ١٦

 

از مجموع . دهیسر بر ۶اسد با  یله بنیقب -۶. دهیسر بر ۲۰جوشن با  یذ
توسط افراد اھل رده ھا  آن کربال در مجموعه سر پنجاه تند یشھ ۷۲حدود 

نه منوره را یھا بودند که مد نیز ھمیق ن.  ھ ۶۳در سال . شود می از تن جدا
قاتل . آنجا پرداختند یمورد تاز و تاخت قرار دادند و به کشتار و غارت اھال

بود و سر مبارک آن حضرت را  یاصبح یبن انس نخع سنان سنیحس
ران بعد از یخ ایبه تار ینگاھ(. ١کند ید از تن مبارکش جدا میزی بن یخول

  )اصل ینیحس یمؤسسه انتشارات: ناشر این  دون اسالمیفر: اسالم مؤلف

 : رتیکور احساسات بر تعقل و بص یرویغلبه ن -٦
ن اصطالح یا. میشو یممواجه  »والنس یآمب« در جامعه ما گاه با رفتار... 

. گرفته شده است یا دو ارزشیرفتار دوگانه و  یبه معنا دیفرو یاز روانشناس
گر احساس تنفر و عشق ھر دو را یک شخص نسبت به شخص دیآن  یکه ط
 والنس و دوگانه به چشم یآمبھای  حرکت نیز گاه چنیدر جامعه ن... . دارد
بر  یاد مبتنیک ھنجار در حد زیاز  یرویبه خصوص اگر پ. خورد می

ت و نقش ھنجار به عنوان قاعده و روش یاحساسات باشد و نه وقوف به اھم
و  یبدون تعمق کافھا  انسان نگونه مواردیدر ا. ک ھدفیبه  یابیدست یبرا

 یا شخص داوریده یپد، ک موضوعیدرباره  یشتر با احساسات ھنجاریب
ا کامال رد یو  )صدر صد درصد یبن(ند کن یمد ییکامال تاآن را  ایند و کن یم
و  ÷نیدعوت مردم کوفه از حس ٢)!د گرددیصدر اعدام با یبن(ند کن یم

ھایی  قسمت ز حداقل دریو سپس اتفاق کربال نھا  آن ر رفتارییبازگشت و تغ

_____________________ 
 

 . ۳۰۳۸، ص ۷تاریخ طبری، جلد -١
طرف  ما مردمی ھستیم که از یک یا به قول نماینده مجلس در زمان مشروطه: -٢

 چھلستون!  سازیم و از سویی دیگر: می بیستون
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ن قسمت به طور کامل یا(ن شود ییق تبین طریده و از این رابطه دید در ایبا
دانشگاه ، انتشار یسھامشرکت ، ع پوریفرامرز رف، توسعه و تضاد: از کتاب

 )۴۶۲ص ، یدریتھران چاپخانه ح، ید بھشتیشھ

ده دارند که علت واقعه عاشورا یعه عقیش یسندگان و علماینو یبرخ -٦
 یفه بنیبه خاطر واقعه سق )جھان اسالم یفعلھای  یبدبخت یو حت(

 . به خالفت است سساعده و انتخاب ابوبکر
 : نجاستیسئوال ا

که  )ستین یعه و سنین شیب ین نکته اختالفیاو در (م یدان می ما -
از عوامل  یکی(اد یپدر ابن ز یعنیه یاد ابن ابیز ÷یحضرت عل

د و یزی یل باطنیبر خالف م یکه حت ÷نیشھادت حس یاصل
دست به  ج امبریبر عدم قتال با خاندان پ یه مبنید معاویسفارش اک

، ن شخصیرا عامل و فرماندار بصره و فارس کرده بود و ا )ن کار زدیا
ز با توجه به یوست و پسرش نیه پیپس از صلح امام حسن به معاو

 یتیبا توجه به موقع: دین نکته خوب دقت کنیبه ا(پدر  یت قبلیموقع
و  !د در کوفهیزیشد عامل  )به پدر او داده بود ÷یکه حضرت عل

د علت شھادت یا ما بایرا به شھادت رساند پس آ ÷نیحس
سمت ، هیاد ابن ابیم که به زیبدان ÷یرا حضرت عل ÷نیحس

عه معتقد است که حضرت ید که عالم شیدقت کن !داد؟ یفرماندار
 ما یه در شام شدند ولیباعث پر و بال گرفتن معاو، بابوبکر و عمر

رالحاج کرد و در جنگ یرا ام سز ابوبکرین ج امبر اکرمیم که پیدان می
به  سحضرت ابوبکر، یماریام بیتبوک پرچم را به دست او داد و در ا

ن شخص را به یدختر ا، ج امبریشنماز بود و پیپ، ج امبریپ یجا
ا در یداشت و  می ار دوستید و او و پدرش را بسیبرگز یھمسر
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زکات کرد و سھم  یاو را عامل جمع آور ج امبریپ، انیخصوص ابوسف
ا یو  ج امبریتوان پیا میپس آ... داد وھا  آن مولفه قلوبھم را به

د سئوال شما را حضرت یدان می ایآ ١؟را مقصر دانست یحضرت عل
 رادیه به من ایمردم در خصوص معاو: دیپرس یعثمان از حضرت عل

 ین سمت گذاشت و کسیه را عمر در ایکه معاو یرند در صورتیگ می
د؟ دھ یم یچه پاسخ ید حضرت علیدانیگرفت؟ م نمی رادیبه او ا

ار ین پاسخ بسیا، عهیش یعلما یبرخ یکه متاسفانه مغز گچ یپاسخ
خواھد درک  نمی ایکند  نمی شفاف و قاطع و ساده و کوبنده را درک

رفا غالم یه از یکه معاو یدان می ا تویآ: ندیفرما یم یحضرت عل !کند
فکر  !ک اشارهیعاقل به ، یآر ؟دیترس می شتر از خود عمریعمر ب

 . شتر نباشدیح بیبه توض یازیم نکن یم
ک حکومت ین است که اگر ید ایآ می شینجا پیکه در ا یگریسئوال د -

از انحراف شود چرا حکومت  یرید باعث جلوگتوان یم یخوب و الھ
 ؟کار آمدن ابوبکر شد ینه باعث رویدر مد ج اکرم یدھساله نب

 ٢؟سه نفر مرتد شدندنکه ھمه اصحاب به جز یو ا )البته به نظر شما(
ن ی؟ و مگر اشد یمباعث انحراف جامعه اسال ج امبریا پینعوذ بالله آ

گرفت و  یرا به زن بنبود که دختر ابوبکر و عمر ج امبریشخص پ
نه ھجرت کرد و یبه مد سداد با ابوبکر سدو دخترش را به عثمان

_____________________ 
 

و گرنه شکی در صداقت و ام  همن در اینجا از دید عالم شیعه به موضوع نگاه کرد -١
  وجود ندارد. سایمان و اخالص حضرت ابوبکر

ھمه مرتد شدند به  جکنند که پس از نبی اکرم  می علمای شیعه مرتبا حدیثی را نقل -٢
 جز سه نفر!!! 
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جماعت رالحاج ابوبکر بود و امام یعلمدار جنگ تبوک ابوبکر بود و ام
کتب  یو ما با مطالعه تمام... بود و سشان ابوبکریا یماریام بیدر ا

 نگونهیرا ااند  بوده ج امبریشه در اطراف پیکه ھمھایی  نام یخیتار
قت رفتار ی! پس در حقشاسریعمار ، یعل، عمر، ابوبکر: مینیب می

کار آمدن او شد! ممکن است  یو رو سباعث اعتبار ابوبکر ج امبریپ
فرصت ساختن  ج امبرید که پیه مسخره را داشته باشیتوجن یا

مان و یمانند سل یامبرانیم که پیدان می ما یجامعه را نداشتند ول
پس چرا اقوام و اند  حاکم جامعه خود بودهھا  سال ÷یداوود و موس

 نکهیامبران رو به فساد و انحراف رفتند؟ با این پیپس از اھا  آن جوامع
! پس چرا شما فساد جامعه شد یم یوحھا  آن و به امبر بودندیپھا  آن

  !!!؟دیانداز می سعراق را به گردن حضرت ابوبکر
، اند ران به دست گرفتهیسال است حکومت را در ا ۳۰ضمنا آخوندھا 

نفت و گاز  )اھل سنت یحت(بودند ھا  آن مردم از ابتدا از جان و دل ھمراه
ھم که به زعم خودتان  مذھب !ھوش مردم ھم که باال !ھم که سرشار

پس  !ران ھمه که نمونهیا یو فرھنگ یخیو تار یپشتوانه مل !ن مذھبیبھتر
شما  یو خارج یروز به روز بر تعداد دشمنان داخل، سال ین سیا یچرا ط

 یو ب یافزوده شد و ھمه جا سخن از انحراف و فقر و تورم و فساد و دزد
که مسلما (شما  یبعدحکومت کند  می نیتضم یو چه کس ؟است یعدالت

و من  !بدتر از شما نباشد )دشو یمکار آمدن آن  یرفتار غلط شما باعث رو
سال گذشته بر ابوبکر و  ۴۰۰ یکه ط یخوشحالم که ھر انگ و دروغ

از رابطه با دول  !ر خود شما شده استیبانگید چگونه گریبست بعمر
تا انتخاب  )مصلحت(ص بدعت یه گرفته تا مجمع تشخین و روسیمشرک چ

مخالفان تا دفن  یک شبه درجه اجتھاد تا سرکوبی یفلته رھبر و اعطا
و  یت منتظریانه به بیتا ھجوم وحش یمنتظر یسر و صدا یانه و بیمخف
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در روز عاشورا ھا  یر گرفتن زخمیتا ز !و شکستن در ینیخم یو حت یصانع
 ..... و یانتظام یروین یتوسط خودرو

ان یم یار عالیند نمونه کوچک از روابط بسچ، ن بخشیا یو در انتھا -
ک یع ید وقایم که بدانیآور می شان رایو خاندان ا یخلفا با حضرت عل

 در یرید تاثتوان یمن )عهیشھای  در صورت صحت افسانه(فه یروز سق
 : داشته باشد یچندساله بعدھای  یدوست

 بن  یاز پدرش عل ÷فرزند محمد باقر ÷ابن سعد از جعفر صادق
ھایی  لباس و کپوشا: گفت یه وککند  می نقل علیھماالسالم نیحس
 مردم، م نمودیان مردم تقسیرا مھا  آن یو، من نزد عمر آوردندیاز 

ن منبر و قبر یب عمر، ده به مسجد آمدندید را پوشیجدھای  لباس
او  یگفتند و برا یآمدند و سالم م می مردم، نشسته بود ج رسول الله

ن از خانه مادرشان ین ھنگام حسن و حسیدر ا. ردندک یر میخ یدعا
ه لباس ک یدر حال، ت رد شدندینار جمعکرون آمدند و از یب فاطمه

، ن شدیافسرده و غمگھا  آن دنیبا د سعمر. به تن نداشتند یدیجد
ن دو پسر یمن از بابت ا: ست؟ گفتیچ یعلت ناراحت: دندیپرس

سپس ، د نداشتوجو کیپوشاھا  آن ه به اندازه قدکناراحت ھستم 
عتر دو دست یمن نوشت تا ھرچه سریارگزاران خود در کبه  یا نامه

به آنان آن را  دیچون لباس رس. ن بفرستندیحسن و حس یلباس برا
 . )106ص1ج ۀصاباإل(. آنگاه مطمئن و مسرور گشت، پوشاند

 تاب کبر : ه بدو گفتکآمد  سیش علیپ یعه بن شداد خثعمیرب: دیگو
ر و کبر سنت ابوب: عه گفتیرب. نکعت یب ج مبر خداایخدا و سنت پ

تاب خدا و سنت کجز به  ر و عمرکاگر ابوب، تو یوا: گفت سیعل ،عمر
. ردکعت یب یعه با ویرده بودند بر حق نبودند و ربکعت یمبر خدا بایپ



 ٢١   های عاشورا قسمت اول: ریشه

 

 ییگو: ست و گفتیدر او نگر سیآنگاه عل )2599تاریخ طبري ص (
و اسبان  یاشته شدهکو ای  ردهکت کن خوارج حریه با اکنمت یب می

در جنگ نھروان ھمراه خوارج بصره بود و  یو اند. هردکوبت کلگد 
 )۲۵۹۹ص  یخ طبریتار(. شدشته ک

  دمیپرس یاز عل: دیگویم سیاز بزرگان اصحاب عل نباتۀاصبغ بن :

ر کنخست ابوب«: گفت» ست؟کین مردمان یبرتر ج امبریپس از پ«
. اصبغای  عثمان و آنگاه من ھستم سپس، سپس عمر، ق استیصّد 

در  یودلخداوند موفرمود:  می هکدم یدم و از او شنیرا د ج امبریپ
زگارتر و باتقواتر و عادلتر و یتر و پرھ زهکیده است پایافریاسالم ن

 . »قیر صّد کفاضلتر از ابوب
 دگاه خلفاء یاز د سین علیر المومنیتاب امام امکر از یز البمط– 

خ یر تاریام هچاپ دوم چاپخان – یمانیه ایبن محمد باقر فق یمھد
 : ۱۳۷۸ن یفرورد ۱۴۱۹ر ید غدیانتشار ع

 سرکابوب: سدینو می یمصر کیخ محمد مخلوف مالیعالمه معاصر ش 
 نمود عمل می اشاره سینچه علاشتر بدیرو بیبه ھنگام اعزام ن

از  یبردار بھرهرد و به خاطر حرص و عالقه به بقاء حضرتش و ک می
از (را به ھمراه مجاھدان  یداد و یه و مشورت با او اجازه نمینظر

 . ١خارج گردد )نهیا مدیحجاز و 
از  یمرد: رده اندکر سند نقل کگران با ذیو د یعالمه زمخشر -

نمود و چون حضرتش حاضر در  یبه نزد عمر دادخواھ ÷یعل

_____________________ 
 

  .چ مصر ۴۱ص  ۲طبقات المالکیه ج -١



 تکرار فاجعه   ٢٢

 

خصمت  یوز و در پھلیابوالحسن برخای  : مجلس بود عمر گفت
آن مرد نشست و پس از گفتگو و  یبرخاست و پھلو ÷یعل. نیبنش

اما عمر . خود برگشت یه و رفتن آن شخص به جایافتن قضیان یپا
ای  : پس گفت. ر و دگرگون استیمتوجه شد چھره آن جناب متغ

آنچه گذشت  نم مگر ازیبیر میات را متغاز چه رو چھره، ابوالحسن
: فرمود یچرا؟ عل: عمر گفت، یآر: فرمود ی؟ حضرت علیناخشنود

 )تر استزیه احترام آمک(ه ینکبه  یه مرا در برابر مدعکبه خاطر آن
ن؟ عمر از یخصمت بنش یز پھلویبرخ یعلای  یو چرا نگفت یصدا زد

سر آن حضرت را ، ه خود به شگفت آمدیبر عل یعل یرین خرده گیا

بكم هدانا اهللا  أميونتم أيب أب«: د و گفتیگرفت و چشمانش را بوس

شما باد  یپدر و مادرم به فدا »النور ىلإخرجنا من الظلامت أبكم و
 یرگیشما ما را از ت ۀلیشما خداوند ما را رھنمود فرمود و بوس هلیبوس

 . ١به نور مشرف ساخت یکیو تار
 یمرد: هکر نقل نموده یر سند از عروه ابن زبکامام احمد حنبل با ذ -

نمود پس عمر با اشاره به قبر  یبه عل یدر حضور عمر جسارت زبان
؟ او محمدبن عبدالله یشناسین قبر را میصاحب ا: گفت ج امبریپ

ه اگر نسبت به کدم مزن  یر و خوبیجز به خ ین از علیبنابرا. است

_____________________ 
 

و به نقل از زمخشری  ۵۲ص  ۷مناقب خوارزمی اواخر فصل  -۳/۵۹۵ربیع االبرار  -١
فرائد المسطین  –جلدی ۴چ  ۴/۱۳۳شرح نھج البالغه ابن ابی الحدید  – ۵۴ص 

المجالس  ةنزھ – ۱/۹۱المستطرف ابشیھی  – ۲۷۳حدیث شماره  ۱/۳۴۹حموینی 
 قل از زمخشری به ن ۲/۲۱۱صفوری 



 ٢٣   های عاشورا قسمت اول: ریشه

 

اگر عمر (. ١ین قبر را آزرده ایصاحب ا ینشان داد ییبدگو یو
-یم شینه رو، را آتش زده بود ÷یخانه عل فاطمه را زده بود و در

گفتند تو  می به او نرد مسلماکیند و اگر ھم مک یتکن حریشد چن
 )؟ییگو یچه م یاردهکرا ھا  این ه خودت بدتر ازک

ن عمر یب: رده اندکر سند نقل کگران با ذیو د یخوارزم یعالمه خطب -
در آن  یحضرت عل. دیشکار به نزاع کای  رامون مسالهیپ یو مرد

ن ین مرد بیچه بھتر ا: بود عمر با اشاره به آن حضرت گفت یکینزد
ت آن یز از ھویرآمیتحق یریمرد طرف نزاع با تعب. ندک یمن و تو داور

شان کرا  یش ویھا ا گوشیقه او یعمر با گرفتن . ردکحضرت سئوال 
 یتیچه شخص یدیا فھمیبر تو آ یوا: رد و گفتکن بلند یشان از زمک

ھر  یمن و موال یطالب موال یابن اب ین علیا ؟یشمرد کوچکرا 
 . ٢است یمسلمان

ند ک ین دو نفر داوریخواست ب یز عمر از علیگر نید یتیدر موقع -
ن ما یه بکباشد  یسکن چه یا: وم شده بود گفتکه محک یپس طرف
قه او را گرفت یپس عمر . را رد نمود ÷یعل یو داور. ندکقضاوت 
طالب است  یابن اب ین علیست؟ اکین یا یدان نمی بر تو یوا: و گفت

ش یه او موالک یسکباشد پس ھر  یھر مومن یمن و موال ین موالیا
 . ٣نباشد مومن نخواھد بود
_____________________ 

 

 – ۳/۲۵۹تاریخ دمشق ابن عساکر  – ۱۰۸۹شماره  ۲فضائل الصحابه احمد حنبل ج  -١
مناقب سیدنا  – ۵۱۵ارجح المطالب امر تسری ص  -۱۳/۱۲۴کنزالعمال متقی ھندی 

  .۱۷شماره ۱۶علی ص
 ۲/۱۱۵ ةریاض النضر – ۹۸مناقب ص  -٢
 ۲/۳۷۰ ةفتوحات االسالمی – ۱/۲۶۶شواھد التنزیل  -٣



 تکرار فاجعه   ٢٤

 

ت فوق را یمانند روا یتیر سند رواکگران با ذیو د یعالمه محب طبر -
 ١اند. هردکنقل 

ن یچه خوب در ا یو تبر یعه تولیالبته دو فرع مھم مختص مذھب ش( 
نه بلند ینفر از مردم مد یک یب است حتیزند!! و عج می ث موجیاحاد

 سید و در خانه علیردکپرسد پس چرا شما خالفت را غصب ید و نمشو یمن
!!!! ؟... . م او را وکد و بچه داخل شیشتکد و ید و ھمسرش را زدیرا آتش زد

ه پس کزد یخ نمی برھم ای  س نغمهکچ یث از ھین احادیاز ا یکچ یدر ھ
اگر خلفاء  -د؟ یردکچرا خالفت غصب شده و خالف دستور خداوند عمل 

را  یزیش آمین جمالت ستایچگاه چنیرده بودند ھکرا غصب  سیحق عل
: ندیو مردم بگو، ه مورد تمسخر مردم واقع شوندکنیگفتند تا ا نمی در حق او

ش از ھمه با غصب یو بد چرا خودتان اول از ھمه ییگو می راھا  این هکشما 
چرا خوابت  یبلد ییه الالکتو : ھا یرانید؟ به قول ما ایردکخالفت به او ظلم 

 رود؟ ینم
 نینه نسبت به حسیاز علل وجود حقد و ک یکیپندارم یالبته من م

اند  ن خاندان داشتهیبوده که عمر و ابوبکر و عثمان نسبت به ا یدیعالقه شد
ن یبا اھا  حسادت وھا  یدشمن یباعث بروز برخبعدھا ، دین عالقه شدیو ھم

ابوبکر و : دیگو می عهینجاست که عالم شیخ ایخاندان شد و طنز جالب تار
کدام : نجاستیسئوال ا ین خاندان حسادت داشته اند؟ ولیعمر به ا

 د؟کن یمد و ابراز عالقه یف و تمجین ھمه تعریا یحسود

_____________________ 
 

به نقل از  ۱۰۷ص  ةصواعق المحرق – ۶۸ذخائر العقبی ص  – ۹۴۸مناقب ص  -١
شواھد التنزیل حاکم حسکانی  –وسیله المال احمد ابن کثیر نسخه خطی  –دارقطنی 

 ۲/۳۰۷ ةفتوحات االسالمی – ۱/۲۶۶



 ٢٥   های عاشورا قسمت اول: ریشه

 

 : تیوجود فرھنگ جاھل -٧
 یامبر گونه نبیمات پینه تحت توجھات و تعلیمردم مدن فرھنگ در یا
ر کرد و با ییتغ یادینه تا حدود زیتر مردم مد آماده یو خلق و خو ج اکرم

 یحت یعتیکه بنا به قول دکتر شر یبه نحو. ت شدیخالفت ابوبکر و عمر تقو
نه و ین مردم مدین تفاوت را بیروند ا می که به عربستان ینک کسانیھم ا

معتقد است ، شرم یآخوند ب یول. ندکن یمعربستان بھتر درک  یشھرھار یسا
ت کند و پس از یصالح و سالم تربای  نتوانست جامعه ج امبر اکرمیکه پ

ه یبود از اعراب باد یاکوفه ملغمه: کهیدر حال. ...شان ھمه مرتد شدند ویا
حضور ند! و شد یم کجا ساکن و گرد ھم جمعین بار در یاول ین که براینش

ھمان اعراب  !معما وار و جالب استای  نکته، ان خودین میدر اھا  یرانیا
  :فرموده توبهدر سوره ھا  آن که خداوند در خصوص ینیه نشیباد

ۡعَراُب ٱ﴿
َ
نَزَل  ۡ�

َ
�َّ َ�ۡعلَُمواْ ُحُدوَد َمآ أ

َ
ۡجَدُر �

َ
َشدُّ ُ�ۡفٗر� َونَِفاٗ�ا َوأ

َ
ُ ٱأ َّ�  ٰ َ�َ

ُ ٱوَ  ۦۗ رَُسوِ�ِ   ]۹۷: [التوبة﴾ ٩٧َعلِيٌم َحِكيٞم  �َّ

ه کنیتر و به ا سخت )گرانیاز د(فر و نفاق کنان عرب در ینش هیباد «
رده ندانند سزاوارترند و خدا کاش نازل  ه خدا بر فرستادهکحدود آنچه را 

 »م استکیح یدانا

ۡعَراِب ٱ َوِمنَ ﴿
َ
�َُّص بُِ�ُم  ۡ� ۚ ٱَمن َ�تَِّخُذ َما يُنفُِق َمۡغَرٗما َو�ََ�َ َوآ�َِر َعلَۡيِهۡم  �َّ

وۡءِ� ٱَدآ�َِرةُ  ُ ٱوَ  لسَّ  ]۹۸: [التوبة﴾ ٩٨َسِميٌع َعلِيٞم  �َّ

نه یه آنچه را [در راه خدا] ھزکھستند  یسانکنان ینش هیاز آن باد یو برخ« 
 بد انتظار یشامدھایشما پ یبرا دانند و  می )خود یبرا( ینند خسارتک یم

  »داناست یآنان خواھد بود و خدا شنوا یشامد بد برایپ. برند  می
  :آورم می زیات را نیت انصاف را کرده باشم ادامه آینکه رعایا یالبته برا



 تکرار فاجعه   ٢٦

 

ۡعَرابِ ٱ َوِمنَ ﴿
َ
�ۡ  ِ ِ ٱَمن يُۡؤمُِن ب َوَ�تَِّخُذ َما يُنفُِق قُُرَ�ٍٰت  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ

ِ ٱِعنَد  َُّهۡمۚ َسيُۡدِخلُُهُم  لرَُّسوِل� ٱَوَصلََ�ِٰت  �َّ َها قُۡر�َةٞ ل َ�ٓ إِ�َّ
َ
ُ ٱ� إِنَّ  ۦٓۚ ِ� رَۡ�َتِهِ  �َّ

َ ٱ  ]۹۹:[التوبة﴾ ٩٩َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  �َّ

ن یبازپسه به خدا و روز کاند   یسانکنان ینش هیاز باد )گرید( یو برخ«
 امبریپ یه تقرب نزد خدا و دعاھاینند ماک یمان دارند و آنچه را انفاق میا

شان را یخدا ا یه تقرب آنان است به زودیما )انفاق(ن یه اکد یدانند بدان می
  »ه خدا آمرزنده مھربان استکش درآورد یخو در جوار رحمت

ل بوده و م اعراب کوفه از دسته اویشو یممه متوجه یات کرین آیطبق ا
ر اقوام یو مراوه با ساھا  آن تیاز زمان جاھل یناشھا  آن اخالق بد و ناپسند

 . به حضرت ابوبکر و عمر نداشته است یبوده است و ربط

 خوردن مال حرام  -٨

د چرا یدانیم: دیفرما می در روز عاشورا خطاب به مردم کوفه سنیحس
کنده از حرام ھای  شکم رایرود؟ ز نمی حرف حق من در سر شما فرو شما آ

نجا با ید! در ایفھم نمی د و حرف حق مراین سنگدل شده ایھم یشده و برا
مانند عالمه (ران یعه ایش ینفر از علماھا  ده م تا کنونید بگویکمال تاسف با

ھای  کتاب )...و ییطباطبا ینیحس یو قلمداران و مصطف یو غرو یبرقع
ز یده نیمانند عقھایی  سایت در اند. هعه نوشتیدر رد خرافات ش یمتعدد

نوشته  یدر رد خرافات مذھب یجلد کتاب فقط به زبان فارس ۶۰۰ک به ینزد
ک به ینزد یزیچ ؟ران چه بودهیر آن در جامعه ایجه و تاثینت یول !شده است

ک نفر از بدو تولد در یاست که  یغاتید تبلیبمباران شد: ک علتیصفر! چرا؟ 
حق را ، مردم یبرا یکه با تکرار شبانه روزیروبروست به نحوران با آن یا



 ٢٧   های عاشورا قسمت اول: ریشه

 

 . ١خوردن مال حرام: گریو داند  باطل و باطل را حق جلوه داده

 : یاپرستیدن -٩
مت یکسب غنھا  آن یبوده و حرفه اصل یجنگ یمردم کوفه اصوال مردم

ن خود را ید !ناریسه د یبا وعده نفر یپس براحت !ق جنگ بوده استیاز طر
 فروشند!  می خود یایبه دن

 : ل به مقام و شھرتیم -١٠
د یز به خاطر عالقه شدیعمربن سعد ن، رانیدر ا یران فعلیمد یمانند برخ
ھمانگونه که اگر  !آلود ج امبریدست خود را به خون نوه پ، یبه حکومت ر

کند حفاظت اطالعات سپاه پاسداران دست خود را به خون  جابیط ایشرا
د ھم یو شا( خواھد آلود!... و بازرگان و یو منتظر یو مطھر یفرزند بھشت

 )مانند پدرش سکته کرد و ُمرد! ینیحسن خم

که (ھا  ن مسلمانیو جنگ در ب یشدن برادر کش یو معمول یعاد -۱۱
  )ن و نھروان بودیاغاز آن در جنگ جمل و صف

به سزا در واقعه عاشورا داشته  یرین جنگ تاثیا -جنگ نھروان : نکته
 : رایز ،است

 . ک به کوفه و کربال بودهینھروان نزد -الف
که  یان و اقوام کسانین کوفه و چه بسا آشناینفر از مردم ھم ۴۰۰۰ -ب 
کساعت کشته ی یرا به شھادت رساندند تحت عنوان خوارج و ط سنیحس

_____________________ 
 

شود از دریافت منافع سالیانه تحت  می این مال حرام از طرق مختلف وارد جامعه -١
ھای کالن و  گرفته تا سودھای کالن بانکی و بازاری و واسطه گری عنوان خمس

  ھا و... ھای بنگاه ناشروع و کالھبرداری
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 . شدند
 . ن بودهیحسامام  یعنین شخص ین افراد پدر ھمیقاتل ا -ج 
 . با واقعه کربال )سال ۲۰(اندک  یفاصله زمان -د 
اقل در سطح و نادان و حد ید مردم عادین افراد حداقل از دیا -ھـ 

نه بسته یپھای  یشانیو مومن و حافظ قرآن با پ یار نورانیبس یافراد، ظاھر
ن ینفر از چن ۴۰۰۰ توان یمرد که ین تفکر شکل بگیا یخوب وقت اند! هبود

گفت ھا  آن ک ساعت کشت و بهی یه السالم را در طیعل یلیافراد به ظاھر خ
ر یغ، و مرتد یتحت عنوان خارج ج امبرید کشتن نوه پیچرا با، یخارج

 یر را کشت وقتیر و طلحه الخیف االسالم زبیبتوان س یممکن باشد؟ وقت
و با آن  یا به راحتن ریساله مسلم ۸۰فه یامبر خلیبتوان داماد دو دختر پ

را کشت و بر بدن مطھر او اسب  سنیحس توان یمچرا ن، ع کشتیوضع فج
 ایعه آیش یگرام یابان رھا کرد و رفت؟ روحانیسر او را در ب یراند و بدن ب

سال  ۵۰ساعده که  یفه بنیا واقعه سقیاست  سنیعلت شھادت حسھا  این
 یواقع شد؟ آرگر ید یگر و به عللید یگر و توسط افرادید یقبل در مکان

 ج و گنگیجاھل و عوام کاالنعام را گھای  انسان ھستند که یعواملھا  این
بردن ثواب در قتل نوه  یبرا یندانسته و حتھا  آن شود می و باعثکند  می

د چون یداد می د انجامیکه اگر شما ھم بود یکار. شرکت کنند ج امبریپ
در  یبراست د نه شجاعت!یرت داریز نه بصینک نید که ھم ایشما نشان داده ا

ان حق یجرات ب ی) چه کسی(به جز جناب صانع ۱۳۸۸ع زمستان سال یوقا
خفه نشده و سکوت ، ا پول و مالیه از ترس جان و آبرو یرا داشت؟ و مگر بق

آن  یروھاست  سال نھمهیشما که ا ین بود فرھنگ عاشورایا اینکردند! آ
لومترھا یکه ک یو قشر یخراف ن فرھنگیجه ایتنھا نت ید؟ آریکرد یمغ یتبل

گوسفند در  یادیز ین بود که تعدادیفاصله دارد ا سنیحس یبا اھداف واال
 یام اصلیدو پ یعنی(ختند و آزادگان و اصالح طلبان یابان ریبه خ ید ۹روز 
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 ... میبگذر !را مرعوب و مسکوت و منفعل کردند )سنیحس

 سفه سوم حضرت عثمانیکشته شدن خل -١٢
ن ضرب المثل معروف یو ا سفه سوم حضرت عثمانیخلکشته شدن 

 . یفه کشیباب شدن خل: عهیخود برادران ش

 : یعت شکنیباب شدن ب -١٣
و در آنجا  اند. هعثمان حضور داشتحضرت ان محاصره یمردم کوفه در جر

البته چند نفر (زنند  می یعت شکنیخ اعراب دست به بین بار در تایاول یبرا
خته یو رشود  می یبعدھا  یعت شکنین نقطه عطف بیھم یولھا  آن معدود از

 . )ن موضوعیا یشدن قبح و زشت

ه یآن بود که عمر و ابوبکر به معاو سنید علت شھادت حسنیگو یم -١٤
از قرآن عالمه  ینجا از کتاب تابشیما در ا. در شام پر و بال داده بودند

 : میدھ یمجواب شما را ، یبرقع

چنانکه در نھج البالغه که مورد ، از موارد یاریدر بس ÷یکه عل یدر حال
خ ینھج البالغه و توار ۷۱ یهمثال از نام، اشتباه نموده، شانست آمدهیقبول ا
جمع صدقات فرستاده و  یکه آن حضرت منذر بن جارود را براشود  می معلوم

ه ین کار و او اموال را اختالس کرده و ملحق به معاویا یاو را انتخاب کرده برا

 . تا آخر ».. غرين كفإن صالح أبي«: سدینو یحضرت به او م، شده
بو اکه آن حضرت شود  می خ معلومینھج البالغه و توار ۶۳ یهو از نام

به گمان ( یکه ابو موس یرا عامل کوفه قرار داده در حال یشعرا یموس
نھج  ۶۱ ینامهھم منافق در آمد! و ھم با حضرت مخالفت کرد! و از  )ھا نیا

ت یاد را عامل ھیل بن زیکه آن حضرت کمشود  می خ معلومیالبالغه و توار
و ، م دشمن نمودیت را تسلیکه او مقاومت نکرد و شھر ھ یقرار داد در حال
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 خ معلومینھج البالغه و توار ۴۴ یهو از نام. حضرت او را مذمت کرده است
ر داده و اشتباه نموده ه را عامل بر فارس قرایاد بن ابیکه حضرت زشود  می

را عامل  مصقلۀ بن هبیرة کهشود  می نھج البالغه معلوم ۴۳ ینامهو از . است
نھج البالغه و رجال و  ۴۱ ینامهو از . ر قرار داده و او خائن در آمدیاردش
بن عباس اشتباه نموده است و عبیدالله  نییدر تعشود  می خ معلومیتوار

را که حاکم او بر مصر  ۀبن سعد بن عبادس یقخ ین طبق تمام تواریھمچن
مصر سقوط ، بکر یعزل او و نصب محمد بن اب هبود معزول نمود و بواسط

ن گوش ید به سخن نمامیکرد و معلوم شد حضرتش اشتباه کرده و نبا
د کتب یق کند بایخواھد تحقھرکه  گر کهین صدھا مورد دیو ھمچن. نمود یم

 . و مطالعه کند یمربوطه را بررس

را عامل انحراف ھا  آن ابوبکر و عمر نداشته واز ای  نهیک سنیحس -١٥
 : دانسته است نمی جامعه

 : )قبل از حرکت به سمت کربال(به مردم بصره  سنیاز نامه حس
ده یقرابت ما را با رسول الله ناد )ابوبکر و عمر(گران ینکه دیما از ا. ...«

، چون آن دو نفر یول میگرفته و خالفت را تصاحب کردند ناخشنود شد
  ».میدیبخشھا  آن ن را بریمطابق کتاب خدا و سنت رسول الله عمل کردند ا

 )بخشد نمی ریده وزیشاه بخش: به قول معروف(

 : ل شمایمانند تحل یلیتحل -١٦
من از  ؟اگر بنا باشد گذشته گان مقصر باشند چرا فقط ابوبکر وعمر 

باعث ، ان ھجرتیمکه که در جرن یمشرک یا حتیم و کن یمل شروع نیقاب
 یه انگیشب(و سپس رحلت او شدند  ج امبریاز دختران پ یکین شد یمزخ

 ین تفاوت که اولیزنند با ا می که به حضرت عمر در خصوص حضرت فاطمه
: مکن یمشروع  ج امبریبلکه من از زمان پ )!راست است و واقعه دوم دروغ
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ن علت یا ایآ. شود می کشتهھا  آن ار و بعضا سراننفر از کف ۷۰در جنگ بدر 
دفع : مییآ می ساعده؟ جلوتر یفه بنیا سقیواقعه عاشوراست  یبرا یمحکمتر

م ییآ می جلوتر )نوه او بوده سنیکه ھمسر حس(شورش رده توسط ابوبکر 
 یکه طسیحضرت عل یعنین یپدر امام حس یبه فرماندھ یسه جنگ داخل

 یان کوفید است که سپاھیشدند و بعھزاران نفر از مسلمانان کشته ھا  آن
به . با کشته شدگان نداشته باشند یشاوندیخوای  عمر بن سعد رابطه

کشته  یکه در نھروان به دست سپاه حضرت عل یخصوص چھار ھزار نفر
ا یکتر بوده یا نھروان به کربال نزدیاھل کوفه بودند! آھا  آن شدند که قطعا اکثر

ا سال یکتر بوده یبه عاشورا نزد یھجر ۱۰سال  )ساعده یفه بنیسق(نه یمد
نه در یمردم مد ؟ا ابوبکریکتر بوده ین نزدیبه حس یحضرت عل ؟یھجر ۶۰

م یا مردم کوفه؟ چرا ما سراغ علت دورتر برویاند  واقعه عاشورا حضور داشته
چه کار .. ..... : م؟ به قول خود شمایکتر از ھر جھت را رھا کنیو علت نزد
 سساعده که به انتخاب ابوبکر یفه بنیان سقیقه؟!! ضمنا در جریدارد به شق

نه بودند که یده خاطر شود انصار و مردم مدیرنج یمنجر شد اگر بنا بود کس
 ه!یام یا بنیگرفته شد و نه مردم کوفه ھا  آن خالفت در شھر خودشان از

روز (ک روز خاص یو در آن  یھجر ۱۰در سال  ج امبرید خاندان پییگو می
سئوال  یول !شد یماحترا یبھا  آن ف شدند و بهیخار و خف )سامبریرحلت پ

ھفتاد  ؟ن عمر شد چهیجانش یکه حضرت عل یپس آن دوبار: نجاستیمن ا
 یشگیمشورت کرد چه؟ عزت و احترام ھم یعلحضرت  که عمر با یبار

 سیازدواج عل ؟ن و فاطمه چهیو حسن و حس یابوبکر و عمر به حضرت عل
 سیبکر چه؟ حضور عل یمحمد ابن اب یفه اول و پسرخواندگیلبا ھمسر خ

ھجوم : عثمان شھادتفه چه؟ پس از یانتخاب خل یبه اشاره عمر در شورا
ن یا یچه؟ خوشبختانه تمام یعت با حضرت علیب ینه برایمشتاقانه مردم مد

رسد اگر  می ساعده است و به نظر یفه بنیموارد متعلق به پس از واقعه سق
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ع ین وقایا یط، ش آمده باشدیپ یکدورت، محال در آن روز خاصبه فرض 
ان یاز م )و خانواده اش یو با اکرام و احترام به حضرت عل(چندساله مستمر 

 یش کسیار خویدر د یھر کس: ین اعتصامیھرچند به قول پرو. رفته باشد
نه عزت و یدر شھر مد ج امبریخاندان پھا  قرن بله مشخص است که تا. است

در  یچه کس. نه از کوفه جداستیحساب مد یول. ١احترام خود را داشته اند
اسر؟ یعمار  ؟نفر دوم بوده باشد سنیکوفه عزت و احترام داشته که حس

عبدالله ابن  ؟یاشعر یره ابن شعبه؟ ابوموسید بن عقبه؟ مغیمالک اشتر؟ ول
خ یتارکوتاه به  یاد؟ مصعب؟ مختار؟ حجاج؟ شما اگر نگاھیمسعود؟ ابن ز

ھای  سمت که نام بردم ین افرادید که ایشو یمد متوجه یندازیب یطبر
و  یبت و نافرمانیدردسر و مصھا  آن ھمه یو برااند  در کوفه داشته یمھم

ا اوضاع یفه و ابوبکر و عمر بوده اند؟ یا علت آن سقیدرست شده آ یبدعھد
 ه بد مردم کوفه؟ قضاوت با شعور خواننده! یو روح یآشفته اجتماع

ن آن در ینه و مھاجری(که فقط مردم مد فهیسق یاگر ماجرا: گریسئوال د
 یق اولیعلت انحراف مردم کوفه بوده باشد به طر اند) هم داشتینقش مستق

ر شھرھا یم و بعد در مردم ساینینه ببین انحراف را ابتدا در شھر مدید ایما با
 ۵۰ک شھردار فاسد داشته باشد و ما ینکه اصفھان یکوفه! مانند ااز جمله 
سال قبل اصفھان  ۵۰مسئول فساد در شھر تھران را شھردار ، سال بعد

م که در یشو یمم متوجه یکن یمد یاز شھر اصفھان بازد یوقت یول !میبدان
ا یوجود نداشته است!!! آ یچگونه فسادیسال در شھر اصفھان ھ ۵۰ن یا یط

_____________________ 
 

نگاه کنید به آن داستان معروف شیعه که در موسم حج مردم چگونه به عبدالملک  -١
دھند یا  می دھند ولی به امام سجاد راه مروان برای بوسیدن حجراالسود راه نمی

میالدی که امام جماعت شھر مدینه، دکتر عبدالکریم از خاندان  ۲۰۰۵ حتی در سال
 بنی ھاشم بود! 
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تر  دهیچیتر و پ زشت یخ وجود دارد؟ و توھمین در تاریخنده دارتر از ا یطنز
ن انحراف به یالل کنند که ادن؟ حضرات دانشمند! ممکن است استیاز ا

ر ییا به مرور زمان انحراف و تغیدن یکجا: خوب یبوده ول یجیصورت تدر
نکه ھنوز یگو ا )۱۳۵۷ران پس از سقوط یجامعه ا: مثال مشھودش( ؟نبوده

و بنا  !میستینه شاھد انحراف و فساد نیسال ما در شھر مد ۱۴۰۰ھم پس از 
ز ینک نیھم ا یحت: متبحر بوده یکه جامعه شناس یعتیبه اعتراف دکتر شر

 یر شھرھاینه با مردم سایبه عربستان برود متوجه تفاوت مردم مد یاگر کس
دتر شدن یو از آن سو در کوفه ما روز به روز شاھد شد. شود می عربستان

ت ین است عاقبت گوش ندادن به نصحیا یآر. میو انحراف ھست یبدبخت
 . ١!خیاستمدار تارین سین تریز بین تیا، فه دوم عمربن خطابیخل

 : شدن خالفت شد یه که باعث سلطنتیواست معایس -١٧
 ر و عبدالله ابن عمر وین و عبدالله ابن زبیحس خواھد از می هکه در میمعاو 

تو : دیگو می ر به اویفرزند زب. ردیعت بگید بیزی یر براکب یابن ابعبدالرحمن 
ه کن کرفتار  ج رمکا چون رسول ای: ریشنھاد را بپذیاز سه پ یکیاز ما 

عت یر بکرد و مردم خود با ابوبکن نییتع ینیخود به جانش یس را براکچیھ
نمود  ٢ش را به خالفت نامزدیاز قر یه مردکن کر رفتار کا چون ابوبیردند ک

_____________________ 
 

کنند با  می در تاریخ طبری آمده که سران قبایل با اصرار زیاد حضرت عمر را وادار -١
ساخت شھر کوفه و اسکان دائمی قبایل، موافقت کند و حضرت عمر علیرغم میل 

  کند! می قلبیش با این کار موافقت
بر خالف تصور واھی شیعه حضرت ابوبکر حضرت عمر را منسوب نکرد بلکه اصحاب  -٢

پس از رحلت او و چون ایشان حضرت عمر را نامزد این کار کرده بود با او بیعت 
  کردند و ھیچگونه مخالفتی در این خصوص از ھیچکس در تاریخ ثبت نشده است.
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چون عمر اینکه  ایت نداد و کر شرین امر خطیرا در ا یسکل خود یو از فام
ھا  آن انیفرزندش در م هکنفره واگذار نمود  ۶ ییه خالفت را به شوراکباش 

و سخن او را رد اند  حضور داشتهن جمع یادر  سنیحس ١.قرار نداشت
پس از خود  یبرا ج رمکامبر ایپکه د دھ یمنشان ن واقعه یا ندنک یمن

  اند. هه بودردکن نییتع ینیجانش

 : ف و امور به افراد دلسوز و کاردانیعدم دقت در سپردن وظا -١٨
 یھا و گروه یامور و سررشته کارھا به دست الواط لباس شخص: در کوفه

درست مانند زمان . افتد می ادیو ابن ز یمانند شمر و خول یفشار و اوباش
 یو احمد یاحمد خاتم: مانند یدست افراد تندروحال که انقالب دارد به 

 . افتد می و حفاظت اطالعات سپاه یعتمدارین شرینژاد و حس

 : فراموش شدن و متروک شدن امر به معروف -١٩
-یراد میبه آن بزرگواران ا یمردم به راحت یدر زمان حضرت عمر و عل

انتقاد  ینھادھابسترھا و ، یبعدھای  حکومت یدر ادامه و ط یول، گرفتند
رسد باب انتقاد و  می از راه یریبرداشته و به ناچار بستر استبداد و انتقاد ناپذ

 فیتوقھا  روزنامهشود  می لتریفھا  سایت ،شود می امر به معروف بسته
  !آورد می ن دریک زد سر از زندان اویو ھر کس جشود  می

 : از قیام ÷ھدف حسین -٢٠
که . داند نمی ھدف خود را حکومت سنیحس: مھم است یلین نکته خیا

ند ھدف من امر به معروف و یفرما می م بلکهیرا مقصر بدان سما ابوبکر

_____________________ 
 

 ۱۸۱ص  ۳ج  ۱۳۶۸نقش عایشه در تاریخ اسالم سید مرتضی عسکری  -١



 ٣٥   های عاشورا قسمت اول: ریشه

 

 ینجف آباد یچنانکه استاد بزرگوار صالح یحت. باشد می اصالح امت جدم
خون بر ھر : چهیبه قول ن( ١شان شھادت ھم نبودهیھدف ا: معتقد است

خواھد که اجازه  می از عمربن سعد سنیرا حسیز )چکاند می سم یاآموزه
ا ی. د رفته و با گفتگو مساله را حل کنندیزیشان خود به شام نزد یدھد ا
 ید از قلمرو شما خارج شده و به کشوریا بگذارینه بازگردم ید به مدیبگذار

اد یامروز اگر دشمن ز: دیگویمای  خامنه یجالب است که آقا. گر برومید
ل یتحم یمانند صلح امام حسن را به جامعه اسالم یطیاورد که شرایفشار ب
تا  سنیکه حسید! در حالشو یمست و واقعه عاشورا تکرار ین ممکن نیکند ا

من مطمئنم چنانچه  اند! هزد می از جنگ یدم از صلح و دور، ن لحظهیآخر
مسلم  یھا ه و خونبیرفتند ابتدا درخواست د می دیزیبه شام نزد  سنیحس

د را یزیسپس . دادند می ن مبلغ را به خانواده مسلمینموده و ال را یبن عق
در مسجد شام و در ای  راد خطبهیاز منکر کرده و با ا یامر به معروف و نھ

د ھم یزی. گشتند می نه بازیبه مد ن حقائق اسالمیینزد عموم مردم و تب
. آورد نمی شان بعملیبا ا یکیزیچگونه برخورد فیھ )ت پدرشیطبق وص(

 . ن کار شدندیاد و شمر مانع ایافسوس که ابن ز

 یرت کافیجھل مردم و نداشتن بص -۲۱
را  یفه رسول خدا دانسته و مصلح واقعیفتنه را خل ینکه عوامل اصلیو ا

مانند  یا مصلحانیو  یامبران الھیکه به پ یو القابھا  تھمت به(عامل فتنه 
، مرتد، تفرقه افکن، مجنون، اختالف انداز: دیتوجه کناند  زده می نیامام حس

شب نامه  یھا ن به تھمتیو ھمچن یفال بد بد شگون، جادوگر، یخارج
 . )دیھان به جبھه اصالحات دقت کنیک

_____________________ 
 

 کتاب شھید جاوید.  -١
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 یھاتوسط وعاظ و سخنرانان و رسانه یغاتید تبلیبمباران شد -٢٢
 مختلف

مختلف در  یھانهاتوسط وعاظ و سخنرانان و رس یغاتید تبلیبمباران شد
قا یدق(ک زدن ھم نداشته باشد یکه مخالف و منتقد حق ج یبستر سانسور

 . )مانند حاال
م یگرد می انحراف نیاول یه واقعیافتن پایاگر ھم بدنبال نقطه عطف و 

ار روشن و یبس، م! پاسخیخارج شوای  از تعصبات فرقه یاست اندک یکاف
ان و یراس شورش که با کمال تاسف در(ن عثمان یقاتل: مشخص است

بر ... و بکر و مالک اشتر یمحمد ابن اب: مانند یان به نام افرادیناراض
  :هیطبق آاند  قصد داشته افرادن یست که این یالبته شک. میخور یم

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنوٓا َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
ِمنُ�ۡمۖ  ۡ�

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ِ ٱفَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ  ]۵۹: نساءال[﴾ لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ

ای یامبر و اولید و پینکخدا را اطاعت ، دیا مان آوردهیه اکسانی کای  «
] اختالف نظر  نییپس ھر گاه در امری [د؛ دینکز] اطاعت یامر خود را [ن

 . »دیامبر [او] عرضه بداری] پ [سنت ] خدا و تابکآن را به [، دیافتی
 جموضوعات مورد منازعه را با حضرت عثمان به قرآن و سنت رسول الله

متاسفانه  یول. اندرا نداشته چکدام قصد قتل حضرت عثمانیبر گردانند و ھ
که آنجا گرد ھم فراھم آمده بودند و چه بسا  یت نادانیاحساسات کور جمع

 سررشته امور از دستشود  می باعث، یھودیمانند ابن سباء  یتحرکات افراد
، و امام حسن یو نظر حضرت عل یخارج شود و کامال بر خالف راھا  آن

ن ضرب المثل معروف خود یو به قول ا )حضرت عثمان به شھادت برسد
امت  یدردسرھا یجالب است که تمام. باب شود یفه کشیخل: انیعیشما ش
جنگ جمل و متعاقب آن جنگ : دشو یمنجا شروع یقا از ھمیدق یاسالم

و پس  ین و متعاقب آن جنگ نھروان و به دنبال آن شھادت حضرت علیصف



 ٣٧   های عاشورا قسمت اول: ریشه

 

اعتراض و عدم ، ه و پس از آنیام یشدن خالفت در خاندان بن یموروث: از آن
ن و پس از ین موضوع و پس از آن دعوت از امام حسین مردم عراق به ایتمک

  )آن واقعه کربال
ن یامام حسن و امام حس ین بار روبرویاول یبرا یسانکچه  یبراست

ه عثمان یان علیشورش: میگو می شما ید برایدان یدند؟ اگر نمیشکر یشمش
 نیو امام حس را امام حسنیز اند! هوفه بودکبصره و مصر و  یه از شھرھاک

 یسانکردند! ک یستاده بودند و نبرد میدفاع از او ا یمقابل خانه عثمان برا
را در  یشکن برادریاول یعنیه جنگ جمل کمسبب واقعه عاشورا ھستند 

نبودند ھا  این یخیح متون تاریبراه انداختند و طبق صر یداخل امت اسالم
به خاطر ھا  آن دانستند اگر صلح شود می هک سیاز سپاه عل یسانکمگر 

ردند کشوند پس آتش جنگ را شعله ور  یقصاص م ست در قتل عثمانکشر
 یه آب را بروک یسانک!  د صلح داشتندیھمه ام، ه تا شب قبلیکدر حال
شتند و انگشتان زنش را کبستند و او را در حال خواندن قرآن  سعثمان
و به جنازه او ختند یرا رھا  حرمت ردند وکرا باب  یشکفه یو خل ردندکقطع 

 یهمسبب واقع !ھود دفن کردندیکرده و او را در قبرستان  یحرمت یب
ث در یه صدھا حدکر کحضرت عمر و حضرت ابوب یستند ولیعاشورا ن

 یهمسبب واقع )و بالعکس( نقل شدهھا  آن از سیلت حضرت علیفض
 یبرا ج رمکامبر ایه پکگانه  ن توھم پوچ و بچهیافقط به  !!!عاشورا ھستند

آمدند و خالفت را ھا  این ردند وکن یین تعیپس از خود به فرمان خدا جانش
 ردند!کغصب 

 





 
 
 
 

 

 : قسمت دوم
ا یآ داشته باشد؟ و یو اله یقدس یتید ماهیبا، ا حکومتیآ

 د منتخب خدا باشد؟ یحاکم با

ن سئوال یچرا ا یبراست !ددھ یمسرنخ را به شما ، ن سئوالیدقت در ھم
چه مثبت (است و حکومت مطرح شده و پاسخ به آن یخصوص سشه در یھم

. به دنبال داشته است یجوامع بشر ین دردسر را برایشتریب )یو چه منف
ت یا اقتصاد ماھیآ: ایدارد!  یت قدسیا ورزش ماھیآ: د کهشو یمچرا سئوال ن

شه وران و کشاورزان منتخب خداوند بوده یا پیا ھنرمندان یآ: ای دارد؟ یالھ
 سرنخ و پاسخ مساله، دیدرنگ کن ینجا اندکید او برسند؟ اگر ایید به تایباو 

به  یازیت است! نیمساله انتخاب و مشروع، مساله ی! آردیکن یمدا یرا پ
داشته به دنبال  یاسیقدرت س یھر گاه کس )خیدر طول تار(گفتن ندارد که 

پس . او فراھم شده است یز برایزھا نیه چیعزت و احترام و ثروت و بق، آن
 یھوا یارضا یکه در پ یا قلدریست که قدرت طلبان باھوش یب نیعج

ک یا اشاعه یثروت و  یجمع آور، شھرت )ینیحس خود کم ب(نفس 
 یق ممکن در صدد تصاحب قدرت باشند و برایھستند به ھر طر یدئولوژیا

ن یدر ات و کمک مردم شوند و یناچار به جلب حما، دن به اھداف خودیرس
 یبه خصوص اگر مذھب مردم از رو(مذھب  یرویبھتر از ن ییرویراه چه ن

ن یو از آنجا که چن )رانیاحساس و نه معرفت باشد! درست مانند مردم ا
پس ، روند می رو به استبداد )ا ناخواستهیخواسته (ج یبه تدر ییھا حکومت
و سرکوب ھا  ب تودهیفر یخود را برا ینیو د یت مذھبید ماھیناچار با

 ن است خالصه حرف ما کهیو ا !خواھان حفظ کنندیمنتقدان و آزاد



 تکرار فاجعه   ٤٠

 

ن جمله بھتر است از یا(ن بچسباند ید خودش را به دیاست نبایس: مییگو می
ف ین را اخالق تعریالبته ما اگر د )١()است جدا باشدید از سین باید: جمله

من مبعوث شدم  »ألخالقبُعثت ُالتمم ماكرم ا« ج اکرم اسالم ینب(م یکن
ر شئون یاست بلکه از ساین نه تنھا از سید )یل مکارم اخالقیتکم یبرا

ن را به یاگر د یول )... جنگ و، ورزش، اقتصاد(د جدا باشد یز نباین یزندگ
، شیر( ینیا استفاده از نمادھا و ابزار دیه و یفق یا ولیت یروحان یمعنا

مسلمان و حزب  یرا انسانتظاھر به خواندن نماز و خود ، هیچف، انگشتر
ث یات قرآن با کمک قصه و احادیاز آای  فرقه یبھره بردار، جا زدن یاللھ
 )مردم یشئون اجتماع یمتناقض در تمام یآراء فقھ یو نفوذ زورک یخیتار
است جدا شود بلکه بھتر ید از سیبا ینین دین چنیم نه تنھا ایف کنیتعر

دقت  !میز خارج کنینھا  انسان یاجتماع یر شئون زندگیاز ساآن را  است
 یبه راحتھا  آن از یرکند و برخیار با ھوش و زیبسھا  یرانید که ایکن
ب ژست یز فرینھا  آن که مادرین فرو روند به نحویند در ِجلد دتوان یم

ھستند و  یماھرھای  شهیھنر پ یبه قدرای  خورد و عده می راھا  آن یاسالم
ز مشتبه ینھا  آن روند که امر بر خود می ن حس و نقش فرویدر ا یبه قدر

اگر : سمینو یکه باز ھم در شک و شبھه ھستند م یکسان یو برا !دشو یم
ر یا ساید یزیمگر ، ل حق باشدیاسالم و در مسند قدرت بودن دل یصرف ادعا

الله  یندگیو نما ج خالفت رسول الله یمدع، هیام یعباس و بن یبن یخلفا
_____________________ 

 

کنند دین و مذھب فعلی  البته منظور مولف محترم، طوریکه در سطور بعدی ذکر می -١
ی آن در مورد  شیعه است که در ایران حاکم اند، نه دین اسالم و احکام درخشنده

روز روشن معلوم است که سیاست جزء الینفک سیاست. طوریکه بمانند آفتاب در 
شود. اصال اسالم آمده تا حکومت کند و  اسالم است و بدون آن اسالم مکمل نمی

 احکام اسالمی را پیاده سازد. [ُمصحح]



 ٤١ قسمت دوم: آیا حکومت، باید ماهیتی قدسی و الهی داشته...

 

 )!یسال قرون وسط ۱۰۰۰ یک طیکاتول یسایا کلی( اند! هن نبودیزم یبر رو
 ۲۵۰بوده تا سال  ین موضوعیبه فرض که حق دوازده امام شما غصب شد! ا

 ؟دشو یمآنچه  سال بعد از ۱۲۰۰ف یتکل. یھجر
عثمان و ، عمر، ابوبکر(نداشته باشند  یات سوئین، اگر حاکمان، یآر 

نه حرمسرا درست ، خود برداشتند یت المال برایاز ب یا نه ذره ،شیعل
کردند و نه اجازه سوء استفاده به  ی! نه خالفت را در نسل خود موروثکردند

کردند و نه  یباز یحدود بر اقوام خود پارت ینه در اجرا، کان خود دادندینزد
گارد  یچون بادھا  آن و شکنجه کردند و ھمه یاسیس یرا زندان یکس

چ یکه برشمردم ھ ین مواردیدر ا. دندیرسنداشتند مظلومانه به شھادت 
مردم به  )١!وجود ندارد یعه و سنیش ین منصفان علمایب یاختالف نظر

رو به ھا  آن حکومت. رندیگ یراد میاھا  آن ند و بهکن یمانتقاد ھا  آن از یراحت
 سال مھر و محبت و عالقه ۱۴۰۰رود و پس از گذشت  نمی فساد و استبداد

 یروشن و فروزان باق )ر مسلمانیغ یحت(اردھا نفر یلیمھنوز در جان ھا  آن
 . ماند می

و در کند  می تا چه حد درست عمل، ک حکومتیم ینکه بدانیا یبرا
از  یست من برخین یاز به ھوش فراوانیدارد ن می ح قدم بریر صحیمس

 دور ھستند را یفاسد و مستبد که از اخالق انسانھای  حکومت یھا مالک
 : قضاوت با عقل و شعور خواننده محترم، مکن یمنجا ذکر یدر ا

در زمان ای  دهین پدیچن: یاسیس یبه نام زندانای  دهیوجود پد -۱

_____________________ 
 

اسالم  نویسد علت اینکه در زمان عمر، می دکتر علی شریعتی در کتاب استحمار -١
عقبگرد زد وجود اصل مھم نظارت  پیشرفت کرد و در زمان خلفای بنی عباس،

 عمومی آزاد و بدون استبداد و خفقان در زمان عمربن خطاب بوده است! 
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را یشان وجود نداشته زیفه پس از ایخل ۴و  ج امبر اسالمیپ
سته حرف دلش را بزند و توان یم یوجود نداشته و ھر کس یاستبداد

، و مشورت یت شوریرا ماھیز. ردیراد بگیا ج امبر خدایبه پ یحت
 یراد و باکیا ین مخالفت و اظھار نظر بر کسیمخالفت است و در ا

 . ستین
مشورت و حق  یاگر کارھا بر مبنا(: شرفت نکردنیدر جا زدن و پ -۲

ش برود پس یپ -و ارائه آمار و اطالعات غلط  یو نه چاپلوس - ییگو
 ).دکن یمشرفت یجامعه پ

ھم  ییخدا یچ ادعایکه ھ – ییدر حکومت واقعا خدا(: قحط الرجال -۳
. ندشو یماد یز، آزاده و کارآزموده، ران و رھبران شجاعیمد - !ندارد

ر و رھبر ھستند و در ید مدیکارخانه تول، ران و رھبران موفقیمد
امبر یپس از رحلت پ. دشو یممشاھده ن یکمبود رھبرھا  آن خالء

شان یا ینیجانش ین فرد مقتدر برایاسالم ما شاھد وجود چند
 یسالم مول، معاذ ابن جبل، عثمان، یعل، عمر، ابوبکر(ایم  بوده

گر که ید یاریو بس شیب رومیصھ، یسلمان فارس، فهیابوحذ
ا پس از یاکنون آ ی) ول١سپرده شده یخ به فراموشینامشان در تار

 یرھبر ییو توانا یستگیچند نفر شا، رانیا یدرگذشت رھبر فعل

_____________________ 
 

اجازه خلیفه شدن ھا  آن ممکن است برخی به وجود افراد غیر عرب ایراد بگیرند که -١
خورد که اگر سالم زنده بود او  می باید بگویم عمر قسمھا  آن را نداشتند محض اطالع

 کرد!  می ن خودشرا جانشی
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 ١؟کشور را دارند
ض یفساد و تبع، استبداد یجه حتمیامد و نتیپ: یطبقاتوجود تضاد  -۴

و  یاصول اخالق، که حکومتشای  است پس در جامعه یطبقات
دقت (. میستیض نیما شاھد فساد و تبعکند  می تیرا رعا یانسان

ر نفت و گاز را دارا بوده ینه ذخایاول در زمھای  رتبه: رانید که ایکن
ن و ین دیمتفکر دارد و مردم از جان گذشته و بھتر یو مغزھا

امان از  یول... آزاد و یھا به آب یدسترس، ییاین منطقه جغرافیبھتر
  )!کور: خراب باشد و چشم دل، که فرھنگ یوقت

: کوچکای  به عنوان نمونه( یدشمن نواز یبه جا یدشمن پرور -۵
باعث شد تا ، یکامال جاھل یطیدر مح ج امبر اسالمیپ یاخالق واال

عمده  -ابند یش یل عرب از جان و دل به اسالم گرایسران قبا یتمام
سال تعداد  ۱۰ یش بوده که در طیاز قرای  شان با عدهیا ینبردھا
 یس یاگر ط یول - !رسد نمی دو طرف به ھزار نفر ھمھای  کشته

ست دوستان انقالب که به خاطر استبداد و یسال گذشته به ل
 یا به دشمن مبدل شدند نظریده خاطر شده آزر، حماقت حضرات

، ینھضت آزاد، ن خلقیمجاھد: د شدید متعجب خواھیندازیب
، یمنتظر، صدر یبن، یعتمداریشر، یالھوت، یبرقع، یطالقان، بازرگان

، یکروب، ین موسویر حسیم، یخاتم، امام جمعه اصفھان یطاھر
، ه و دست کمیھمسا یو اکثر کشورھا یرفسنجان، ینیحسن خم

  )!رانیت ایاز جمع یمین
_____________________ 

 

البته من کامال با اصل والیت فقیه مخالف بوده و معتقدم رییس جمھور باید زمان  -١
مشخصی داشته و منتخب ھمه مردم باشد نه رھبری برای ھمه ُعمر به انتخاب 

 تعدادی روحانی گزینش شده توسط خودش!!!! 
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 ... بستن مطبوعات و، نشیگز، نگیلتریف، وجود سانسور -۶
ممکن است مردم (ا یاقتصاد پو یبه جا !یشیمار و نمایاقتصاد ب -۷

ان امور یان و متولیمتصد ین جمله را درک نکنند ولیا یمعن یعاد
  )!میگو می فھمند که من چه می ران خوبیدر ا

بزرگ به ھای  آدم و فرار !کوچکھای  آدم بزرگ به یسپردن کارھا -۸
  !ا به کنج قبری، ا به گوشه زندانیا به کنج خانه یخارج 

که  یچون افراد کوچک(گانگان یعالقه مند شدن مردم به فرھنگ ب -۹
زه در مردم یل و انگیجاد میسررشته امور را در دست دارند قادر به ا

  )ستندین یداخل ینسبت به عناصر فرھنگ
را ھم  یکین یا(بزرگ  یدزد کوچک و رھا کردن دزدھامجازات  -۱۰

ه و شخص ییق و تفحص قوه قضایون تحقیسینژاد و کم یاحمد یآقا
  )!میگو می دانند که من چه می بھتر یرھبر

ست دزدھا یصالح ن( !قتیُخرد شدن چماق مصلحت بر گردن حق  -۱۱
صالح  !مییقت را به مردم بگویست حقیصالح ن !میکن یرا معرف

صالح  !بسازند، ران مسجدیبزرگ ا یاھل سنت در شھرھاست ین
 ) ١...ستیو صالح ن !میارائه کن یق و واقعیست آمار و اطالعات دقین

  !اب شدن حق گوھایھا و نا فراوان شدن چاپلوس  -۱۲
در  یشرم یو ب ییایح یش درجه بیو افزاھا  فراوان شدن احمق -۱۳

  !اقشار مختلف مردم از کودک گرفته تا بزرگسال
ش معتادان به یو افزا یماران روانیش بیو افزاھا  اعصاب اب شدنخر -۱۴

ھای  قرص و یروان گردان و مشروبات الکلھای  قرص مواد مخدر و
 ... آرامش بخش و

_____________________ 
 

 خرد شد!  ھرجا چماق مصلحت بلند شد حقیقت گوید: می دکتر علی شریعتی -١
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 تورم -۱۵
 . ن مردم داخل و خارج کشوریت در بیکم شدن محبوب  -۱۶
ت و نه یتوجه به کم، ت کارھایتوجه به ظاھر امور تا باطن و ماھ  -۱۷

 . تیفیک
  )!چ کارهیھمه کاره و ھ، ھمهھا  یمیبه قول قد(تعدد مراکز قدرت  -۱۸
  !خیسقوط به زباله دان تار: و در انتھا -۱۹
 یقین حقیدن به دیتنھا راه رس: میگو می بلند ینجا با صدایمن در ا -۲۰

ث یو احادھا  قصه(حذف خرافات : یو اتحاد واقع یدیو جامعه توح
به خصوص کتاب قرآن ن و یاز ساحت د )دروغ یھا لیدروغ و تحل

 ّ�ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ :عهیو نه ش ینه سن، نیحذف مذھب از عرصه د. است
ِ ٱِعنَد  ا ی ج امبر اسالمیپ. ن نزد خدا اسالم استید ﴾ۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ ٱ �َّ

ا یم!؟ و یعه ھستیما شاند  خ گفتهیتار یدر کجا سیحضرت عل
ھمه آن . ١میھست یما سناند  خ گفتهیتار یحضرت عمر و ابوبکر کجا
  اند. هدانست می بزرگواران خود را مسلمان

د به یم شخص حاکم باییقتر بگویاگر خالفت و حکومت و دق یبراست
 : انتخاب خداوند باشد چرا

ن پاسخ یا(در قرآن مسکوت گذاشته شده  ین موضوع مھمیچرا چن -۱
اوال . امدهیز در قرآن نید که تعداد رکعات نماز نیبچه گانه را ندھ

_____________________ 
 

نام دینی باید از شرع گرفته شود و در شرع اسالمی و در کتاب و سنت چنین  -١
ھایی وجود ندارد بلکه بطور متواتر به مومن و مسلم بودن تصریح شده است و  نام

باشد اشکالی وجود  جالبته بطور مثال چنانچه سنی به معنای پیروی از سنت پیامبر 
 ھا یکی باشند اختالفات کمتر و اتحاد بیشتر خواھد شد.  ندارد ولی چنانچه نام
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ن به ین اصل دیمھمتر: یمذھب شما باطل است و در ثاناس در یق
ن یاز فروع د یدارد با تعداد رکعات نماز که فرع یزعم شما چه ربط
ن شد و ییسال شبانه روز تب ۲۳به مدت  ج امبریاست و توسط پ

  )!وجود ندارد ین ٍفرق اسالمیرامون آن بیز پین یچ اختالفیھ
فقط چند سال اش  دهیکه فا یاشاره به نام شخص یچرا به جا -۲

 ین حاکم براییوه تعیحکومت به او بوده ساز و کار و روش و ش
 یبرا( ؟اعالم نشده است، ا خداوندی ج امبریخ توسط پیشه تاریھم

  )بتیغ: زمان بعد از به اصطالح
که  )یحکومت آخوند یالبته برا(ن شبھه مطرح شود یممکن است ا -۳

، ن انتخابیھتربق درست و به یرا به طر یخداوند اجماع علما
 یفه بنین اجماع در سقید ایده دارید! پس چرا شما عقکن یمت یھدا

کصد یکه در  یااز جان گذشته شو آن ھم توسط اصحاب(ساعده 
ت و خواست یجواب غلط داد و مش )د شدهیتمجھا  آن ه قرآن ازیآ

ب ن انتخایخ اسالم منجر به بدترین برحه تاریتر ن حساسآدر  یالھ
نھمه یا این انتخاب شده است؟! آیشما منجر به بھتر یبرا یشد؟ ول

 ؟ستیشما ن یخیخود نشانه افکار مغشوش و توھمات تار
ان تحت یاز قلدران و فرعون یاریخ بسیم در طول تاریدانیچنانچه م -۴

نده خدا و یه خدا و دست خدا و نمایسا: مانند ینین و عناویپوشش د
قبضه و دمار از روزگار مردم  حکومت را... ن خدا ویجانش

 و مردم ھم از ترس خدا و اتش دوزخ جرات اعتراض به اند! هدرآورد
اعتراض کرد به سرنوشت امام  یرا نداشته و اگر ھم کسھا  آن

و عامل فتنه و منافق و  یو خارج یو شد وھاب. ن دچار شدیحس
لزوم  یعنی(ن سنت شوم یبدعت شدن ا: گرید یبه عبارت. ...برال ویل

باعث  )نیظالم تحت عنوان د یحکومت یریدر شکل گ ید الھییتا
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 یچ شخص و نھادیھ یکه پاسخ گوشود  می یحکام یریشکل گ
ار جالب یمن بس یو برا !دانند می چون خود را منتخب خدا، ستندین

 ینبود و خلفا ین موضوعیز اسالم چنیامبر عزیاست که در سنت پ
اگر بود ، و آخوندھا چھا که نکردنده یعباس و صفو یه و بنیام یبن

 .»مع الظلم ىيبق مع الكفر وال ىيبق كاملل« :چه گر !کردندیچه م
 





 
 
 
 

 

 : مقسمت سو
 ده شدنیچسب یرامون عواقب و فسادهایکوتاه پ یسخنان

 : نیاست به دیس

ران شکست یھر دو در ا یاسیو مذھب س یاست مذھبیامروز س -۱
  )نترنتیا: منبع(اند خورده

ن یشما انگل د. منک یمن قبول نید یمن شما را به جا: کتور ھوگویو -۲
د ییگو می آنچه ید و معنیَعَلم دار. دیستیندار نید! شما دینیو آفت د

خود و  یارھاکد! و به ینک یش مینما یشما قدس را باز. دیفھمینم
خود  یھا یھا و ھوس ران یانداز  ھم  و پشتھا  ھا و خدعه رنگین

، د! شما را به خدایخواھ یز مینکد اما ییگو می مادر. دیساز می ختهیآم
ن جلوه یخودتان را د. دیندازیاست میچ و تاب سین را به پید
وجود شما او نون به واسطه کد و ھم اینک یمتباه آن را  هکد یدھ یم
ه شما نسبت به خود جلب ک ینفرت. رود یل مین) به تحلید یعنی(
ن) از یه او (دکن است یقت ایبخشد! حق می رید به او ھم تاثینک یم

. شوند یکد تا مردم به او نزدییبجو یشما از او دور، زار استیشما ب
، یسک ید آن بینیس شود آنوقت ببک یب، ن مادر محترمید ایبگذار

او چه  ینکید!!! و مسیآن خواھد شتابان یمردم را به سو چگونه
ما فرقه شما را ... وه و جالل او خواھد شدکو ش ییه توانایاندازه ما

ه شما کم یدان می. ش ما ھستیھنه حزب شما پکم قباله یشناس یم
ه بر آن کد! دو محافظ بزرگ ینک یمن ید یپاسبان، چقدر خوب

 !فید سخیعقا یکیاست و  جھل یکی: میشناس ید میگماشته ا
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کند به مرور زمان ھر جا  یاست قاطین را با سید یچنانچه حکومت -۳
ا ھر جا کار یکند ای  خواھد سوء استفاه می ا ھر جایآورد  می کم

 ن پنھانیوار دیخورد و پشت د می نیسه دیاز ککند  می یاشتباھ
 ادیھم  یاجتماع یر نھادھایسا ینگونه پس از مدتیا، شود می
، ھا بانک، ندکن یمخود  ین را سپر بالیھم دھا  آن رند ویگ می

نه تنھا  ینگونه پس از مدتیو ا !یامور نظام یحت، ورزش، ھا یبازار
ز ین یماند بلکه مردم عاد نمی یاز آن باق یزیو چشود  می ن فاسدید

ه و یند و توجیایو مصباح ب یان ازغدیحاال آقا !ندشو یمزار ین بیاز د
ھا  آن یھا که بر دھان یروز !کنند یبا کلمات باز سفسطه کنند و

  ؟ندکن یمچه شود  می ُمھر گذاشته
قت یزنند از آفتاب حق می ر نقبیخوارج مانند موش کور به ھمه جا ز -۴

ه یشه تغذین ریجوند و از ا می ن رایشه درخت دیر !در فرارند
 . ندشو یمن درخت ین باعث سقوط این چنیند و اکن یم

ن را به یھستند که چوب د یستمگر یچوپان دروغگوخوارج آن  -۵
 یق بدبختیعمھای  دره یرا ندانسته به سوھا  آن دست گرفته و

درست  ین پنداریمردم ھم چن یپندارد و برا می راند و خود می
  !سرسبز روانند یمراتع یکرده که به سو

خته آن یران ریکه حکومت در مغز مردم ا یعصاره و خالصه حماقت -۶
است با ورود فساد و فحشاء به جامعه  یرفتن ما مساو است که

 یکه از استبداد و سانسور و بھره بردار ینکه فسادیغافل از ا !رانیا
 یریجامعه در حال شکل گھای  هیر الیدر ز یاز عناصر مذھب یاسیس

 یدا بودن مویتر است از پ است به مراتب خطرناکتر و درازمدت
 !ک مشت پسر و دختر خامیکودکانه  یاھویو ھ !ر لچکیدختران از ز

 !ملت خواب ین است سزایا یآر



 ٥١ های... قسمت سوم: سخنانی کوتاه پیرامون عواقب و فساد

 

 یکسان باشد تفاوت در اسم چه سود؟ ولیجه یراه و روش و نت یوقت -۷
ه ییس قوه قضاییس جمھور مادام العمر؟ اکنون رییا ریا شاه یه یفق

س جمھور ییون نفر به ریلیم ۷۰ ید! راشو یمبه فرمان رھبر انتخاب 
د ھم نکند! ھمانگونه ید تنفتوان یمرھبر  یعنی، ذ کندید رھبر تنفیرا با

م نه!! یگو می من، ند بلهیون نفر بگویلیم ۳۵گفت اگر  ینیکه خم
 یو مجلس خبرگان را شوراکند  می نیینگھبان را رھبر تع یشورا

خودش خودش را ، رھبر یعنینگھبان و رھبر را مجلس خبرگان! 
ن ائمه جماعات ییکل قوا با رھبر است! تع ید؟! فرماندھکن یمن ییتع

به فرض که شما ، یا خامنه یجناب آقا یبراست... با رھبر است! و
ن سلسله تا ابد یاست که ا ینید چه تضمیخوب و کاردان باش

ن علت نبود که یا به ھمیآ یبراست ؟نگونه تداوم داشته باشدیھم
ن یا، رک یھا با گوش: ن نکرد؟ افسوسیین تعیجانش ج امبریپ

 ؟د را چه کاریخورش، با کور آفتاب ؟ھا چه سود حرف
، مذھب، نفت، )حضرات( یحرامزادگ، )مردم(جھل : ھفت عنصر -۸

ان تا یباعث شده حکومت آقا، یجبھه اصالحات و باج دھ، خون
گاھ یاریش ھوشیالبته با افزا !م داشته باشداوکنون تد ، مردم یو آ

ھواست! دگمه  یھم که روبازد و نفت یرنگ م یجھل و حرامزادگ
 یھم که عاد یز از بس به کار رفته شل شده است! باج دھیمذھب ن

ماند خون! و  می !ده شدهیجبھه اصالحات ھم که به لجن کش !شده
 یخر نشوند و با براه انداختن جنگ، اطراف یدورام کشورھایمن ام

شاد و ، ید بازیو شھ یدل حضرات را مجددا با جنازه کش، ناخواسته
 ... خرم نکنند

ان چون در پرده باشند یوال... :به مالک اشتر سیاز نامه حضرت عل -۹
در نظرشان ، امور بزرگ، جهیمانند و در نتیاطالع م یرون بیاز ب
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خوب زشت و زشت خوب . شود می کوچک و امور کوچک بزرگ
شوند دشمن و یم... و یو موسو یو خاتم ی(منتظرکند  می جلوه

و حق و باطل مخلوط  )!ند دوستشو یمخدا  یه بین و روسیچ
داند مردم چه  نمی است که یک انسان معمولی یوال !ندشو یم
ندارد که  یآشکارھای  ز نشانهیحق ن، اند را از او نھان کرده ییزھایچ

ن چه یجان ا یقربانت بروم عل(. ص دادیاز باطل تشخآن را  بتوان
نشانه ، هیفق یھمان ولا ی یخود وال ؟دیزن می است که شما یحرف

، گر حقینشانه د !ه استیبستن چف، گر حقینشانه د !حق است
، انتقاد نکردن از حکومت است، گر حقینشانه د !ش استیگذاشتن ر

 )!بودن است یف دست راستیعضو انصار حزب الله و ط، گرینشانه د
 یھا ن موارد فرصتیند ایمردم تو را بستا ینکه بخواھیھار از ا زن

 . ن ببردیکوکاران را از بین یکیکه ن، طانیش یاست برا یمناسب
درست به مردم آن را  اگر برداشت آخوند از اسالم درست بود  -۱۰

داد و اگر درست انتقال داده بود اکنون روز و حال جامعه یانتقال م
شاھد ، و فقر و فساد یعدالتیو ب یآنچه از غم و گران. ن نبودیما ا

و اند  است که به نام مذھب به خورد تو داده یجه کفر و شرکینت، یآن
ز یت پاک نیو ن یکنیم فکر و بعد عمل، ن خرافاتیتو مطابق ھم

ن یبه ھم. تو داشته باشد یا بدبختی یدر خوشبخت یرید تاثتوان یمن
  !دنیاز شما نشن، از من گفتن !یراحت

 یھمانگونه که نب(باشد ھا  انسان رییاخالق و تغ ین به معنایاگر د  -۱۱

من مبعوث شدم  »خالقتمم ماكرم األبعثت أل«: فرموده ج اکرم
ست بلکه یاست جدا نین از سینه تنھا د )یل مکارم اخالقیتکم یبرا

ن و یاول، تیرا انسانید جدا باشد زیز نباین یگریز دیچ چیاز ھ
ن معنا ین را به جز ایاگر د یاست ول ین شرط قبل از ھر کاریمھمتر
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د حذف یبا یاست بلکه از ھمه شئون زندگیس د ازیم نه تنھا بایکن
داست نه یساله پ ۲۳خ یز آنگونه که از کل تاریامبر نیھدف پ(. شود

ن یاگر مھمتر، یآر است)ین در سیحکومت بوده و نه دخالت دادن د
اخالق او در سطح جامعه  یساختن انسان و بازساز یعنین یھدف د

 شرفتیوتبال ما پف یاست و اقتصاد و فرھنگ و حتیس، اعمال شود
و آنگاه شاھد آن . شود می ز خود به خود درستیو ھمه چکند  می

مارانش یگرفتن پول از ب، ک پزشکیم بود که تمام ھم و غم ینخواھ
 یرانیم و بر اکن یمن جمالت احساس شرم یواقعا از نوشتن ا( !باشد

 . )مفرست یمبودن خودم لعنت 
 . ترس از کتاب است، یکتاتوریدھای  حکومت یمشخصه ثابت تمام  -۱۲
دروغ  ۴در است!! یت حیتش والیوال، گر استید ینیخم یا خامنه  -۱۳

نه حکومت  !است ینیمثل خم یا نه خامنه !شاخ دار در دو جمله
ت یخالفت و وال، ینه حضرت عل !است یان مانند حکومت علیآقا

ت یمشروع، ت و حکومتشیوال، یا خامنه ینه آقا اند! همنصوص داشت
از جانب  یندگیا نمایو  یچه برسد به نص الھ( !دارد یو قانون یمردم

 )!امام زمان
 یت بر مبناین است که اگر اکثریان ایه آقایت فقیده اصل والیچک  -۱۴

خالف شرع و اسالم را اجرا کنند  یخواستند اصول یاصول دموکراس
م و یستیت بایاکثر یروبرو... اعم از زور وای  لهیم با ھر وسیما مجاز

خداوند در قرآن خطاب به  یول !میزور ھم که شده حکومت کنبا 
 : دیفرما می امبرشیپ

�َّ يَُ�ونُواْ  لََعلََّك  ٢ لُۡمبِ�ِ ٱ لِۡكَ�ٰبِ ٱتِلَۡك َءاَ�ُٰت  ١ طٓسمٓ ﴿
َ
َ�ِٰخٞع �َّۡفَسَك �

ِۡل َعلَۡيِهم ّمَِن  إِن ٣ُمۡؤِمنَِ�  ّ�َ�ُ 
ۡ
ََّشأ َمآءِ ٱ� ۡعَ�ُٰقُهۡم لََها  لسَّ

َ
َءايَٗة َ�َظلَّۡت أ

 ]۴-۱: [الشعراء﴾ ٤َ�ِٰضعَِ� 
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 )امبریپ یا() ۲تاب روشنگر (ک یھا هین است آیا )۱م (ین میطاس«
 یآورند جان خود را تباه ساز  نمی مانیا )انکمشر(ه کنیتو از ا ک استینزد

تا در برابر آن م یآور  می از آسمان بر آنان فرود یا م معجزهیاگر بخواھ ما )۳(
 . »)۴خاضع گردد (، شانیھا گردن
ھا  آن ند و راه و روشیگویراست م )بنا به فرض محال(ت یاگر اقل، یآر

خود به خود ھا  آن ت بکشد و انقالبید کار به مخالفت اکثریدرست است نبا
را از  یند و دوستان داخلشو یمدشمن نھا  آن ا بایو تمام دنشود  می صادر
ای  پوسته، ان خوارجید که اسالم آقادھ یمن خود نشان یپس ا رانند نمی خود

 : به ھر حال و به قول حافظ !است یو بادبادک یو سطح
 من اگر پاکم و گر بد، تو برو خود را بـاش

 

 که گناه دگران بر تو نخواھند نوشـت! 
 

 

 یاست که به جا یدموکراس یو بر مبنا یدیتوح یآن حکومت -۱۵
دائما خودش را نقد کند و به  !به دشمن یسرگرم شدن شبانه روز

  !زه بدھدیجا، به مخالفان و منتقدان، طناب دار یجا
 ه تازه واردید تا بفھمند ھمساکش یمچقدر طول ، ک محلهی یاھال  -۱۶

: نجاستیاکنون سئوال من ا !کسالیحداکثر  ؟ا بدیخوب است ھا  آن
و  ؟دشمن دارد، سال ۳۱است که ھنوز پس از  ین چه انقالبیا

منفور و ، نزد ملل جھان، پاسپورت آن در رده آخر و حکامش
  ؟ش در حال فراریمغزھا

 ینکه حکومتیا یعنیجزء جزء کردن قرآن و پاره پاره کردن آن   -۱۷
 یچ کاریھ یدست دزد را قطع کند و جوان زناکار را شالق بزند ول

 یکاریمه بیب یبرقرار: ک کالمیو در  زکوه و صدقه یجمع آور یبرا
گاھ ین شغل برایو تام در جامعه  یھمه و بسط علم و دانش و آ

شه ھست و یشه ھست و زناکار ھمیھم، نگونه دزدیا. انجام ندھد
را اجرا  یاز باشد حدیکه ن یھست و نه زناکار یآنگونه نه دزد
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  !نه ؟مفھوم بود !میکن
۱۸-  

    شیخی به زنی فاحشه گفتـا مسـتی

 ھـر لحظـه بـه دام یــک نفـر پـا بســتی 
 

 گفتا شیخا ھر آنچـه گـویی ھسـتم
 

 ھستی؟ (خیـام)نماییاما تو چنانکه می 
 

 

درنده خو ، لییو اسرا یاسالم یجمھور یھا میچرا رژ یدان می  -۱۹
ل حکومت و به دست گرفتن قدرت در ینکه تشکیا یبرا ؟شده اند
 اکنون که پس ازھا  آن پس، عقده شده بودھا  آن یخ برایطول تار

آن  نکه مبادایاز ترس ااند  دهین خود رسیرید یحقارت به آرزوھا  سال
 ییالبته درنده خو(اند  و درنده خو شده یاز دست بدھند وحشرا 

مردم  یحضرات برا ییدرنده خو یول، گران استید یل براییاسرا
  )رانیا

 ینشان دھد روز یتوجھ یب، ت مخالفیکه به سخن اقل یحکومت  -۲۰
او را نخواھند  یعذرخواھ، ت مخالفیبر او خواھد آمد که اکثر

  !رفتیپذ
قداست و ، که دارد یت خاص و خشنیاست به خاطر ذات و ماھیس  -۲۱

 ادیرا زھا  تین وارد آن شد حساسیاگر د !برد می انیحرمت را از م
گر نه یمخلوط شد د یخیو اوھام تار یال شخصیاگر با ام. کند می
ھا  ن حالتینانه تریو در خوش ب !استیماند نه از س می نیاز د یاثر

: دشو یمدچار  یاستبداد یموروثھای  حکومت یبه سرنوشت تمام
پس گناه  !دکن یمت ین ھم سراین انحطاط به دیو ا !فساد و انحطاط

ن یافتد و ا می نینده به گردن حاکم نخستیآ یھا ن نسلیفساد د
ن یرا آن جانشیاء! زیتوسط خاتم االنب، نین جانشییاست راز عدم تع

 ... ست پسیمرتبط ن یبا وح
و سرشار  یدانند ابد می یحکومت خود را مانند بارگاه الھ، خوارج  -۲۲
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ن اشتباه شماست و ین اشتباه شما آخریاول، نیھم یبرا !از عصمت
ک ینجا یالبته در ا !دشو یمموجب رانده شدن و مغضوب شدن شما 

  !طانند نه خدایش، خوارج: تفاوت وجود دارد
، از منکر حکومت بود یامر به معروف و نھ، نیحس یھدف اصل  -۲۳

خواست انجام بدھد  یضد اسالم یدر ناجمھور یھمان که اگر کس
، صدر یبن ؟یخواھ می نمونه. شود می نیحسابش با کرام الکاتب

عالمه ، ین موسویر حسیم، یخاتم، یمنتظر، یطالقان، بازرگان
که  یکس توان یما یالبته آ... وای  رهیزنجھای  قتل یشھدا، یبرقع

، ن افرادیتمام ا ؟دار کردیخودش را به خواب زده از خواب ب
ھا  آن و ھمه !که مطرود ملت شونداند  بوده و دوست داشته ییکایآمر
 ییتھمت ھا جالب است ھمان ؟ب خورده و ضد اسالم بوده اندیفر

  ؟مفھوم بود، !یطاغ !مرتد !نیخارج از د: زدند می نیکه به حس
است که ھر کس  ییجا، جھان سوم: یپروفسور محمود حساب  -۲۴

 یند و ھر کسکن یم بخواھد کشورش را آباد کند خانه خرابش
  !ب کشورش بکوشدید در تخریآباد شود بااش  بخواھد خانه

با یسئوال تقر(جا کرد  یب سوالی توان یمز یدر بارگاه خدا ن یحت  -۲۵
، در حکومت خوارج یول )فرشته گان به خلقت انسان اعتراض گونه

 یاسیس یزندان: ن تذکر شماست و پس از آنین تذکر شما آخریاول
د خانواده و شکنجه و ترور و یو تھد یاست و دادگاه و اعتراف زورک

 ... و مصادره اموال و !چوبه دار
مردم به مرور ، ھمراه است یقلدر یچون ذات ھر حکومت با نوع  -۲۶

خودشان را به ، رانیحکام بدجنس ا، نیھم یند براشو یمرانده  از او
 یمیکه ن(ھا  آن تیو با برجسته کردن مظلوماند  ت چسباندهیاھل ب

 و دھه دھه یش شبانه روزیو نما )!است یخیتار یھا از آن ھم دروغ
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ران یتا مردم ا !دھدیخودش را مظلوم جلوه م، نیتوسط مامورھا  آن
ن کار یالبته ا !مظلومانه داشته باشند نه ظالمانه یدید، به حکومت

ن دارد که سران احمق نظام ضد ید ین برایار سنگینه بسیک ھزی
از مردم! و  یادیز شدن تعداد زین گرید: از آن غافل شده اند ینید

 یالبته باطل ھر کار بکند نابود شدن. ینیم دیپوک و پوچ شدن مفاھ
نه و سانسور و یاه کیس یابرھاقت از پشت یآفتاب حق یاست و روز

 . ان شاء الله. رون خواھد آمدیب، یدروغ و تعصب و حقه باز
ک یا سقوط یدوام ، و مرگ در دستان خداست یھمانگونه که زندگ  -27

و ترور و اعدام و  یزیز در دستان خداوند است و خونریحکومت ن
ه و ر در ادامیتاثای  و سرکوب و اختناق و سانسور ذره یاسیس یزندان

ِ ﴿ .ندارد و نخواھد داشت، ک حکومت نداشتهی یبقا َجٞلۖ  َولُِ�ّ
َ
ٍة أ مَّ

ُ
أ

ِخُروَن َساَعٗة َوَ� �َۡستَۡقِدُموَن 
ۡ
َجلُُهۡم َ� �َۡسَتأ

َ
: عرافاأل[ ﴾٣٤فَإَِذا َجآَء أ

نه ، پس چون اجلشان فرا رسد؛ و برای ھر اّمتی اجلی است« ]۳۴
 »شیو نه پتوانند] ساعتی آن را پس اندازند  [می

 

حکومت به خاطر  یشد نقاط منف یاست قاطین با سید یوقت  -۲۸
بعضا نقطه خوب و  یا حتیشود و یده نمیا دید مذھب یشد یروین

 است ھر دوین و سید یه نابودین مایو ھم. شود می یمثبت تلق
ھر دو  یاسیو مذھب س یاست مذھبیامروز س، نیھم یبرا. شود می
 . شکست خورده است، رانیدر ا

بزرگان شھر ، خسرو در اوج قدرتیک: دیگو می در شاھنامه یفردوس  -۲۹
ھمه  !خواھد سلطنت را ترک کند می د کهیگو می وکند  می را جمع
ان از من یز درباریش آمیکلمات ستا: دیگو می او. ندکن یمتعجب 
د باور نیگو یمنان یج آنچه را که ایمن به تدر. سازد می یگریانسان د
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! ران چند پاره خواھد شدین نباشم ام که اگر مکن یمم و فکر کن یم
ماموران من بر  یکه از سو یھر ظلم و ستم، نشیآن وقت با آن ب

ج یترسم که به تدر می از آن. شمارم می زیرود کوچک و ناچ می مردم
ھا و  فین تعریل شوم و ایچون ضحاک تبد یاکامه به خود

 .ان مرا به دوزخ بکشانندیدربار یھا شیستا
ــور دل ــاک و ت ــحاک ناپ ــو ض ــچ  ری

 

 ریشان جھان گشت سیکه از جور ا 
 

 خ کشـدیـبترسم که چون روز بـر 
 

 دوزخ کشـد! یشان مـرا سـویچو ا 
   

مخالفت و انتقاد از ، ن و مذھب بر چھره زدهیکه نقاب د یحکومت  -۳۰
ن و یمخالفت با د یبه پاآن را  چونشود  می ر ممکنیبا غیاو تقر
د! شو یمد! پس فاسد شو یمگذارد! پس مستبد  می با خدا یدشمن

 ١.ین راحتید! به ھمکن یمپس سقوط 

_____________________ 
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 : چهارم قسمت
 است؟  یحکومت طاغوت چه حکومت

د که ھر کجا به کلمات یشو یمد متوجه یدقت کن یر اندکیات زیاگر در آ
صحبت از اھل ، ا طاغوت اشاره شدهیو  )ا مذھبیان حکومت یمتول(ارباب 

 یرویفقط با ن یو طاغوت یاستبدادھای  نظام آنکه یعنین یکتاب است و ا
د یمذھب و مخلوط کردن حق و باطل و استفاده از احساسات کور و شد

ن قسمت یا یدر ابتدال من ین دلیبه ھم. اورندیند دوام بتوان یممردم 
ل ید تبدتوان یم )ا ھمان خرافاتی(مذھب  یرویک حکومت فقط با نی: نوشتم

  :به طاغوت شود

ۡهَل  قُۡل ﴿
َ
أ �َّ َ�ۡعُبَد إِ�َّ  لِۡكَ�ٰبِ ٱَ�ٰٓ

َ
ِۢ بَۡيَنَنا َو�َۡيَنُ�ۡم � ْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ َسَوآء َ�َعالَۡوا

َ ٱ ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٔٗ َشۡ�  ۦَوَ� �ُۡ�َِك بِهِ  �َّ
َ
ِۚ ٱا َوَ� َ�تَِّخَذ َ�ۡعُضَنا َ�ۡعًضا أ فَإِن  �َّ

ْ ٱتََولَّۡواْ َ�ُقولُواْ  ِ  ۡشَهُدوا نَّاب
َ
 ]۶۴: [آل عمران﴾ ٦٤ُمۡسلُِموَن  �

 

سان است یکان ما و شما یه مک ید بر سر سخنییایتاب بکاھل ای  بگو «
از ما  یم و بعضیاو نگردان یکرا شر یزیم و چیه جز خدا را نپرستکم یستیبا

اعراض  )شنھادین پیاز ا(رد پس اگر ینگ ییآقاخدا به  یگر را به جاید یبعض
  »میه ما مسلمانکد ید شاھد باشییردند بگوک

 کلمه آقا یکلمه ارباب در فارس ین ترجمه برایکترید که نزدیدقت کن
: دنیگو یمبر خود به رھ یست که برادران حزب اللھیب نیا عجیو آباشد  می

 یز در فارسین یکلمه مول ین ترجمه برایکتری! جالب است که نزدآقا؟!!
ا طاغوت ھمانطور که در ی(ن تفاوت که ارباب یبا ا !دباش یمن کلمه آقا یھم

است که  یکس یبوده و به معنا یبار منف یدارا )دید دیخواھ یات بعدیآ
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رنگ یب و نیکرده و با فر یمعرفن او و خلق ینده خدا و واسطه بیخود را نما
، تین چسبانده و حق و باطل را به ھم مخلوط کرده و در نھایخود را به د

به آن  یکه مولیاند در حالکش یم یو تباھ یشرک و گمراھ یجامعه را به سو
ر بوده و خود را یکه دوست مردم بوده و انتقاد پذشود  می گفته یَسرور

مانند حضرت ( !داند نمی بیاز خطا و ع یبر یچون ذات مقدس الھ
نقدر که در یا یبراست. باشد می بار مثبت یک کالم دارایو در  ١)سیعل

 یادیاد رھبر وجود دارد یر و نام و ینقش و تصو، ذھن و فکر عناصر حزب الله
 ر آقا وجود دارد و از او سخنیآنقدر که ھمه جا تصو ؟از خدا وجود دارد

  ؟ھست یسخناز خدا ھم ، رود می
ب به ھم مرتبط است یار عجیبس، ات متصل به ھم در سوره نساءین آیو ا
  :دیرا مشخص کرده دقت کن یطاغوتھای  حکومت فیو تکل

لَمۡ ﴿
َ
ِينَ ٱتََر إَِ�  � ْ نَِصيٗبا ّمَِن  �َّ وتُوا

ُ
ِ  لِۡكَ�ٰبِ ٱأ ۡبِت ٱيُۡؤِمُنوَن ب ُٰغوتِ ٱوَ  ۡ�ِ  ل�َّ

ۡهَدٰى ِمَن 
َ
ْ َ�ُٰٓؤَ�ٓءِ أ ِيَن َ�َفُروا ِينَ ٱَوَ�ُقولُوَن لِ�َّ ْ َسبِيً�  �َّ ْوَ�ٰٓ�ِكَ  ٥١َءاَمُنوا

ُ
 أ

ِينَ ٱ ۖ ٱلََعَنُهُم  �َّ ُ ُ ٱَوَمن يَۡلَعِن  �َّ مۡ  ٥٢نَِصً�ا  ۥفَلَن َ�َِد َ�ُ  �َّ
َ
لَُهۡم نَِصيٞب ّمَِن  أ

مۡ  ٥٣نَقًِ�ا  اَس �َّ ٱفَإِٗذا �َّ يُۡؤتُوَن  لُۡمۡلِك ٱ
َ
ٰ َمآ َءاتَٮُٰهُم  �َّاَس ٱَ�ُۡسُدوَن  أ ُ ٱَ�َ َّ� 

ۡلً� َعِظيٗما  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  لِۡكَ�َٰب ٱَ�َقۡد َءاتَۡيَنآ َءاَل إِبَۡ�ٰهِيَم  ۦۖ ِمن فَۡضلِهِ  َوَءاَ�ۡيَ�ُٰهم مُّ
ۡن َءاَمَن بِهِ  فَِمۡنُهم ٥٤ ن َصدَّ َ�ۡنُهۚ َوَ�َ�ٰ  ۦمَّ ِينَ ٱ إِنَّ  ٥٥ِ�ََهنََّم َسعًِ�ا  َوِمۡنُهم مَّ َّ� 

� ْ ۡلَ�ُٰهۡم ُجلُوًدا َ�َفُروا َ�ٰتَِنا َسوَۡف نُۡصلِيهِۡم نَاٗر� ُ�ََّما نَِضَجۡت ُجلُوُدُهم بَدَّ

_____________________ 
 

دقت کنید که حضرات معتقدند اگر ولی فقیه حتی یک گناه صغیره انجام دھد والیت  -١
حکومت سال  ۲۱ای طی این  شود و این به آن معناست که آقای خامنه او ساقط می

 خود، پاک و معصوم بوده و مرتکب ھیچگونه خطایی نشده است! 
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 ْ َ ٱإِنَّ  ۡلَعَذاَبۗ ٱَ�ۡ�ََها ِ�َُذوقُوا ِينَ ٱوَ  ٥٦َ�َن َعزِ�ًزا َحِكيٗما  �َّ َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ
ٰلَِ�ٰتِ ٱ ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  ل�َّ نَۡ�ٰرُ ٱَسنُۡدِخلُُهۡم َج�َّ

َ
َُّهۡم  ۡ� بَٗد�ۖ ل

َ
َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

ٞۖ َونُۡدِخلُُهۡم ِظّ�ٗ َظلِيً�  َرة َطهَّ ۡزَ�ٰٞج مُّ
َ
ٓ أ َ ٱإِنَّ  ٥٧�ِيَها ن تَُؤدُّواْ  �َّ

َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
يَأ

َ�َٰ�ِٰت ٱ
َ
ۡهلَِها �َذا ۡ�

َ
ِ  �َّاِس ٱَحَكۡمُتم َ�ۡ�َ  إَِ�ٰٓ أ ن َ�ُۡكُمواْ ب

َ
َ ٱإِنَّ  لَۡعۡدِل� ٱأ ا  �َّ نِعِمَّ

َ ٱإِنَّ  ۦٓۗ يَعُِظُ�م بِهِ  َها ٥٨َ�َن َسِميَعۢ� بَِصٗ��  �َّ ُّ�
َ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ� ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنٓوا َّ� 

 ْ ِطيُعوا
َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ۡ� ِ ٱِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ َّ� 

ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب � ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ ۡحسَ  �ِخرِ
َ
وِ�ً�  نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

ۡ
 ٥٩تَأ

لَمۡ 
َ
ِينَ ٱتََر إَِ�  � نزَِل إَِ�ۡ  �َّ

ُ
ٓ أ ْ بَِما �َُّهۡم َءاَمُنوا

َ
نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك يَزُۡ�ُموَن �

ُ
ٓ أ َك َوَما

ْ إَِ�  ن َ�َتَحاَكُموٓا
َ
ُٰغوتِ ٱيُرِ�ُدوَن أ ْ بِهِ  ل�َّ ن يَۡ�ُفُروا

َ
ْ أ ِمُرٓوا

ُ
َوُ�رِ�ُد  ۦۖ َوقَۡد أ

ۡيَ�ٰنُ ٱ ن يُِضلَُّهۡم َضَ�َٰ�ۢ بَعِ  لشَّ
َ
نَزَل  �َذا ٦٠ يٗداأ

َ
ٓ أ ْ إَِ�ٰ َما ُ ٱ�ِيَل لَُهۡم َ�َعالَۡوا َّ� 

يَۡت  ُسولِ لرَّ ٱ�َ� 
َ
وَن َعنَك ُصُدوٗدا  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱَر� َ�َٰبۡتُهم  فََكۡيَف  ٦١يَُصدُّ

َ
إَِذآ أ

 ِ يِۡديهِۡم ُ�مَّ َجآُءوَك َ�ۡلُِفوَن ب
َ
َمۡت � ِصيَب� بَِما قَدَّ ِ ٱمُّ ٓ إِۡحَ�ٰٗنا  �َّ ٓ إِ�َّ َرۡدنَا

َ
إِۡن أ

 ]۶۲-۵۱: [النساء ﴾٦٢َوتَۡو�ِيًقا 

ه به ک یا دهیاند ند افتهی یبینص )یآسمان(تاب که از کرا  یسانکا یآ«
ند یگو یاند م دهیفر ورزکه ک یسانکمان دارند و درباره یجبت و طاغوت ا

ه خدا کنانند یا )۵۱( ١ترند افتهی اند راه مان آوردهیه اک یسانکنان از یا
افت ی ینخواھ یاوریاو  یند ھرگز براکرا خدا لعنت ھرکه  رده وکلعنتشان 

_____________________ 
 

با مسیحی و  ،جالب است که برادران شیعه چه عالم و چه عامی و چه سیاسستمدار -١
یھود و حتی کشورھای کمونیستی احساس نزدیکی و قرابت بیشتری دارند تا اھل 

 سنت!!!
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به قدر نقطه پشت  )اگر ھم داشتند(ومت دارند کاز ح یبیا آنان نصیآ )۵۲(
دھد  یخدا به شما فرمان م )۵۳دادند ( یبه مردم نم )یزیچ( ییھسته خرما

د به ینک یم حکمان مردم ید و چون مینکرد ھا  آن را به صاحبان اماناته ک
آن پند ه خدا شما را به کاست  یزیو چیکقت نید در حقینک حکمعدالت 

د خدا را یا مان آوردهیه اک یسانک یا )۵۸ناست (یب یدھد خدا شنوا یم
اختالف  یپس ھر گاه در امر )زین(امر خود را  یایامبر و اولید و پینکاطاعت 

خدا و  )تابک(د آن را به یمان دارین اید اگر به خدا و روز بازپسیافتینظر 
 یا دهیا ندیآ )۵۹تر است ( فرجام یکن بھتر و نید ایامبر عرضه بداریپ )سنت(
ش از تو نازل یتو نازل شده و آنچه پ یپندارند به آنچه به سو یه مکرا  یسانک

 یان خود را به سویم یخواھند داور یم )ن ھمهیبا ا(اند  مان آوردهیده ایگرد
طان یفر ورزند و شکه بدان کاند  افتهیه قطعا فرمان کطاغوت ببرند با آن

شان گفته یو چون به ا )۶۰دراندازد ( یدور یرا به گمراھخواھد آنان  یم
د منافقان را ییایامبر بیپ یرده و به سوکآنچه خدا نازل  یشود به سو

ه به ک یپس چگونه ھنگام )۶۱تابند ( یبرم یه از تو سخت روک ینیب یم
ند و به یآ یرسد نزد تو م یبه آنان م یبتیمص، نشانیشیردار پکار و ک )یسزا(

 . »مینداشت یو موافقت قصد ییویکه ما جز نکخورند  یسوگند مخدا 
قرآن و  یعدالت بر مبنا یات مشخصا ھدف از حکومت را اجراین آیدر ا
 یرا حکومت نیجز ا یاعالم نموده است و ھر حکومت ج امبر اسالمیسنت پ
ن اگر شما در جامعه خود شاھد عدالت یھم یبرا. کرده یمعرف یطاغوت
ا کارخانه شما حقوق افراد متناسب با کارکرد و یر اداره و اگر د، دینبود
گرفت و  می ھزار تومان ۳۰۰ یک مستخدم بدبخت ماھینبود و ھا  آن تیفعال

ون تومان یلیم ۳ یماھ: ا داخل بنزیر کولر است یا زیشه یکه ھم یریک مدی
نبود و بچه پولدارھا در مدارس  یھمه مساو یل برایط تحصیو اگر شرا

 یھا ام و یبرخوردار بودند و اگر ھنگام اعطا یاز امکانات بھتر یرانتفاعیغ
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و اگر اھل سنت  شد یمبا مردم به عدالت و مساوات برخورد ن یبانک
بزرگ مسجد بسازند و اگر امکان  یان در شھرھایعیستند مانند شتوان یمن

 یبرخباز بود و ھا  سایت یھمه آزاد نبود و اگر برخ یچاپ و نشر کتاب برا
خاص بود و  یو مذھب یاسیشات سیھا گرا لتر بود و اگر مالک استخدامیف

بزرگ به افراد  یو اگر کارھا ،شدیم یدن انتقاد عصبانیبا شن یاگر مسئول
و اگر دزد کوچک  ،شدیکوچک به افراد بزرگ داده م یکوچک و کارھا

و (د اوریبزرگ را ب یتوانست اسم دزدھاینم یحت یکس یول شد یممجازات 
ک مشت یو اگر رھبر فقط توسط  )!شد یمزدار به زندان محکوم یمانند پال

و  شد یمنش شده توسط ھمان رھبر انتخاب یگز یدست راست یآخوند دربار
 ینیخم یو اگر برا کرد یمذ ید تنفیک نفر بایون نفر را یلیم ۷۰ یاگر را

چنان  آن، یچنان غات آنیمرگ او با تبل یگنبد و بارگاه ساخته و ھر سال برا
اجازه شب سوم و ھفته  یحت یخانواده منتظر یمراسم ھنگفت گرفته ول

که گفته  یکلمه حق یفقط برا یو منتظر یت صانعیھم نداشت و اگر به ب
 یگرفتند که بتوانند جلو می مجوز یبودند ھجوم آورده شد و اگر فقط برخ

 را بهھا  تھمت مجلس فحاشی کنند و به قانونگذاران اعتراض کنند و انواع
شدند و  یابیھا خوب و مثبت ارز یھا و چادر یشیو اگر فقط ر ١بزنندھا  آن

داشتند و اگر  یرانیشه اسم ایھم یھا اشخاص منف الیھا و سر لمیاگر در ف
رفت  می شیارتی پفقط ثروتمندان محترم بودند و اگر کارھا فقط با رشوه و پ

 شتریشتر و بیو اگر ھر سال آمار تورم و طالق و فقر و فساد و بی نمازھا ب
ک یتحت حکومت شک نکن که تو ، ن صورتیدر ا یآر... شد و اگر می

_____________________ 
 

 ماجرای مالکیت دانشگاه آزاد -١
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 ١!یکن یم یطاغوت زندگ
ت خاصه و عامه را کامال تخطئه و رد یابت و والین یکه اعطا یاتیآ

 : دکن یم
  :میخوان می ۴۴ه یدر سوره کھف آ

ِ  لَۡوَ�َٰيةُ ٱ ُهَنالَِك ﴿ � ٱِ�َّ  ]۴۴الکهف: [﴾ ٤٤ُهَو َخۡ�ٞ ثََواٗبا وََخۡ�ٌ ُ�ۡقٗبا  ۡ�َّقِ
ت (تحکم) خاص خداست که به حق فرمان دھد و یامت) والیآنجا (در ق«
 . »کو را او عطا کندین ثواب و عاقبت نیبھتر

  :میخوان می زیسوره فاتحه ن ۴ه یدر آ

 . »امت استیمالک روز ق )خداوند(« ]۴الفاتحة: [﴾ ٤ ّ�ِينِ ٱَ�ٰلِِك يَۡوِم ﴿
ا ین دنیمگر خدا حاکم و مالک ا: دیآ می شیپ ینجا سئوالیدر ا یول

ن حکومت را مختص آخرت ذکر یپس چرا ا، ست؟ و اگر ھست که ھستین
 نموده است؟ 

 خداوند: نکهیوجود دارد و آن ا یفینجا نکته ظریبه نظر من در ا
ان زبان یدست فرعون، خودش یبرا یویخواسته با اعالم سلطنت دن نمی

حکومت به اسم خدا بر مردم بازگذاشته و  یخ را براینفھم و متکبر تار
 یھر حکومت یت قدسیقا لزوم ماھیه دقین دو آیا بدھدھا  آن دستای  بھانه
و  یمانند خالفت منصوص حضرت عل یحا مواردیصر یو حتکند  می یرا نف

خدا  یرا وقتیز. ندکن یمز رد یرا ن )عهیش یمورد نظر علما یبه معنا(ت یوال
خواھد  می گر بنده او چهیبساط حکومت خود را به آخرت منتقل کرده د

_____________________ 
 

شبھه مطرح شود که آقا از این اعمال بیزارند. سئوال اینجاست:  ممکن است این -١
گاھی که  ۱۳۴۲خمینی در وقایع سال  خطاب به شاه گفت: تو اگر از این فجایع آ

 دانی باز ھم ناالیقی و باید بروی!  خائنی و باید بروی و اگر نمی
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 یکه در آن کس یآنگونه اقتدار ین به معناید یحکومت تحت لوا( ؟دیبگو
 . )ز زور و استبداد باشدار نباشد و ھمه جا خبر ایرا اخت

 :دیفرما ین سوره کھف خداوند میھم ۲۶ه یآ جالب است که در

ٖ َوَ� �ُۡ�ُِك ِ� ُحۡكِمهِ  ۦَما لَُهم ّمِن ُدونِهِ ﴿ َحٗدا  ۦٓ مِن َوِ�ّ
َ
 ]۲۶الکهف: [ ﴾٢٦أ

را در  ی) ندارند و خداوند احدیاری(صاحب اخت یھا جز خداوند ول آن«
 . »است ک قرار ندادهیحکم خودش شر

 

القرآن وكتاب اهللا  كيا رشي كم عليالسال«: مانند یز اعتقاداتیه نین آیا

الزم و ملزوم بودن قرآن و نه احترام به  ید به معنای(دقت کن »عرتيتو
 یعنی، ن دویحتی اھل سنت منکر سفارش و احترام به ا یرا کسیز، عترت

جالب است که  و باز ھم. برد می ر سئوالیز زیرا ن )ستیقرآن و عترت ن
ک حاکم ظالم و از شر یوغ یر یجوانمرد از زای  فرار عده: سوره کھف یماجرا

را در  یو آزادگ یکه روح آزاد )!هیت مطلقه فقیوال(طاغوت زمانه است 
 . است خودکامه و مستبد در مردم کشته یحکومت
وع ن )یدانش و اگاھ(آموزد  می اسماء را ÷آنجا که خداوند به آدم، یآر
ات یو بساط خالفت خود را طبق آ(نامد  ین میفه خودش در زمیرا خل بشر

بار ، دیگو می کینش خودش تبریو بر آفر )دکن یمفوق به آخرت منتقل 
آنگونه . است یار و آزادیگذارد که نام آن اخت می را بر دوش انسان یامانت
 ران از آنیکه مردم ا یزیھمان چ، خواندن(اقراء : د حاصلیکه با یآزاد
گاھ )ھستند یفرار رسد که  می یروزین به پیانسان آنگاه در زم. باشد یو آ

 یخداوند بر رو یار و دانایفه پاک و ھوشیخل )یتیو فارغ از ھر وال(آزادانه 
سرود  )عتیطب یو حت(ن باشد و در جھت اتحاد با ھمنوعان خود یزم
جز  یاحدت یر بار والیس کرده و زیک خدا را تقدینش سر داده و فقط یآفر

در  یغاتیبمباران تبلھا  سال قت به خاطرین حقیھر چند فھم ا. او نرود
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 . ار دشوار استیبس، رانیچون اای  جوامع شرک زده
ات یات و روایل آیس، دانم حضرات محرف کالم الله می ضمنا از آنجا که

در : عرض کنم کهھا  آن د خدمتیبا، ف خواھند کردیما رد یت را برایوال
ث و یجمالت و احاد یکل یھمانگونه که از معنا(موارد مورد نظر شما  یتمام

و  یدوست یبه معنا )ھا و نه بر انسان(ھا  انسان نیت بیوال )دیآ می ات بریآ
و اقتدار  یو مشورت است و نه خالفت و سلطنت موروث )و موده( یھمکار

مورد نظر  تید ولی و والیدان می را ھمانطور کهیز. گرید یبر انسان یانسان
وانه را یا دیا محجور و یم برای کودک ین ولی و قییھمان معنای تع، حضرات

اعالم نمود که بشر ، طییآن ھم در چنان مح، دارد ولی خداوند با ختم رسل
پس . م و آقاباال سر نداردیازی به قیگر نیده و دیبه رشد و بلوغ فکری رس
  !باب وحی تا ابد بسته شد

 یعه و سنیش یه در بحث مورد نظر ما که اتفاقا علماین آیمھمتر، نکیو ا
بر  یادیدقت ز، متاسفانه ھر دو گروه یند ولکن یماد به آن استشھاد یز زین

  :دیدقت کن !ه ندارندیآ یانتھا یدیقسمت مھم و کل

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنوٓا َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
ِمنُ�ۡمۖ  ۡ�

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ِ ٱفَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤمُِنوَن ب  ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ
� ٱ ۡحسَ  �ِخرِ

َ
وِ�ً�  نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

ۡ
 ]۵۹: [النساء﴾ ٥٩تَأ

 فرماندھانامبر و یپد و ینکد خدا را اطاعت یا مان آوردهیه اک یسانک یا«
د یافتیاختالف نظر  با (حاکمان و فرماندھان) یگاه در امرپس ھر ،خود را

و  (قرآن) به خدا (اختالف را) د آنیمان دارین ایاگر به خدا و روز بازپس
 »تر است فرجام  یکن بھتر و نید ایعرضه بدار (سنت)امبر یپ

 

اطاعت  امبرید و از پیه فرموده از خدا اطاعت کنین آیخداوند در ا -۱
 ید بلکه گفته و از اولیاالمر اطاعت کن ینگفته از اول یول، دیکن
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آن را  یه به نوعیوجود دارد که ادامه آ یفینجا نکته ظریاالمر! در ا

 ةال طاع«: ث ھم آمدهیاست که در حد ید و آن سخندھ یمح یتوض
د در موارد خالف و گناه از حاکم یمردم نبا »اخلالق ةمعصي ملخلوق ىف

االمر مشروط  یاطاعت اول و دوم مطلق و اطاعت اول. اطاعت کنند
 . است به انطباق رفتار او با قرآن و سنت

ْوِ� ﴿ :دیفرمایاست که م ﴾ِمنُ�مۡ ﴿ گر کلمهینکته مھم د
ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
�ۡ 

د به شور و ینکه حاکم بایا یعنین یا. از خودتان یحاکم ﴾ِمنُ�ۡمۖ 
شود و از خود مردم باشد و اگر ان خود مردم انتخاب یمشورت از م

ت یو ماھ سیعه در خصوص خالفت منصوص حضرت علید شیعقا

ا یو  !از جانب ما: »منا«فرمود:  می دیحکومت درست بود خداوند با یقدس

گر یدای  هیخداوند در آ !امبرتانیت پیاز اھل ب: »هل بيت نبيكمأمن «

 یچه کسان ﴾ِمنُ�مۡ ﴿ح داده است که مراد از یرا توض ﴾ِمنُ�مۡ ﴿ کلمه

ِينَ ٱوَ ﴿ :ھستند ْوَ�ٰٓ�َِك  �َّ
ُ
ْ َمَعُ�ۡم فَأ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ ِمۢن َ�ۡعُد َوَهاَجُروا َءاَمُنوا

نموده و مان آورده و ھجرت یه بعدا اک یسانکو « ]۷۵: نفالاأل[﴾ ِمنُ�مۚۡ 

جالب  » ﴾ِمنُ�مۡ ﴿ ندینان از زمره شمایاند ا ردهکھمراه شما جھاد 

و باشند  می ن از اصحابینجا مھاجریدر ا ﴾ِمنُ�مۡ ﴿است که مراد از 
ن انتخاب یان مھاجریاز م نه مستقر بودهینکه در مدیفه با وجود ایخل
 . شد و نه انصاریم

معصوم است و از جانب خدا و ، اگر حاکم: نکهیو مھم آخر ا یدیو نکته کل
، با حاکماگر : دیفرما می هیآ یچرا در انتھا... دارد و یقدس یتیحکومت ماھ
طبق  ید؟ ولید موضوع مورد نظر را به قرآن و سنت ارجاع دھیمنازعه کرد

با حاکم شود  می مگر اصوال )از اھل سنت یو متاسفانه بعض(عه ینظر ش
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 )است یتر از دشمننییدتر از اختالف و پایشد یزیمنازعه چ(منازعه کرد؟ 
اسالم در زمان نکه یدر کتاب استحمار) علت ا( یعتیبه قول دکتر شر یآر

شرفت کرد و در یپچنان  آن، ھا عرب یعمربن خطاب با وجود ضعف ظاھر
مضمحل شد آن چنان  آن )یبا وجود قدرت ظاھر(عباس  یبن یزمان خلفا

باز و آزاد  یو انتقاد ینظارت یبسترھا ١نیراشد یاست که در زمان خلفا
مرتبا با ، و حاکم ٢امکان انتقاد از حاکم و امر به معروف او وجود داشته. بود

 !لتر نبودهیفھا  سایت .ه استکرد یمشور و مشورت ، گران در امور مختلفید
حرف حق را ، افراد اند! هو ارائه آمار غلط نبود یمردم اھل تملق و چاپلوس

به ِصرف حرف زدن به  یو کس اند! هزد می ح و روشنیرک و راست و صر
واجب  یاطاعت از حاکم: که میریگ می جهیپس نت !افتاده نمی نیزندان او

ک یت و عدالت و انتظام امور در یامن یرا اطاعت و نظم تنھا راه بقایز(است 
را  ج بر قرآن و سنت رسول الله یمبتن یکه آن حاکم انتقادھا )جامعه است

جان کالم : ن نکتهیر دھد و اییتغھا  آن بق باارفته و رفتار خود را مطیپذ
نه ینھاد یآزاد یکه بسترھاای  مگر در جامعهست ین ممکن نیالبته ا. است

ساله تا  ۲ران که از بچه یشه کن و نه در جامعه ایر، یشده و تفکر استبداد
 . ندشو یمن یناراحت و خشمگ، ساله از انتقاد و حرف حق ۹۰رمرد یپ

_____________________ 
 

  شحضرات: ابوبکر و عمر و عثمان و علی -١
ای بسیار کلیدی و مھم وجود دارد: نیت مردم ھم باید اصالح  البته در اینجا نکته -٢

باشد و نه شورش و انقالب و توطئه و آوردن دموکراسی ولنگارانه و فاسد غربی به 
داخل کشور اسالمی تحت شعار آزادی و انتقاد از حاکم. انتقادھا باید در چارچوب: 

 توحید و اتحاد است.  باشد که این دو خود در قالب جقرآن و سنت پیامبر اسالم 



 
 
 
 

 

 : قسمت پنجم
 مرتبط با موضوع، ن پژوهشیسنده ایسه شعر از نو

 ۱۳۸۸ماه یفاجعه نه د -۱
 به دار یآزاد، رفت

 شکل چماق، مصلحت
 ذبح کرد، استیز سیدشنه ت
 اسالم را مکتِب 

 نیزنده گردد گر حس
 دیتردای  غ و بدون لحظهیکشد تیم
 زند بر گردن کفتارھایم
 ن گروه احمق مداح ھایا
 مرگ یھا اتیعزادارن ھن یا

 شرک یو مرقدھا و گنبدھاھا  یبت پرست
 انیر نام عاشورائیبه زھا  یدیزین یا

 ھانیک یھا ابن ملجم
 جیاطالعات و بس یشمرھا

 جیمردم نادان و گ
 تکرار و دوباره، خیشود تاریم
 )!!!؟نیر حسیا می(ن یحس: یوھاب، گانهیعامل ب، یخارج، منافق، شود مرتدیم

 !نیتحت نام د، ماه یدر نه د
 هیچون حکومت ھست در دست فق
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 !البد اوست ین حقتعالیجانش
 ب اوستینائب بر حق شخص غا

 !ت ذوب شو گر نهیدر وال
 !میذوب گردان، ما تو را در کوره جھل و تعصب

 !نید حسیآ نمی پس
 د به ذات حق قسمیآ نمی که یھمچنان

 موھومتان یمھد
 ابد اتفاقین یرییچ تغیھ یبرادر تا نخواھ یا
 !ن بر سر نفت تو چاقید چشو یم

 تا که فکر و ذھن تو الغر شود
 مصلحت شکل چماق

 ١به دار  یرفت آزاد

 : شناسم می که من ییآن خدا -۲
 شناســم مــن مــی کــه ییآن خــدا

 

ـــد  ـــر یمیآن ق ـــدیت ـــدا باش  ن خ
 

 از زحمــــت خرافــــات و یخــــال
 

 راه او از شـــــما جـــــدا باشـــــد 
 

_____________________ 
 

ھجری نداشت با این تفاوت که این  ۶۰دست کمی از ده محرم سال  ۱۳۸۹نه دی  -١
بار، آزادی را با نام زیبای حسین سرکوب کردند و آزادگی را به نیروی مذھب سر 

سال، نامشان با آزادی و آزادگی قرین  ۱۴۰۰بریدند. واعجبا آن علی و حسینی که 
اند که به  چنان جوی در جامعه مقلد و نادان ایران درست کردهھا  آن بود تحت نام

افتند.  می ھا ظاھر مومنان با شنیدن نام آزادی، متنفر شده و به یاد ولنگاری غربی
ای که حکومت استبداد از آزادی برای مردم ایران نقاشی کرده، مترداف  آری، چھره

 ن از آزادی فقط ھمین رااست با بی حجابی و اختالط دختر و پسر!!! مردم ایرا
 فھمند!  می
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 ان مـــــذھبیـــــدشـــــمن متول
 

ــمن  ــه  دش ــدھرچ ــدی ــا باش  ن نم
 

ــ ــت آن کس ــت یدوس ــه آزادس  ک
 

 از اســــارت رھــــا رھــــا باشــــد 
 

 دور از ھــــر خرافــــه و مســــلک
 

ــد  ــفا باش ــت او ش ــا ھس ــر کج  ھ
 

ـــ ـــد تفس ـــه و تاویض ـــر و قص  لی
 

ــ  ــاک و ب ــاده و پ ــر یس ــدی  ا باش
 

 از واســـــطه نـــــدارد او یبـــــاب
 

ــه نزد  ــر چ ــدیھ ــا باش ــه م ــر ب  کت
 

ــــاز ــــان ب ــــب دور یاز زب  و تقل
 

ــن و   ــدروش ــفا باش ــا ص ــوب و ب  خ
 

ــــر ــــوع بش ــــاد ن ــــق اتح  عاش
 

ـــا باشـــد  ـــج عصـــر م  شـــاھد رن
 

ــــــام ــــــرفت و آزادیپ یح  یش
 

ــــد  ــــا باش ــــه و جف  دور از غص
 

 محبــت و عشــق، ن مطلــوب اویــد
 

ـــوب او  ـــار محب ـــد، ک ـــا باش  وف
 

 ر اسـتیـل و زنجُغـھرچه  وا ُکند
 

 نــــه بــــال مــــانع بــــال باشــــد 
 

ــه غ ــد ب ــون نباش ــچ ــهی  ر از او الل
 

 م ال باشـــــدیآســـــتانش حـــــر 
 

 ھسـت ین ال ھر آنچـه آریر از ایغ
 

 روا روا باشــــــــــــــد یآر یآر 
 

ـــه نما ـــابین ـــه ب ـــده دارد و ن  ن
 

ــ  ــو را باشــد یب  ســر خــر جھــان ت
 

ـــُح  ـــت غین یجت ـــس ـــرآنشی  ر ق
 

ـــو ن  ـــل ت ـــعق ـــدیز پی ـــوا باش  ش
 

ــ ــت در ملت ــت یھس گاھس ــه آ  ک
 

 کـــه دردآشـــنا باشــــد یملتـــ 
 

ــ ــت در ملت ــت یھس ــه آزاد اس  ک
 

ـــمت آزاد  ـــس ـــدا ی ـــدش خ  باش
 

 که خوشحال اسـت یھست در ملت
 

ــا  ــه ھ ــه زیغص ــش ب ــدی ــا باش  ر پ
 

 کـه بـا ھـم خـوب یھست در ملت
 

 ا باشـــدیـــباح، پـــاک، متحـــد 
 

ــت ــرد دوس ــا خ ــت دور، ب  از جھال
 

 مـــن او مـــرده فکـــر مـــا باشـــد 
 

 جھــــل یآنکــــه آزاد شــــد ز رو
 

ـــدهین   او فنـــا باشـــد، ســـت او زن
 

 و اســــارت بــــود یســــت آزادین
 

 ا باشــدیــح یبــآنکــه نــادان و  
 

ـــغاشـــخص  وعـــده  موھـــوم بی
 

ـــده  ـــاای  وع ـــد یپ ـــوا باش  درھ
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 : تبهکار و آقا یگفتگو -۳
 یبـــه آقـــا گفـــت روز یتبھکـــار

 

 که من بر خود ستم کردم، تو بر دیـن 
 

ــاب دیس ــت را نق ــاس ــو ین زدی  ت
 

 نیار ننگـیبسـای  کـرده یتو کـار 
 

 کجا دین گفته با چین دوست باشید؟
 

ـــو   ـــافرتر یا روســـی ـــه ک  نیاز چ
 

ـــلحت  ـــار مص ـــدیفش ـــار باش  کب
 

 نه چندین بار و چندین سال و چندین 
 

 ن گفتــه آزار و شــکنجه؟یــکجــا د
 

 ن؟یو تـوھ ین گفته فحاشـیکجا د 
 

 د؟یزک بسـازیـن گفته کھریکجا د
 

 نیمـــردم مظلـــوم مســـک یبـــرا 
 

 ؟یله بـازین گفته مکر و حیکجا د
 

 نیـین راه و آین کـدامیـن دیکدام 
 

 بترســد از مخــالف، نیــن دیکــدام
 

ــ  ــا مــا کــدام یچــرا الل  ن؟یبگــو ب
 

 دلیلش فیلترینگ و جھـل و سانسـور
 

 نیر آســتیــن در زیچمــاق آھنــ 
 

 اد مـذھبیـث و قصـه شـد بنیحد
 

 روایت، کرده دین را زشـت و چـرکین 
 

 بگــو جھــل و خرافــه، نگــو مــذھب
 

 نیـیده آین پوسـین بـر چنـینگو د 
 

 هیـش اسـت و چفین اگر رینماد د
 

ــاد  ــر نم ــ، کف ــش ج ــد پوش  ن!یالب
 

ـــرور ـــافق پ ـــکرد یمن  نجـــاید ای
 

 نیــین شــد راه تعیــنکــه دیا یبــرا 
 

ــــو خــــوارجیــــتمــــام پ  روان ت
 

گــخــبــد زھــا  تمــام چھره   نیم و آ
 

 مـن بـا توبـه پـاک اسـت یتبھکار
 

 نیا از تـو چـرکیـشد ھفـت در یول 
 

ــا ز ن ــو ســنگ شــد آق ــگیدل ت  رن
 

 نیاسـیحت مثـل یبه گوش تو نصـ 
 

 بنــده جــاهای  یســتیتــو آقــا ن
 

 نیـن کـوچکتر از ایتو کوچکتر از ا 
 

 مـن بـر تـن خـودام  ستمگر بـوده
 

 نیبه صد کـ یک ملت فنا کردیتو  
 

 میفرسـت یچه شد بر ما که دائـم م
 

 نین و مـاچیچـ یسو، خراج و باج 
 

 ش بود ھر روزیران که سوین ایھم
 

 نیـحاال گشته اسـت ا، خراج و باج 
 

 شد سوارت نیکه با د ین شاھیبر ا
 

 نیآمـ، دوستای  دو صد لعنت بگو 
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 به ھر جا پا نھی ترس است و وحشـت
 

 نیکشـور مـ، رانیھست ا ییتو گو 
 

 ن افسرده ھسـتند؟یچرا مردم چن
 

 ن؟یھستند غمگـی، به ھر جا پا نھ 
 

 ھـانیشده مغز تو پوک از حـرف ک
 

 نیپـوچ و پشـم یھـا لین تحلیاز ا 
 

 ننـد؟ید، ن اوبـاشیگفته ا یخدا ک
 

 اگر دین این بود، رحمت به بـی دیـن 
 

ــرور ــمن پ ــو دش ــدان یت ــا ن  یآق
 

 نییســر بــه پــا یســپاھت احمقــان 
 

 بـه ناگـاه یخرمگس روزای  بترس
 

 نیشـاھ یبه ھم کوبـد تـو را پرھـا 
 

 که مرده یدو صد لعنت بر آن شاھ
 

 نید ین آخوند بیدو صد لعنت بر ا 
 

 بــه ذات حــق قســم افکــار آخونــد
 

 نیباشد از مدفوع و سـرگنجس تر  
 

ــا کــ یدھــ یم یســوار  بــرادر؟ یت
 

 نیـتـو ز یروای  نیـز یا بـر رویب 
 

ــد ــرم کردن ــرت را گ ــرادرای  س  ب
 

 نیکـه باشـد در فلسـط ییبه دعوا 
 

ـــا ـــال آق ـــر دنب ـــد خ ـــدو مانن  ن
 

 ھای، ھو، ھر، الجرم ھین!! نرو، ُھش،  
 

 بـرادرای  تو را فردا چه تلـخ اسـت
 

 نیریاوھــام شــده در یــخوابای  تــو 
 

 نینوشـ اگـر از خـواب یزیـبپـا خ
 

ــگر  ــاورچ، زد دزدی ــرچیپ  نین ز پ
 

 یان ده بـه تلخـیـپا، به شھد علـم
 

 نیــک صـبح زریـبـه نـور علـم تـا  
 

 ک شرک نـاب اسـتیمظھر ، تیوال
 

ــ  ــ یبت ــع ش ــراف آن جم  نیاطیاط
 

ــ ــدارت آھن ــا اقت ــتین نیچماق  س
 

 نیکوتاه است و چـوب، ظلم یکه پا 
 

ــور ــو خــود ک ــه آ یت ــب ــی  یات الھ
 

 ن؟ییر و تبیتفس یکن ین را میتو د 
 

ــ، جــو یفروشــ  ییگنــدم نمــا یول
 

 نیمالمـــ یدار یولـــ، زر ییبگـــو 
 

ـــر از جانـــب اللـــه ھســـت  یاگ
 

 ن!یکبــار تضــمیجــوازت کــو؟ بــده  
 

ــر ملــتیمالمــت ن  نباشــد، ســت ب
 

 نیاطین شــیــن ایعالمــت بــر جبــ 
 

 برانـداز، دشـمنی، بله مـن مخملـ
 

 نین مضـامیـدلم از ابه ھم خورده  
 

ــد ــار ش ــپاھت ھ ــبگ یروز، س  ردی
 

 نیامـر و تمکـ یتو را پاچه بـه جـا 
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ــر ــو بســاطش ب  افتــد مــی نظــام ت
 

 نین نکته تخمیزدم ا ین من کیبب 
 

 گمــانم شــانزده ســال دگــر وقــت
 

ــما دار  ــش ــا گردی ــد ت ــدفی  نید ت
 

 دوزخ یکشندت عاقبت چون سـو
 

 نیکھنــه تســک یھــا رد زخــمیــبگ 
 

ــ ــور یدیکش ــان کش ــر ارک ــد ب  گن
 

 نیاز قــم تــا ورامــ، تــا قشــم یز ر 
 

ـــه دار ـــب دارم ک ـــار یعج  انتظ
 

 نیتحسـ، عشقی، جانفشان، اطاعت 
 

ــت دار ــم مملک ــو رس ــب یت  اموزی
 

ـــه  ـــمیوالد، از آن روب ـــوتی  نیر پ
 

 میگــر فلنگــت را ببنــد یببنــد
 

ــه  ــام کوچ ــمع و آذھا  تم ــرا ش  نی
 

 تــو را نــه، دیخــدا بخشــد مــرا شــا
 

 بر خود ستم کردم، تو بر دین!که من  
 

 نیده به دیچسب یها حکومت یچهره واقع یدر افشا یاز فردوس یشعر -۴
 منبــر برابــر کننــد!، چــو بــا تخــت

 

ــام  ــه ن ــد!، ھم ــر کنن ــوبکر و عم  ب
 

ــج  ــه رن ــیب ــرید یک ــورد یگ  برخ
 

 ننگـرد! یبه داد و به بخشـش ھمـ 
 

 شیســود خــو یان کســان از پــیــز
 

ــنــد و دیبجو  ــدی ــدر آرن ــ ن ان  شیپ
 

ـــتیز پ ـــد و از راس ـــان بگردن  یم
 

ـــژ یگرام  ـــود ک ـــت یش  !یو کاس
 

ــربا ــی ــا ید ھم ــن از آن آن ازی  نی
 

ـــر  ـــریز نف ـــاز آف ـــد ب  نین ندانن
 

ـــود ـــکارا ش ـــدتر از آش ـــان ب  نھ
 

ــود  ــارا ش ــنگ خ ــان س  دل شاھش
 

ـــنباشـــد بھـــار و زمســـتان پد  دی
 

ـــش نبین  ـــام رام ـــد ھنگ ـــارن  دی
 

ــد ــریبدان ــر پس ــدر ب ــردد پ  ش گ
 

 ن چـاره گـریھمچنـ پدر بـر پسـر 
 

ــ ــده ب ــود بن ــر یش ــھر، ھن  اریش
 

 د بـــه کـــاریـــاین ینـــژاد و بزرگـــ 
 

 ن داسـتان بگـذردیـار از ایچو بسـ
 

 ننگـــرد! یآزادگـــ یســـو یکســـ 
 

 خواســـته یزنـــد خـــون از پـــیبر
 

ـــته  ـــان کاس ـــار مھ ـــود روزگ  ش
 

حکومت  یوگرافیاز ب یخالصه کامل، تیب ۱۱ یکه ط ین بر فردوسیآفر
 !را ارائه کرده یبه ظاھر اسالم



 
 
 
 

 

 یریگ جهینت

ان ین تخم شوم را خود آقایاست زده شده و ایز سیران ھمه چیدر ا
 ۱۴۰۰طی  علیحضرت کاشتند وقتی که با اعالم خالفت منصوص برای 

ن در ھمه ابعاد زندگی یاست زده کردند و چون دین را سید، گذشتهسال 
ھا و  ق دارد به ناچار ھمه ابعاد از اقتصاد تا ورزش و دانشگاهیانسان نقش عم

است یس، آری ھمانگونه که اگر دانشگاه !است زده شدیس، حتی مراکز نظامی
 است زده شدند فاسدیروھای نظامی سیو اگر نشود  می زده شد فاسد

ل اگر ین دلیبه ھمشود  می است زده شد فاسدیس، و اگر اقتصادشود  می
و برای شود  می است ھر دو فاسدین و ھم سیھم د: است زده شدیز سین نید

 : ن امروزهیھم
 !ران شکست خورده استیاست مذھبی ھر دو در ایاسی و سیمذھب س

رت اطالعات وزا(از انتقاد  یریجلوگ یجاد بسترھایتنفر از انتقاد و ا – ۱
ش چاپلوسان و یباعث افزا )ن و حفاظت اطالعات سپاهیو زندان او
وع یاستبداد و ش یریشکل گ: جهیندگان حق و در نتیکاھش گو

 . ١دشو یم فساد در سطح جامعه
 . است یض طبقاتیفساد و تبع: استبداد یجه حتمینت -۲
و جھل ، باعث ترس: ن دویموجب سانسور و خفقان شده و ا، استبداد -۳

 باعث یطانیشوم ش )ره بستهیدا( ن لوپیو ا !دشو یمحماقت مردم 
بلد نباشد حکومت را امر به معروف و  یحت یگر کسیکه دشود  می

_____________________ 
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به غلط  یاز خوارج حزب اللھای  ھر چند عده. از منکر کند ینھ
 یو در واقع امر به منکر و نھ(از منکر  یدست به امر به معروف و نھ

 . زنند می )از معروف
 : خطرات فراوانی دارد از جمله، نیده به دیحکومت چسب -۴
را مطمئن است فقط راه او یز: ١خط دھی زورکی به افکار عمومی -

برای کند  می ل در تمامی شئونات مردم فضولیین دلیدرست است و به ھم
تا .. . دن لباس و مدل مو ویگرفته تا طرز پوش ٢مردم از انتخاب نام فرزندان

 ال خودش به زور به بھشت بکشاندیونه مردم را به خنگیا
 ھا و مذاھب داخل کشور  تیکارشکنی مداوم در خصوص اقل -
 چون(ر ملل جھان یر با سایدا و پنھان خستگی ناپذیدشمنی و توطئه پ -

 . ٣)!شود می گری دارند که به جھنم ختمیمذھب دھا  آن
در ، سخن: در اسالم، رھبر: سمیم در فاشیرھبری دار: در اسالم ما -

افراد مالک : سمیدر فاش، قرآن مالک حق: در اسالم، نده سخنیگو: سمیفاش
ن منوال است تفاوت یو بر ھم. افراد: سمیدر فاش، افکار: در اسالم، حق

_____________________ 
 

 بود که وقتی مردم داشتند دست ۱۳۵۷بھمن  ۱۲نمونه بارز و تابلوی آن در روز  -١
را وادار به گفتن الله اکبر کردند. البته الله اکبر بھتر از دست زدن ھا  آن زدند می

افکار عمومی است. چرا مردم نباید است ولی در اینجا منظور من خط دھی به 
 خودشان باشند ؟!!! 

مسئول گزینش یکی از ادارات دولتی ھنگام تحلیل فرد متقاضی استخدام گفته  -٢
رساند! (آری  می بود... بله خوب.. اسمش ھم که پرویز است و ھمین خیلی چیزھا را

 رساند).  می ھای شما خیلی چیزھا را ھمین خریت
 امر مسلمین جھان دقت کنید از داخل آن خیلی چیزھا استخراجبه عبارت ولی  -٣

 شود.  می



 ٧٧   نتیجه گیری

 

ن ین توزی است و دیمذھب موجب تفرقه و ک: ک کالمین که در یمذھب و د
  !موجب اتحاد و دوستی

ان بارھا و ینین و حسینکه حسیو اشود  می خیتکرار تارن عوامل باعث یو ا
و  یعتیکه به قول دکتر شر یخیھمان تار. د شوندیشھ، خیبارھا در مسلخ تار

مذھب شرک بوده است و ، خیمذھب حاکم بر تار((: ییکایمز آمریام جیلیو
 ))!ن استیز چنیاکنون ن

 ۱۳۸۹تابستان 
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