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  :قسمت اول

  هاي عاشورا ريشه

  ؟چه عواملي باعث انحراف جامعه عراق و نهايتا شهادت امام حسين شد

  :پيش زمينه بحث

جهت ايجاد يك اتحاد كاذب قومي  ،پادشاهان سلسله صفويه ،سال قبل 400حدود 
سعي كردند  ،مذهب شيعه اثني عشريه در ايرانبا رواج   ،تحت عامل بسيار قوي مذهب

مسيحي  ،در اينكه مادران برخي از اين پادشاهان .قد عَلم كنند ،در برابر امپراطوري عثماني
ميان كليساي كاتوليك و دربار پادشاهان  ،بوده و روابط پنهان و آشكار فراواني در آن زمان
ي هيچگونه شك و ترديدي نيست و جا ،كشورهاي اروپايي با دربار صفويه وجود داشته

همانگونه كه دكتر علي شريعتي در كتاب تشيع صفوي و علوي و همچنين دكتر فرامرز 
هدف   :اند اعتراف كرده )1(»توسعه و تضاد«پدر جامعه شناسي ايران) در كتاب (رفيع پور 

گر چيزي نبوده جز جلوگيري از بسط و گسترش اسالم در اروپا و به طور قطع ا ،آنها
اين دقيقا (! ينك شاهد يك اروپاي اسالمي بوديمسلسله صفويه وجود نداشت ما ا

در  1357هم اينك نيز پس از سقوط بهمن  )جمالتي است كه اين افراد بيان كرده اند
ما با حكومتي روبرو هستيم كه در صدد ايجاد يك هالل شيعه در منطقه خاورميانه  ،ايران

هان به سوي اتحاديه هاي منطقه اي پيش مي رود و براي ناگفته پيداست كه ج !دباش مي
برخي از كشورها مسلما بسيار خطرناك خواهد بود اگر در بين كشورهاي مسلمان به 

آنها به هر طريقي  ناتحاديه اي شكل بگيرد و مسلما ،خصوص در منطقه خاورميانه
ه سالحي جلوي چنين خطري را خواهند گرفت و به قول شهيد دكتر علي شريعتي چ

شاهد  �پس اكنون ما به قول حضرت علي )!مذهب عليه مذهب(بهتر از خود مذهب 
شاهد هجوم  ،عجيب نيست كه در طي سالهاي اخير ،به همين دليل )2(تكرار تاريخ هستيم

_____________________  
 

  .شركت سهامي انتشار، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران چاپخانه حيدري - 1
   وقايع زمانه مانند يكديگرند از روي حوادث قبلي حوادث آينده را پيش بيني كن!حضرت علي:  - 2
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بي سابقه روحانيون شاه عباسي در بزرگنمايي دعواهاي پوسيده و كهنه شده بين شيعه و 
 ،رحلت :بود ،سال پيش 20سال قبل تا  1400مه كه از رحلت حضرت فاط .سني باشيم

و گرم شدن شديد بساط روضه ها و منبرها و انبوه  !شهادت :ناگهان در تقويمها شد
البته مشخص  !مداحها و شُبهه هاي كهنه و جديد بر زبان به اصطالح علماء و نويسندگان

از عواطف و احساسات است كه آقايان، در صدد تكرار سياست صفويه در بهره برداري 
نهادينه شده و مانند غده هاي  ،سال 400كه در طي اين (كور مذهبي مردم هستند 

از يك نكته مهم  ،اما حضرات )سرطاني در عمق روح و جان هر ايراني نفوذ كرده است
.. نبود و .اينترنت و چاپخانه و كتاب و ماهواره و ،در زمانهاي گذشته :غافل مانده اند

و طليعه آن براي (ولي آنچه از هم اينك پيداست  ،ما بيسواد و مقلد بودندعمو ،مردم
مي رود تا  ،نور دانش ،اين است كه به ياري خداوند )دوست و دشمن مشخص شده

بساط كفر و شرك و اختالف و كينه توزي را براي هميشه تاريخ از سرزمين ايران و حتي 
 ،به همت مصلحان سني و شيعه ،ه چندان دوربركَنده تا انشاء اهللا در آينده اي ن ،جهان

شاهد ايجاد يك اتحاديه واقعي بين كشورهاي مسلمان و به خصوص منطقه خاورميانه 
   .شاء اهللا ان ،باشيم )(به رهبري و همكاري كامال صميمانه ايران و عربستان

 از چند سال )اگر قبول كند( )1(اين بنده حقير خداوند ،در راستاي اين روشن گري
نوشته هايي براي حق جويان ايراني در  ،وظيفه خود دانستم كه با نيروي قلم و دانش ،قبل

آلفوس و جامعه شناسي شرك از خودم و  :از جمله كتابهاي(سطح اينترنت پخش كنم 
اكنون در اين نوشته  )كتابهاي سرخاب و سفيدآب و بن بست از علي حسين اميري

آيا سقيفه بني  :هه اخير روحانيون شيعه ارائه كنيم كهما سعي داريم تحليلي از شب ،مختصر
؟!!! بر هيچ محققي موجب واقعه عاشورا شد ،به خالفت �ساعده و انتخاب ابوبكر

_____________________  
 

دم تا اينكه به صورتي بسيار هاي پوچ تاريخي بو ها و قصه من قبال شيعه و بنده آخوند و گمراه افسانه - 1
  اي رخ داد و نور ايمان در دلم درخشيدن گرفت. اتفاقي، معجزه
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در جامعه  )و نه تفكر و عمل مذهبي :دقت كنيد(پوشيده نيست كه احساسات مذهبي 
دن دگمه مذهب و ايراني بسيار شديد بوده و حكومت در مواقع خطر به خوبي با فشار دا

د كن ميهر گونه صداي حق و فرياد عدالتخواهي يا انتقاد را در نطفه خفه  ،تحريك مردم
و مرعوب كردن منتقدان به نتيجه مهندسي  1388دي ماه  9فاجعه  :نمونه بارز آن(

اين نكته نيز روشن است كه در ميان اين عواطف  )انتخابات رياست جمهوري دور دهم
 .امام حسين و واقعه عاشورا از ساير احساسات مذهبي شديدتر است عالقه به ،مذهبي

را به  )به خالفت �از جمله انتخاب ابوبكر(هر اتفاقي  ،پس عجيب نيست كه روحانيون
مبادا  كسي جرات كند بگويد كه اصال واقعه غدير خم چيز  ،مرتبط كنند ،اين موضوع

   .)1(!نيست دروغي بيش �ديگري بوده و خالفت منصوص حضرت علي 

   :هدف -1

دوباره تكرار نشود و اگر كسي خواست يك حكومت  ،براي اينكه تاريخ و فاجعه
اهالي كوفه در آن   ،)2( جبار و به ظاهر اسالمي را امر به معروف و نهي از منكر كند

حسينيان را دوباره  ،�دي به خيابان نريزند و تحت نام امام حسين 9جامعه در فاجعه 
  .)3( ريخ نبرندبه مسلخ تا

_____________________  
 

زيرا همانگونه كه اين حقير در كتاب آلفوس و ساير علماي شيعه ايراني مانند ( قلمداران و برقعي  - 1
شيني بدون هيچ شكي براي خودشان جان �) به راحتي آب خوردن ثابت كرده اند پيامبر اكرم...و

  .انتخاب نكرده بودند

محبوب ترين « )7/161(سنن النسائي  مام جائرإلي اهللا كلمة حق تقال إلحب الجهاد أ: �قال رسول اهللا  - 2

  .»مبارزه نزد خدا ، گفتن سخن حق در مقابل پيشواي ستمگر است
نيستيم امام تنها و من خنده ام مي گيرد وقتي از خيل گوسفندان اين شعار را مي شنوم: ما اهل كوفه  - 3

  !در صورتيكه بايد بگويند: ما اهل كوفه هستيم يزيد تنها نماند !بماند
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يك عامل  ،در بيان يك واقعه و به خصوص وقايع تاريخي توان ميهيچگاه ن -2

  .را موثر و يا مقصر دانست

به خاطر خالفت  �اشاره شبانه روزي سخنرانان شيعه به اينكه علت شهادت حسين
بسيار بچه گانه و  ،در سقيفه بني ساعده بوده است براي هر استاد تاريخي �ابوبكر
سال قبل از واقعه كربال در مكاني ديگر و بين  50در  �خالفت ابوبكر .ره استمسخ

مردمي ديگر چه ربطي دارد به شهادت امام حسين، نيم قرن بعد در منطقه اي ديگر و بنا 
گنه كرد در بلخ آهنگري، به  :به قول معروف !به داليلي ديگر و در ميان جامعه اي ديگر

به كربال  !گنه نكرد در مدينه كسي :در اينجا بايد گفتكه  !شوشتر زدند گردن مسگري
مسئول اعمال  ،قرآن كريم نيز پوچ بودن اين ادعا كه گذشته گان  !!!!!!.....زدند گردن

   :دكن ميآيندگانند را نفي 

y7ù=Ï?� ×π ¨Βé& ô‰s% ôMn=yz ( $ yγs9 $tΒ ôMt6|¡ x. Νä3s9 uρ $ ¨Β öΝçFö; |¡ x. ( Ÿω uρ tβθ è=t↔ ó¡ è? $ £ϑtã (#θçΡ%x. tβθè=uΚ÷è tƒ 

  آنان و دستاورد  يآن جماعت را روزگار به سر آمد دستاورد آنان برا« ]134/ةالبقر[  � ∪⊇⊃⊆∩

  .1»اند شما بازخواست نخواهيد شد كرده ي شماست و از آنچه آنان م يشما برا
نداشته و يك  ...هيچگونه اعتقادي به خالفت الهي و واليت و �ضمنا حضرت علي

وجود ندارد  2)حتي با سند صحيح و متواتر در كتب شيعه(در اين رابطه  سخن از ايشان
علماي شيعه و سني نيز  .به اين معنا كه ايشان موضوع واقعه غدير را خالفت الهي بدانند

_____________________  
 

شهيد دكتر علي شريعتي نيز دقيقا همين برداشت ما را از اين آيه داشته و مي نويسد: ما نمي توانيم  1
ه تنبلي و مثل كساني ك .بدبختي و بي حالي و بي عرضه گي خودمان را به گردن گذشته گان بيندازيم
   !ناداني و شالختگي و كوتاهي خود را به چشم زخم ديگران نسبت مي دهند

  !دقت كنيد گفتم: با سند صحيح و متواتر و نه يكي دو خبر واحد با اسناد ضعيف 2
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را رد   �موضوع خالفت منصوص حضرت علي ،در دهها كتاب به صورت مفصل
  .1كرده اند

عراق و به خصوص منطقه كوفه  چه عواملي باعث فساد و انحراف جامعه -3

  ؟شد

چه عواملي باعث فساد و  :همانگونه كه در ابتداي بحث مشاهده كرديد من نوشته ام 
محققان نادان يا  ،انحراف جامعه عراق و به خصوص منطقه كوفه شد زيرا با كمال تاسف

مان مغرض در تحليل عاشورا به گونه اي مي نويسند كه گويي تمامي جامعه اسالمي آن ز
در صورتي كه حتي به قول شهيد دكتر علي  !و همه شهرهاي اسالمي مثل هم بوده اند

شريعتي اگر كسي در زمان حال به مدينه برود تفاوت مردم آنجا را با ساير شهرهاي 
سال  1400د آنگاه آيا بي انصافي نيست كه ما بخواهيم مردم مدينه كن ميعربستان درك 

 )با مركزيت مدينه(دانيم و نتيجه گيري كنيم كه خالفت ابوبكر قبل را با مردم كوفه يكي ب
حكومت مانند اكنون با غولهاي رسانه  ،باعث شهادت حسين شد؟ آري اگر در آن زمان

يلم و سريال و از طريق مدارس و روزنامه ها و ائمه جماعات و فاي و صدا و سيما و 
هاي كشور را تحت كنترل داشته و افكار عمومي تمامي شهر ...هزار و يك ستاد و هيات و

ستيم چنين انگي به حضرت ابوبكر و عمر بزنيم، ولي نهايت توان مي كرد ميخط دهي 
كه خلفاي راشدين داشته اند بر شهر مدينه  )از نظر تغيير رفتار و عقيده مردم(تسلطي 

ين كه بعيد هم مي دانم در ا !آن هم از طريق ايراد خطبه هاي نماز جمعه .بوده است
   !خطبه ها خبري از لعن و نفرين و تشويق مردم به ظلم اهل بيت وجود داشته باشد

را در آنجا جستجو  )حسين تنها ماند و  شهيد شدكه چرا (ما بايد پاسخ اين سئوال 
   :كنيم كه

_____________________  
 

كتابهايي مانند: پاسخهاي كوبنده به كتاب المراجعات نوشته ابومريم بن محمد اعظمي و آلفوس  1
   ...شاهراه اتحاد نوشته قلمداران و نويسنده همين سطور و
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 ؟چرا جامعه اسالمي به خصوص منطقه عراق و به خصوص شهر كوفه چنان شد -
به  .شايعات و عهد شكني و اخالق نكوهيده و بد مركز !مركز خرافات و جعل حديث

وقايع زير كه از كتاب معتبر تاريخ طبري است دقت كنيد تا بفهميد مسئول پليد شدن 
   :1شهادت امام حسين چه كساني بوده اند ،كوفيان و بد عهدي آنها و در نهايت

امارت  در ايام )دكن مييكي از سران ايراني كه با مسلمين صلح (دينار  :دنگوي •
شما  ،اي گروه مردم كوفه :گفتو معاويه به كوفه آمد و با مردم به سخن ايستاد 

اول بار كه بر ما گذشتيد مردمي نيك بوديد و به روزگار عثمان نيز چنين مر و ع
گر شديد و چهار خصلت در يآنگاه د )مقصر نبوده! �پس حضرت ابوبكر( بوديد

هيچيك از اين  .گي و كم حوصله يجي و نامرديبخل و گ :شما رواج يافت
خصلتها در شما نبود و چون دقت كردم از مادران شما آمده و بدانستم بليه از 

نامردي از خراسان است و كم گيجي از نبطيان است و بخل از پارسيان و  .كجاست
 .2)1958ص  تاريخ طبري( .گي از اهواز حوصله

كوفه نخستين شهري (داد  نخستين فسادي كه ميان مردم كوفه رخ :شعبي گويد •
ميان عبداهللا ابن مسعود  )شيطان ميان مردم آنجا فساد افكند ،بود كه به دوران اسالم

ص  تاريخ طبري( .دشو ميو سعد بر سر قرضي كه سعد گرفته بود درگيري ايجاد 
2096(. 

_____________________  
 

به ياد ماجراي آن دزدي افتادم كه داخل مردم شده بود و دزد دزد مي كرد!! برخي از مردم ايران ساكن  1
 !!!مي اندازند �در كوفه باعث خراب شدن اخالق كوفيان شده اند و حاال گناه را به گردن ابوبكر

  !ن قوم است نه در گرو تغيير نسلهاي گذشتهضمنا سرنوشت هر قومي در گرو تغيير خود آ

انتشارات  .ترجمه ابوالقاسم پاينده .محمد ابن جرير طبري .تاريخ طبري يا تاريخ الرسل و الملوك 2
( هر جا در اين تحقيق به تاريخ طبري اشاره شده منبع آن همين است كه  1363  .چاپ سوم .اساطير

 اطاله كالم تكرار نمي كنيم)  در اينجا ذكر كرديم و براي جلوگيري از
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افريقيه تا به روزگار هشام ابن عبدالملك پيوسته مطيع و گوش به  مردم :دنگوي •
بودند و در آرامش و اطاعت به سر مي بردند تا مردم عراق بدانجا راه يافتند فرمان 

نجا راه يافتند و تحريكشان كردند از اطاعت بگشتند و آو چون دعوتگران عراق به 
 )2099ص  تاريخ طبري( .كنون چنين استتفرقه در ميانشان افتاد كه تا

ري هر جا در خالل در تاريخ طب :جهالت عامل مهم ديگري در شهادت حسين •
گفتگوها يا نامه ها يا خطبه ها سخني از مردم كوفه به ميان مي آيد با جمالتي از 

مراقب بي خردانتان باشيد و گرنه خودتان را مالمت  :يمكن مياين دست برخورد 
 .كنيد

چه نمي دانسته اند  �يزيد را هم باعث شهادت حسين ،حتي شيعيان اوليه( •
فرمانده سپاه كوفه قبل از  ،بن اشتر فرزند مالك اشترايم ابراه )برسد به ابوبكر

اي ياران دين و  :جنگي كه منجر به هالكت ابن زياد شد رو به يارانش كرد و گفت
 پسر مرجانه قاتل حسين ابن علي پسر شيعيان حق و نگهبانان خدا اينك عبيداهللا

يانش و آب مبر خداست كه ميان وي و دختران و زنانش و شيعافاطمه دختر پي
ن بنوشند و به آب مي نگريستند و نگذاشت آفرات حايل شد و نگذاشت از 

ص تاريخ طبري ( .رود و با وي صلح كند )يزيد(حسين سوي عموزاده خويش 
3387(. 

اي مردم  :خطاب به مردم كوفه 1از اولين خطبه هاي حجاج بن يوسف ثقفي •
به  .ه خواهد بود دست بداريداز اين دسته بنديها و بگو مگو و چه بود و چ ،عراق

تاريخ  .خدا يا به راه حق مستقيم باشيد يا هر كدامتان را به تنش مشغول مي دارم

_____________________  
 

هيچكس  .البته لعنت خدا بر حجاج ولي او در اينجا به خوبي ماهيت مردم كوفه را آشكار كرده است 1
زيرا  !اينكه اخالق ما گند شده تقصير ابوبكر است ،هم در آن زمان بلند نمي شود و بگويد كه اي امير

   !!!؟خوب است پس چرا اخالق مردم مدينهدر جواب او مي گفتند: 
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به خدا قسم يا به انصاف آييد و شايعه پراكني نكنيد و از چنان  3519طبري ص 
بود و چنان بود و فالن به نقل از فالن گفت و پراكنده گويي چشم بپوشيد يا چنان 

باطل را بگذاريد و از چند و چون دست  .بزنمتان كه زنان بيوه شوند با شمشير
اي مردم عراق و اهل  )3520تاريخ طبري ص( .از اين دسته بنديها بگذريد .برداريد

تكبيري شنيدم كه از نوع آن تكبيرها نبود كه هنگام  ،اختالف و نفاق و اخالق بد
اي پسران كنيزان احمق  )3520ص تاريخ طبري( .ترغيب خدا را بدان منظور دارند

 .)3521ص  تاريخ طبري( .و بندگان عصا و ابناي بيوگان

توسل از ديگر صفات ناپسند مردم  ،ضريح ،عالقه به نمادها ،بت پرستي ،بدعت •
طفيل بن جعده بن هبيره از اهالي   :كوفه كه در تشيع فعلي نيز بسيار رايج است

 .دشو ميمختار بر كوفه بي پول كوفه خودش اعتراف كرده كه در زمان تسلط 
روزي از خانه بيرون مي آيد و روغن فروش همسايه را مي بيند كه روي يك 
كرسي بي نهايت كثيف نشسته است پيش خودش مي گويد بهتر است درباره اين 

گيرد و آنرا پيش مختار مي كرسي را از روغن فروش مي .چيزي به مختار بگويم
تو نهان داشته بودم كه نهان داشتنش روا نبود و اينك  چيزي را از :گويدبرد و مي

كرسي اي بود كه جعده ابن هبيره بر  :چيست؟ گفتم :گفت .خواهم آنرا بگويممي
 :گفت .در آن هست �نشست گويي عقيده داشت كه كرامتي از عليآن مي

 :دگوي .آنرا بفرست آنرا بفرست .كنون تاخير انداخته بوديرا تا اين !سبحان اهللا
كرسي شسته شد و چوب تازه درآمد كه روغن خورده بود و برق مي زد. پرده بر 

آنگاه بانگ  .آن كشيدند و پيش مختار بردند و بگفت تا دوازده هزار به من دادند
هر چه در امتهاي گذشته بود  :نماز جماعت داد و براي مردم اينگونه سخنراني كرد

سراييل صندوق بود كه باقيمانده تركه در بني ا .نظير آن در اين امت نيز هست
خاندان موسي و خاندان هارون در آن بود اينك ميان ما چيزي همانند هست پرده 
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پوششهاي  )دقيقاً مانند مثالها و توجيهات آخوندها از آيات قرآن( .از آن برداريد
  .د و سه بار تكبير گفتندائيان به پا خاستند و دست برداشتنكرسي را برداشتند سب

كافر  ،اي گروه مضريان :است و گفتخوشبث بن ربعي به پا :گويدطفيل بن جعده 
اسحاق بن  .شدند و بيرون كردند او او را كنار زدند و دور كردند و مانع :گويد .مشويد

كرسي را در نبرد با مردم شام به  ....بود به خدا پندارم كه اين سخن از شبث :يحيي گويد
و اين  ...ندشو ميشوند و تعداد زيادي از شاميان كشته روز ميهمراه خود مي برند و پي

تاريخ طبري ( .فتنه را بيفزود و چندان در آن پيش رفتند كه به كفر گراييدند
  .)... 3382و3381ص
ابوصالح  .نا هللا گفتم و از آنچه كرده بودم پشيمان شدمإو من  :گويدطفيل بن جعده  

م كه شما ده ميشهادت  :گفت به اين مضمون اعشي همدان در اين باب شعري :گويد
م كه كرسي كن ميقسم ياد  –اي نگهبانان شرك من شما را مي شناسم  –سبايي هستيد 

ميان ما همانند صندوق  –اگر چه پرده ها بر آن پيچيده ايد  –شما سكينه موسي نيست 
من كسي (مرقد)  _و گر چه مردم شبام و نهد و خارف به دور آن راه روند  –نيست 

و  –هستم كه آل محمد را دوست داشته ام و پيرو آن وحي  هستم كه در قرآنها هست 
تاريخ طبري  .من نيز پيرو او شدم –هنگامي كه قرشيان از پير و جوان پيرو عبداهللا شدند 

كه من كرسي تو را  –اگر ابواسحاق را ديدي با وي بگوي  :متوكل ليثي گويد 3382ص
و شاكريان وحي بدان مي بندند  –ن به دور چوبهاي آن بر مي جهند شباميا –باور ندارم 

 .گويي نخودهاييست كه از آن آب  مي ريزد –در اطراف آن ديدگانشان قرمز است  –
  .)3383ص تاريخ طبري(

عثمان ابن حيان مري والي مدينه در زمان وليد ابن عبدالملك روي منبر مي رود  •
به  ،اهل خالف و نفاقند و نفاق از آنها مايه گرفته ،م عراقمرد :...گويد و به مردم مدينه مي

خدا هر يك از مردم عراق را آزمودم كسي كه خويشتن را بهتر از همه مي پنداشت 
ني مدعيان تشيع و حب يع(خاندان ابي طالب چنان سخن مي كرد كه مي دانيد  يهدربار
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درست مثل شيعيان فعلي كه ( .ندآنها نيستند، دشمنان آنها و غيرآنهاي يهشيع )!اهل بيت
د كه خداي خواهد گوين ميولي چنان  )ها هستند شيعه علي نيستند بلكه دشمن سني

وقتي عمر ابن خطاب كه در كار صالح رعيت كوشا بود شهرها را  ...خونهايشان را بريزد
اد و از او مي پرسيد كه شام را فرست ميبنياد كرد هر كسي را آهنگ جهاد داشت آنجا 

من عراق را درد بي  .گفت شام را بيشتر دوست دارمبيشتر دوست دارد يا عراق را؟ و مي
به خدا  )�پيش بيني هاي عمر( )تخم كرده(درمان ديدم كه شيطان آنجا بيضه درآورده 

گاه گويم كه در واليتها پراكنده شان كنم آنگاه گويم اگر  .مرا به زحمت انداخته اند
ي را كه پيششان روند با جدل و محاجه و چگونه و چرا و فتنه شان كنم كسان يپراكنده

به كار  .آزمايش نيك نيارند ،و چون در كار شمشير زني بيازمايندشان 1گرايي تباه كنند
نخستين كساني بودند كه آن شكاف بزرگ را پديد  .عثمان نيامدند و از آنها بليه كشيدند

يره هاي اسالم را يكي يكي شكستند و و دستگ )�شورشيان كوفه عليه عثمان(آوردند 
د تا فتنه شو ميآشفته  ،عيب گويي زمامداران را بگذاريد كه كار اندك ...واليتها را آشفتند

و  3871تاريخ طبري ص ( .رخ دهد و از فتنه بليه زايد كه فتنه مال و فرزند را ببرد
3872( 

 

ويسد كه تمام آن به شيعيان كوفه نامه اي مي ن �ابن حنفيه فرزند حضرت علي •
پس از شهادت امام ( ؟ني نيستآآنها از تعاليم قرآيات قرآن است آيا اين دليل دوري 

به انجمن ها و  ،اما بعد :از محمد ابن علي به شيعيان ما كه در كوفه هستند )حسين
آل عمران ( .مسجدها رويد و عيان و نهان ياد خدا كنيد و از غيرمومنان همراز مگيريد

يد در كار دين خويش نيز از دروغگويان كن مينانكه محافظت جان خويش چ )2()118

_____________________  
 

   !!!درست مثل بازيهاي كالمي آخوندها 1

2- ﴿(#θãΨ tΒ#u Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚ −G s? Zπ tΡ$sÜ Î/ ÏiΒ öΝ ä3 ÏΡρ ßŠ﴾.  
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ضرر و نفع نتواند رسانيد  ،نماز و روزه و دعا بسيار كنيد كه هيچيك از مخلوق .بپرهيزيد
و هيچ  )1()38: المدثر(هر كسي در گرو اعمال خويش است  .نچه خدا بخواهدآ مگر

 .دده ميو خدا عمل هر كسي را سزا  )2()164ام انع( .گنهكاري بار گناه ديگري را نمي برد
عمل نيك كنيد و براي خويشتن نيكي از پيش فرستيد و از غافالن مباشيد و  )3()33(الرعد

جالب است چون در اين نامه به آياتي بر مي  )3406تاريخ طبري ص ( .سالم بر شما باد
كوفي را هدف قرار اوليه غلط تشيع  خوريم كه تمامي ريشه هاي شرك و انديشه هاي

  ...توسل و اميد به غير خدا و ،واسطه ،شفاعت :داده

بيرون نجف راه مي  :سويد ابن غفله گويد :4جعل حديث و دروغ افكني و غلو •
درباره پير چه  :گفت .رفتم كه يكي به من رسيد و دست به پشت من زد و بدو نگريستم

تو را شاهد مي گيرم كه او  :گفتم .علي ابن ابي طالب :كدام پير؟ گفت :گفتم ؟مي گويي
من نيز تو را شاهد مي گيرم كه او  :گفت .را به گوش و چشم و دل و زبان دوست دارم

همين شخص  3418ص تاريخ طبري .را به گوش و چشم و دل و زبان دشمن دارم
د و نامه اي را باز شو ميچندين سال بعد در مسجد اعظم كوفه وارد  ،دشمن حضرت علي

اين نامه ايست براي  :دشو مينامه اينگونه شروع   !و دم از حب علي مي زندد كن مي

_____________________  
 

1- ﴿‘≅ ä. ¤§ø� tΡ $yϑ Î/ ôM t6 |¡ x. îπ oΨ‹ Ïδ u‘ ∩⊂∇∪﴾ .  

2- ﴿ωuρ â‘Ì“s? ×οu‘Î—# uρ u‘ø—Íρ 3“ t� ÷z é&﴾.  

3- ﴿ô yϑ sùr& uθèδ íΟ Í← !$s% 4’ n?tã Èe≅ä. ¤§ ø� tΡ $yϑÎ/ ôM t6 |¡ x.﴾.  

اين ماجرا به خوبي نشان مي دهد احاديث ضعيفي كه در كتب اهل سنت وجود دارد و در مناظرات،  - 4
اگر مجموعه احاديث واحد و اخبار ضعيف  !!!بسيار به كار علماي شيعه مي آيد از كجا ريشه گرفته

د شيعه دست را از داخل كتب اهل سنت داخل يك كتاب جمع آوري كني به مجموعه كاملي از عقاي
   !پيدا خواهي كرد
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سويد  )3419تاريخ طبري ص ( ...مختار بن ابي عبيد كه وصي آل محمد براي وي نوشته
   !!!دكن ميابن غفله مي رود و او را در نزد همه رسوا 

 

بع پيشواي تا ،و آخرين داستان نيز حاوي اين نكته است كه مردم در هر زمان •
و اينكه شما ( )دين ملوکهم ىالناس عل(همان زمان هستند نه تابع پيشواي زمان گذشته 

وليد به كار بنيان و  :گويد �علي )را عامل فساد اخالق كوفه بدانيد �يد ابوبكرتوان مين
آبگير سازي و ملك داري دلبسته بود و چنان بود كه در ايام وي كساني به هم مي 

بنيان و آبگير مي پرسيدند و چون سليمان زمامدار شد زن  يهكديگر درباررسيدند و از ي
گرفتن و غذا خوردن را دوست داشت و مردم از همديگر دربارة ازدواج و كنيزان مي 
پرسيدند و چون عمربن عبدالعزيز زمامدار شد وقتي به همديگر مي رسيدند يكي به 

كي قرآن را  ؟از قرآن را حفظ داري چه مقدار ؟ديشب ورد تو چه بود :ديگري مي گفت
تاريخ طبري (!!! !؟در اين ماه چه مدت روزه مي داري ؟و كي ختم كرده اي ؟يكن ميختم 
 )3884ص 

 

خدمت هموطنان عزيز خودم بايد اين نكته را ذكر كنم كه   ،در انتهاي اين بخش •
ن عزيز بياييد د باعث بدبختي يك ملت شود، برادراتوان ميوجود چنين حاالت و صفاتي 

اي نداي حقي برخاست از تاريخ درس عبرت بگيريم و آنگونه نشويم كه اگر از گوشه
دست از  !گر بزنيمتحت تاثير رسانه ها ما آن نداي حق را تنها گذاشته و به او انگ فتنه

  !برداريم و به فكر بدبختي زمان حال باشيم بسر ابوبكر و عمر

   :سلطنتي شدن حكومت -4

به انتخاب  ،موروثي شدن خالفت است كه تا آن زمان ،�يگر شهادت حسينعامل د
 .شوراي انصار و مهاجرين بوده است و انتقال مركز خالفت از مدينه و عربستان به شام

حكومت را موروثي كرد نياز به بحثي مفصل و جداگانه  ،اينكه چرا و چگونه بني اميه
با  ،مهاجرين گانبزرنفر از  5م كه فرزند كن ميه دارد، در اينجا فقط به ذكر اين نكته بسند
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 :مردم با يزيد بن معاويه بيعت كردند مگر يههم :ابن عون گويد  :يزيد بيعت نكردند
ي و عبداهللا ابن عمر و عبداهللا ابن زبير و عبدالرحمن بن ابي بكر و عبداهللا لحسين بن ع

ي دانسته و به يزيد اكيدا معاويه اين نكته را م )2867ص تاريخ طبري ( .ابن عباس
به نظر مي رسد يزيد به علت  .د كه دستش را به خون حسين آلوده نكندكن ميسفارش 

سر خود دست به اين  ،توجه چنداني به امور مملكتي نداشته و ابن زياد ،جواني و عياشي
حسين از عمر سعد درخواست قرينه محكم اين تحليل آن است كه  !عمل فجيع زده باشد

و اينكه يزيد پس از ورود كاروان  .د خود به شام نزد يزيد رفته و با او گفتگو كندنك مي
البته به نظر ما همانگونه  .دفرست ميبر ابن زياد لعنت  ،اسراء و متوجه شدن به ابعاد فاجعه

مقصر و مسئول است  ...كه رهبر ايران در جريان قتلهاي زنجيره اي و واقعه كهريزيك و
پاسخگوي خداوند  ،يزيد نيز مسئول رفتار ابن زياد بوده و بايد در قيامت ،به همين دليل

  .باشد

  يكي ديگر از ريشه هاي فاجعه كربال در واقع اهل رده بوده اند -5

يكي ديگر از ريشه هاي فاجعه كربال در واقع اهل رده بوده اند كه بقاياي آنها در 
م بگيرند. اهل رده قبايلي بودند كه در انتظار روزي بودند كه انتقام خود را از اهل اسال

از حكومت اسالمي پيروي نكردند و بعضي از  �دوران خالفت حضرت ابوبكر صديق
  آنها كافر شدند. نقش قبايل اهل رده در واقعه كربال بقرار زير است: 

 -4قبيله سجاح.  - 3سر بريده.  17قبيله تميم با  -2سر بريده.  7قبيله مزجح با  -1
قبيله  -6سر بريده.  20جوشن با  قبيله هوازان بفرماندهي شمربن ذي -5د. قبيله كن

شهيد كربال در مجموعه سر پنجاه تن آنها  72سر بريده. از مجموع حدود  6اسد با  بني
ها بودند كه مدينه  . ق نيز همين ه 63شود. در سال  توسط افراد اهل رده از تن جدا مي

دادند و به كشتار و غارت اهالي آنجا پرداختند. قاتل منوره را مورد تاز و تاخت قرار 
بن يزيد از  بن انس نخعي اصبحي بود و سر مبارك آن حضرت را خولي سنان �حسين
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نيا    نگاهي به تاريخ ايران بعد از اسالم مؤلف: فريدون اسالم(. 1كند تن مباركش جدا مي
   )ناشر:  مؤسسه انتشاراتي حسيني اصل

   :احساسات بر تعقل و بصيرت غلبه نيروي كور -6

اين اصطالح از روانشناسي  .يمشو ميمواجه  »آمبي والنس« در جامعه ما گاه با رفتار ...
كه طي آن يك شخص  .فرويد به معناي رفتار دوگانه و يا دو ارزشي گرفته شده است

در جامعه نيز گاه چنين  ....نسبت به شخص ديگر احساس تنفر و عشق هر دو را دارد
به خصوص اگر پيروي از يك هنجار  .حركتهاي آمبي والنس و دوگانه به چشم مي خورد

در حد زياد مبتني بر احساسات باشد و نه وقوف به اهميت و نقش هنجار به عنوان قاعده 
در اينگونه موارد انسانها بدون تعمق كافي و بيشتر با  .و روش براي دستيابي به يك هدف

ند و يا آنرا كامال كن ميپديده يا شخص داوري  ،يك موضوعاحساسات هنجاري درباره 
 2)!بني صدر اعدام بايد گردد(ند كن ميو يا كامال رد  )بني صدر صد درصد(ند كن ميتاييد 

و بازگشت و تغيير رفتار آنها و سپس اتفاق كربال نيز  �دعوت مردم كوفه از حسين
اين قسمت به (ين طريق تبيين شود حداقل در قسمتهايي بايد در اين رابطه ديده و از ا

دانشگاه  ،شركت سهامي انتشار ،فرامرز رفيع پور ،توسعه و تضاد :طور كامل از كتاب
  )462ص  ،تهران چاپخانه حيدري ،شهيد بهشتي

و (برخي نويسندگان و علماي شيعه عقيده دارند كه علت واقعه عاشورا  -6

عه سقيفه بني ساعده و به خاطر واق )حتي بدبختي هاي فعلي جهان اسالم

   .به خالفت است ����انتخاب ابوبكر

_____________________  
 

 . 3038، ص 7تاريخ طبري، جلد - 1

يا به قول نماينده مجلس در زمان مشروطه: ما مردمي هستيم كه از يك طرف بيستون مي سازيم و از  2
   !سويي ديگر: چهلستون
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   :سئوال اينجاست
كه حضرت  )و در اين نكته اختالفي بين شيعه و سني نيست(ما مي دانيم  -

 �يكي از عوامل اصلي شهادت حسين(زياد ابن ابيه يعني پدر ابن زياد  �علي
عدم قتال با  كه حتي بر خالف ميل باطني يزيد و سفارش اكيد معاويه مبني بر

را عامل و فرماندار بصره و فارس كرده بود  )دست به اين كار زد �خاندان پيامبر
پس از صلح امام حسن به معاويه پيوست و پسرش نيز با توجه به  ،و اين شخص

با توجه به موقعيتي كه حضرت  :به اين نكته خوب دقت كنيد(موقعيت قبلي پدر 
را به شهادت  � و حسين !ل يزيد در كوفهشد عام )به پدر او داده بود �علي

بدانيم كه به  �را حضرت علي �رساند پس آيا ما بايد علت شهادت حسين
دقت كنيد كه عالم شيعه معتقد است كه  !سمت فرمانداري داد؟ ،زياد ابن ابيه

باعث پر و بال گرفتن معاويه در شام شدند ولي ما  ،بحضرت ابوبكر و عمر
را اميرالحاج كرد و در جنگ تبوك پرچم  �نيز ابوبكر �كرممي دانيم كه پيامبر ا

پيشنماز  ،�به جاي پيامبر �حضرت ابوبكر ،را به دست او داد و در ايام بيماري
دختر اين شخص را به همسري برگزيد و او و پدرش را بسيار  ،�بود و پيامبر

 او را عامل جمع آوري �دوست مي داشت و يا در خصوص ابوسفيان، پيامبر
و يا  �توان پيامبرپس آيا مي ...زكات كرد و سهم مولفه قلوبهم را به آنها داد و

آيا مي دانيد سئوال شما را حضرت عثمان از  1؟حضرت علي را مقصر دانست
مردم در خصوص معاويه به من ايراد مي گيرند در صورتي  :پرسيد حضرت علي

دانيد راد نمي گرفت؟ ميكه معاويه را عمر در اين سمت گذاشت و كسي به او اي
د؟ پاسخي كه متاسفانه مغز گچي برخي علماي ده ميحضرت علي چه پاسخي 

_____________________  
 

ص من در اينجا از ديد عالم شيعه به موضوع نگاه كرده ام و گرنه شكي در صداقت و ايمان و اخال 1
  .وجود ندارد �حضرت ابوبكر
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د يا نمي كن مياين پاسخ بسيار شفاف و قاطع و ساده و كوبنده را درك ن ،شيعه
آيا تو مي داني كه معاويه از يرفا غالم  :فرمايند مي حضرت علي !خواهد درك كند

م نيازي به كن ميفكر  !عاقل به يك اشاره ،آري ؟رسيدعمر بيشتر از خود عمر مي ت
  .توضيح بيشتر نباشد

سئوال ديگري كه در اينجا پيش مي آيد اين است كه اگر يك حكومت خوب و  -
 �د باعث جلوگيري از انحراف شود چرا حكومت دهساله نبي اكرمتوان ميالهي 

و اينكه همه   )االبته به نظر شم( ؟در مدينه باعث روي كار آمدن ابوبكر شد
باعث انحراف جامعه  �نعوذ باهللا آيا پيامبر 1؟اصحاب به جز سه نفر مرتد شدند

را به  بنبود كه دختر ابوبكر و عمر �؟ و مگر اين شخص پيامبرشد مياسال
به مدينه هجرت كرد و  �داد با ابوبكر �زني گرفت و دو دخترش را به عثمان

لحاج ابوبكر بود و امام جماعت در ايام علمدار جنگ تبوك ابوبكر بود و اميرا
و ما با مطالعه تمامي كتب تاريخي نامهايي كه  ...بود و �بيماري ايشان ابوبكر

عمار  ،علي ،عمر ،ابوبكر :بوده اند را اينگونه مي بينيم �هميشه در اطراف پيامبر
 و روي كار آمدن او �باعث اعتبار ابوبكر �! پس در حقيقت رفتار پيامبر�ياسر

فرصت ساختن  �شد! ممكن است اين توجيه مسخره را داشته باشيد كه پيامبر
 �جامعه را نداشتند ولي ما مي دانيم كه پيامبراني مانند سليمان و داوود و موسي

سالها حاكم جامعه خود بوده اند پس چرا اقوام و جوامع آنها پس از اين پيامبران 
! پس شد ميا پيامبر بودند و به آنها وحي رو به فساد و انحراف رفتند؟ با اينكه آنه

  !!!؟مي اندازيد �چرا شما فساد جامعه عراق را به گردن حضرت ابوبكر

سال است حكومت را در ايران به دست گرفته اند، مردم از ابتدا از  30ضمنا آخوندها 
هوش مردم هم  !نفت و گاز هم كه سرشار )حتي اهل سنت(جان و دل همراه آنها بودند 

_____________________  
 

 !! !همه مرتد شدند به جز سه نفر �علماي شيعه مرتبا حديثي را نقل مي كنند كه پس از نبي اكرم 1
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پشتوانه ملي و تاريخي و فرهنگي  !مذهب هم كه به زعم خودتان بهترين مذهب !ه باالك
روز به روز بر تعداد دشمنان داخلي و  ،پس چرا طي اين سي سال !ايران همه كه نمونه

خارجي شما افزوده شد و همه جا سخن از انحراف و فقر و تورم و فساد و دزدي و بي 
كه مسلما رفتار غلط شما (د حكومت بعدي شما كن يمو چه كسي تضمين  ؟عدالتي است

و من خوشحالم كه هر انگ و  !بدتر از شما نباشد )دشو ميباعث روي كار آمدن آن 
بستيد چگونه گريبانگير خود شما  بسال گذشته بر ابوبكر و عمر 400دروغي كه طي 

ت از رابطه با دول مشرك چين و روسيه گرفته تا مجمع تشخيص بدع !شده است
تا انتخاب فلته رهبر و اعطاي يك شبه درجه اجتهاد تا سركوبي مخالفان تا  )مصلحت(

دفن مخفيانه و بي سر و صداي منتظري تا هجوم وحشيانه به بيت منتظري و صانعي و 
تا زير گرفتن زخمي ها در روز عاشورا توسط خودروي  !حتي خميني و شكستن در

  .....نيروي انتظامي و

چند نمونه كوچك از روابط بسيار عالي ميان خلفا با  ،ين بخشو در انتهاي ا -
در (حضرت علي و خاندان ايشان را  مي آوريم كه بدانيد وقايع يك روز سقيفه 

د تاثيري در  دوستي هاي چندساله توان مين )صورت صحت افسانه هاي شيعه
 :بعدي داشته باشد

لي بن از پدرش ع �فرزند محمد باقر �ابن سعد از جعفر صادق �
كند كه وي گفت: پوشاك و لباسهايي از يمن نزد عمر آوردند،  نقل مي إحسين

وي آنها را ميان مردم تقسيم نمود، مردم لباسهاي جديد را پوشيده به مسجد آمدند، 
گفتند و  نشسته بود، مردم مي آمدند و سالم مي� بين منبر و قبر رسول اهللا عمر

 هنگام حسن و حسين از خانه مادرشان فاطمه كردند. در اين براي او دعاي خير مي
بيرون آمدند و از كنار جمعيت رد شدند، در حالي كه لباس جديدي به تن 

علت ناراحتي  :با ديدن آنها افسرده و غمگين شد، پرسيدند �نداشتند. عمر
چيست؟ گفت: من از بابت اين دو پسر ناراحت هستم كه به اندازه قد آنها پوشاكي 
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اي به كارگزاران خود در يمن نوشت تا هرچه سريعتر دو  سپس نامه وجود نداشت،
دست لباس براي حسن و حسين بفرستند. چون لباس رسيد آنرا به آنان پوشاند، 

 .)106ص1ج ةصاباإل(آنگاه مطمئن و مسرور گشت. 

آمد كه بدو گفت: بر كتاب خدا و  �گويد: ربيعه بن شداد خثعمي پيش علي �
گفت:  �علي ،ت كن. ربيعه گفت: بر سنت ابوبكر و عمربيع �مبر خدااسنت پي

مبر خدا بيعت كرده بودند اجز به كتاب خدا و سنت پي واي تو، اگر ابوبكر و عمر
در او  �آنگاه علي )2599تاريخ طبري ص (بر حق نبودند و ربيعه با وي بيعت كرد. 

ته نگريست و گفت: گويي مي بينمت كه با اين خوارج حركت كرده اي و كش
اي و اسبان لگد كوبت كرده اند. وي در جنگ نهروان همراه خوارج بصره بود شده

 )2599تاريخ طبري ص (و كشته شد. 

پس از «ميگويد: از علي پرسيدم:  �از بزرگان اصحاب علي نباتةاصبغ بن  �
نخست ابوبكر صديق است، سپس عمر، «گفت: » برترين مردمان كيست؟ �پيامبر

را ديدم و از او شنيدم كه  �من هستم اي اصبغ. پيامبرسپس عثمان و آنگاه 
پاكيزه تر و پرهيزگارتر و باتقواتر  ودي در اسالم نيافريده استلخداوند موميفرمود: 

 .»و عادلتر و فاضلتر از ابوبكر صديق

مهدي بن  –از ديدگاه خلفاء  �زير از كتاب امام امير المومنين علي البمط �
 1419امير تاريخ انتشار عيد غدير  هچاپ دوم چاپخان –محمد باقر فقيه ايماني 

 : 1378فروردين 

به  �عالمه معاصر شيخ محمد مخلوف مالكي مصري مي نويسد: ابوبكر �
اشاره مي نمود عمل مي كرد و به خاطر  �نچه علياهنگام اعزام نيرو بيشتر بد
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برداري از نظريه و مشورت با او اجازه  هرهحرص و عالقه به بقاء حضرتش و ب
 .1خارج گردد )از حجاز و يا مدينه(داد وي را به همراه مجاهدان  نمي

به نزد  �عالمه زمخشري و ديگران با ذكر سند نقل كرده اند: مردي از علي -
س بود عمر گفت: اي عمر دادخواهي نمود و چون حضرتش حاضر در مجل

برخاست و پهلوي آن مرد  �ابوالحسن برخيز و در پهلوي خصمت بنشين. علي
نشست و پس از گفتگو و پايان يافتن قضيه و رفتن آن شخص به جاي خود 
برگشت. اما عمر متوجه شد چهره آن جناب متغير و دگرگون است. پس گفت: اي 

آنچه گذشت ناخشنودي؟  م مگر ازبينات را متغير مياز چه رو چهره ،ابوالحسن
عمر گفت: چرا؟ علي فرمود: به خاطر آنكه مرا در برابر  ،حضرت علي فرمود: آري

علي برخيز  ايصدا زدي و چرا نگفتي  )تر استكه احترام آميز(مدعي به كنيه 
 ،پهلوي خصمت بنشين؟ عمر از اين خرده گيري علي بر عليه خود به شگفت آمد

بكم هدانا  أمينتم و أبي أب«ت و چشمانش را بوسيد و گفت: سر آن حضرت را گرف

شما  هپدر و مادرم به فداي شما باد بوسيل »النور ىلإخرجنا من الظلمات أبكم اهللا و 
خداوند ما را رهنمود فرمود و بوسيلة شما ما را از تيرگي و تاريكي به نور مشرف 

 .2ساخت

نقل نموده كه: مردي در حضور امام احمد حنبل با ذكر سند از عروه ابن زبير  -
صاحب  گفت: �عمر جسارت زباني به علي نمود پس عمر با اشاره به قبر پيامبر

جز به خير و  شناسي؟ او محمدبن عبداهللا است. بنابراين از علياين قبر را مي

_____________________  
 

  .چ مصر 41ص  2طبقات المالكيه ج 1
شرح  – 54و به نقل از زمخشري ص  52ص  7مناقب خوارزمي اواخر فصل  - 3/595ربيع االبرار  2

 273حديث شماره  1/349فرائد المسطين حمويني  –جلدي 4چ  4/133نهج البالغه ابن ابي الحديد 
 به نقل از زمخشري  2/211المجالس صفوري  ةنزه – 1/91ي المستطرف ابشيه –
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خوبي دم مزن كه اگر نسبت به وي بدگويي نشان دادي صاحب اين قبر را آزرده 
 نه رويش ،را آتش زده بود �ه را زده بود و در خانه علياگر عمر فاطم(. 1اي
به او مي گفتند تو كه خودت  نكرد مسلماشد چنين حركتي كند و اگر هم ميمي

 )گويي؟ اي چه ميبدتر از اينها را كرده

عالمه خطبي خوارزمي و ديگران با ذكر سند نقل كرده اند: بين عمر و مردي  -
علي در آن نزديكي بود عمر با اشاره  پيرامون مساله اي كار به نزاع كشيد. حضرت

به آن حضرت گفت: چه بهتر اين مرد بين من و تو داوري كند. مرد طرف نزاع با 
تعبيري تحقيرآميز از هويت آن حضرت سئوال كرد. عمر با گرفتن يقه او يا 
گوشهايش وي را كشان كشان از زمين بلند كرد و گفت: واي بر تو آيا فهميدي 

موالي هر اين علي ابن ابي طالب موالي من و  ؟وچك شمرديچه شخصيتي را ك
 .2مسلماني است

در موقعيتي ديگر نيز عمر از علي خواست بين دو نفر داوري كند پس طرفي كه  -
محكوم شده بود گفت: اين چه كسي باشد كه بين ما قضاوت كند. و داوري 

مي داني اين را رد نمود. پس عمر يقه او را گرفت و گفت: واي بر تو ن �علي
كيست؟ اين علي ابن ابي طالب است اين موالي من و موالي هر مومني باشد پس 

 .3هر كسي كه او مواليش نباشد مومن نخواهد بود

_____________________  
 

كنزالعمال متقي  – 3/259تاريخ دمشق ابن عساكر  – 1089شماره  2فضائل الصحابه احمد حنبل ج  1
  .17شماره 16مناقب سيدنا علي ص – 515ارجح المطالب امر تسري ص  -13/124هندي 

 2/115 ةالنضر رياض – 98مناقب ص  2

 2/370 ةاالسالميفتوحات  – 1/266شواهد التنزيل  3
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عالمه محب طبري و ديگران با ذكر سند روايتي مانند روايت فوق را نقل كرده  -
 1اند. 

البته دو فرع مهم مختص مذهب شيعه تولي و تبري چه خوب در اين احاديث موج ( 
پرسد پس چرا د و نميشو ميمي زند!! و عجيب است حتي يك نفر از مردم مدينه بلند ن

را آتش زديد و همسرش را زديد و  �شما خالفت را غصب كرديد و در خانه علي
هيچ يك از اين احاديث از هيچ كس نغمه اي  !!!! در؟كشتيد و بچه داخل شكم او را و....

هم بر نمي خيزد كه پس چرا خالفت غصب شده و خالف دستور خداوند عمل كرديد؟ 
را غصب كرده بودند هيچگاه چنين جمالت ستايش آميزي را  �اگر خلفاء حق علي -

ه اينها در حق او نمي گفتند تا اينكه مورد تمسخر مردم واقع شوند، و مردم بگويند: شما ك
را مي گوييد چرا خودتان اول از همه و بيش از همه با غصب خالفت به او ظلم كرديد؟ 

  رود؟ به قول ما ايراني ها: تو كه الاليي بلدي چرا خوابت نمي
عالقه شديدي بوده  پندارم يكي از علل وجود حقد و كينه نسبت به حسينالبته من مي

بعدها  ،اندان داشته اند و همين عالقه شديدكه عمر و ابوبكر و عثمان نسبت به اين خ
باعث بروز برخي دشمني ها و حسادتها با اين خاندان شد و طنز جالب تاريخ اينجاست 

ابوبكر و عمر به اين خاندان حسادت داشته اند؟ ولي سئوال  :كه عالم شيعه مي گويد
  د؟كن ميكدام حسودي اين همه تعريف و تمجيد و ابراز عالقه  :اينجاست

  :وجود فرهنگ جاهليت -7

و خلق  �اين فرهنگ در مردم مدينه تحت توجهات و تعليمات پيامبر گونه نبي اكرم
و خوي آماده تر مردم مدينه تا حدود زيادي تغيير كرد و با خالفت ابوبكر و عمر تقويت 

به نحوي كه بنا به قول دكتر شريعتي حتي هم اينك كساني كه به عربستان مي روند  .شد
_____________________  

 

وسيله المال  –به نقل از دارقطني  107ص  ةالمحرقصواعق  – 68ذخائر العقبي ص  – 948مناقب ص  1

 2/307 ةاالسالميفتوحات  – 1/266شواهد التنزيل حاكم حسكاني  –احمد ابن كثير نسخه خطي 



   

  تكرار فاجعه      26 
  

 

ولي آخوند  .ندكن ميين تفاوت را بين مردم مدينه و ساير شهرهاي عربستان بهتر درك ا
نتوانست جامعه اي صالح و سالم تربيت كند و  �معتقد است كه پيامبر اكرم ،بي شرم

اي بود از اعراب باديه نشين كه كوفه ملغمه :در حاليكه ....پس از ايشان همه مرتد شدند و
ند! و حضور ايراني ها در اين ميان شد مي جا ساكن و گرد هم جمعبراي اولين بار در يك

همان اعراب باديه نشيني كه خداوند در خصوص  !نكته اي معما وار و جالب است ،خود
   :فرموده توبهآنها در سوره 

  Ü># {� ôã F{ $#� ‘‰x© r& # \� ø�à2 $ ]%$x� ÏΡ uρ â‘y‰ ô_ r& uρ āω r& (#θßϑn=÷è tƒ yŠρ ß‰ ãn !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# 4’ n?tã 

 Ï&Î!θ ß™u‘ 3 ª!$# uρ íΟŠÎ=tæ ×ΛÅ3 ym ∩∠∪ �           ]97/ةالتوب[ 

تر و به اينكه حدود آنچه را كه خدا  سخت )از ديگران(نشينان عرب در كفر و نفاق  باديه «
  »حكيم است ياش نازل كرده ندانند سزاوارترند و خدا دانا بر فرستاده

zÏΒuρ� É># {� ôã F{$# tΒ ä‹Ï‚ −G tƒ $ tΒ ß, Ï�Ζãƒ $ YΒt�øó tΒ ßÈ −/ u�tItƒuρ â/ä3 Î/ t�Í←!# uρ¤$! $# 4 óΟ ÎγøŠ n=tæ äο t�Í←!# yŠ 

Ï öθ ¡¡9 $# 3 ª! $# uρ ìì‹Ïϑ y™ ÒΟŠÎ=tæ �∩∇∪           ]97/ةالتوب[  

كنند  هستند كه آنچه را [در راه خدا] هزينه مي ينشينان كسان از آن باديه يو برخ« 
پيشامد بد  .برند ي بد انتظار م يشما پيشامدها يدانند و برا ي م )خود يبرا( يخسارت

   »داناست يآنان خواهد بود و خدا شنوا يبرا

 :البته براي اينكه رعايت انصاف را كرده باشم ادامه آيات را نيز مي آورم

š∅ÏΒuρ� É># t� ôãF{ $# tΒ Ú∅ ÏΒ÷σãƒ «! $$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ$# ä‹ Ï‚ −Gtƒuρ $ tΒ ß, Ï�Ζãƒ BM≈t/ ã� è% y‰ΨÏã 

«! $# ÏN≡ uθn=|¹ uρ ÉΑθß™§�9$# 4 Iω r& $pκ̈ΞÎ) ×π t/ö� è% öΝçλ°; 4 ÞΟ ßγè=Åzô‰ ã‹y™ ª! $# ’ Îû ÿ Ïµ ÏFuΗ÷qu‘ 3 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θ à�xî 

×ΛÏm §‘ ∩∪  �              ]97/ةالتوب[  

بازپسين ايمان دارند و آنچه اند كه به خدا و روز  ي نشينان كسان از باديه )ديگر( يو برخ«
مايه  )انفاق(دانند بدانيد كه اين ي پيامبر م يدا و دعاهاكنند مايه تقرب نزد خ را انفاق مي
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خويش درآورد كه خدا آمرزنده  خدا ايشان را در جوار رحمت يتقرب آنان است به زود
  »مهربان است

  

يم اعراب كوفه از دسته اول بوده و اخالق بد و شو ميطبق اين آيات كريمه متوجه 
مراوه با ساير اقوام بوده است و ربطي به  ناپسند آنها ناشي از زمان جاهليت آنها و

   .حضرت ابوبكر و عمر نداشته است

 خوردن مال حرام  -8

دانيد چرا حرف حق مي :در روز عاشورا خطاب به مردم كوفه مي فرمايد �حسين
من در سر شما فرو نمي رود؟ زيرا شكمهاي شما آكنده از حرام شده و براي همين 

ا نمي فهميد! در اينجا با كمال تاسف بايد بگويم تا كنون سنگدل شده ايد و حرف حق مر
غروي و قلمداران و مصطفي حسيني مانند عالمه برقعي و (دهها نفر از علماي شيعه ايران 

در سايتهايي مانند عقيده  .كتابهاي متعددي در رد خرافات شيعه نوشته اند )...طباطبايي و
ارسي در رد خرافات مذهبي نوشته شده جلد كتاب فقط به زبان ف 600نيز نزديك به 

چرا؟ يك  چيزي نزديك به صفر! ؟ولي نتيجه و تاثير آن در جامعه ايران چه بوده !است
بمباران شديد تبليغاتي است كه يك نفر از بدو تولد در ايران با آن روبروست به  :علت

ه داده اند و حق را باطل و باطل را حق جلو ،كه با تكرار شبانه روزي براي مردمنحوي
  .1خوردن مال حرام :ديگر

  :دنياپرستي -9

مردم كوفه اصوال مردمي جنگي بوده و حرفه اصلي آنها كسب غنيمت از طريق جنگ 
  دين خود را به دنياي خود مي فروشند!  !پس براحتي با وعده نفري سه دينار !بوده است

_____________________  
 

اين مال حرام از طرق مختلف وارد جامعه مي شود از دريافت منافع ساليانه تحت عنوان خمس گرفته  1
  ...تا سودهاي كالن بانكي و بازاري و واسطه گري هاي كالن و ناشروع و كالهبرداريهاي بنگاهها و
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 :ميل به مقام و شهرت  - 10

عمربن سعد نيز به خاطر عالقه شديد به حكومت  ،نمانند برخي مديران فعلي در ايرا
كند  همانگونه كه اگر شرايط ايجاب !آلود �دست خود را به خون نوه پيامبر ،ري

حفاظت اطالعات سپاه پاسداران دست خود را به خون فرزند بهشتي و مطهري و منتظري 
  )كرد و مرد! و شايد هم حسن خميني مانند پدرش سكته(خواهد آلود!   ...و بازرگان و

كه اغاز آن (عادي و معمولي شدن برادر كشي و جنگ در بين مسلمانها  - 11

  )در جنگ جمل و صفين و نهروان بود

  :زيرا  ،اين جنگ تاثيري به سزا در واقعه عاشورا داشته است  - جنگ نهروان  :نكته
  .نهروان نزديك به كوفه و كربال بوده - الف

را  �وفه و چه بسا آشنايان و اقوام كساني كه حسيننفر از مردم همين ك 4000 -ب 
  .به شهادت رساندند تحت عنوان خوارج و طي يكساعت كشته شدند

  .قاتل اين افراد پدر همين شخص يعني امام حسين بوده - ج 
  .با واقعه كربال )سال 20(فاصله زماني اندك  -د 
افرادي  ،در سطح ظاهر اقلاين افراد حداقل از ديد مردم عادي و نادان و حد -هـ 

بسيار نوراني و مومن و حافظ قرآن با پيشاني هاي پينه بسته بوده اند! خوب وقتي اين 
نفر از چنين افراد به ظاهر خيلي عليه السالم را در  4000 توان ميتفكر شكل بگيرد كه 

تحت عنوان  �چرا بايد كشتن نوه پيامبر ،طي يك ساعت كشت و به آنها گفت خارجي
غير ممكن باشد؟ وقتي بتوان سيف االسالم زبير و طلحه الخير را كشت  ،ي و مرتدخارج

ا به راحتي و با آن وضع فجيع ساله مسلمين ر 80وقتي بتوان داماد دو دختر پيامبر خليفه 
را كشت و بر بدن مطهر او اسب راند و بدن بي سر او را  �حسين توان مي، چرا نكشت

است يا  �وحاني گرامي شيعه آيا اينها علت شهادت حسيندر بيابان رها كرد و رفت؟ ر
سال قبل در مكاني ديگر و توسط افرادي ديگر و به عللي  50واقعه سقيفه بني ساعده كه 

ديگر واقع شد؟ آري اينها عواملي هستند كه انسانهاي جاهل و عوام كاالنعام را گيج و 
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 �بردن ثواب در قتل نوه پيامبر د آنها ندانسته و حتي برايشو ميد و باعث كن ميگنگ 
كاري كه اگر شما هم بوديد انجام مي داديد چون شما نشان داده ايد كه هم  .شركت كنند

(به جز  1388اينك نيز نه بصيرت داريد نه شجاعت!  براستي در وقايع زمستان سال 
جناب صانعي) چه كسي جرات بيان حق را داشت؟ و مگر بقيه از ترس جان و آبرو يا 

خفه نشده و سكوت نكردند! آيا اين بود فرهنگ عاشوراي شما كه اينهمه  ،پول و مال
يد؟ آري تنها نتيجه اين فرهنگ خرافي و قشري كه كرد ميسالهاست روي آن تبليغ 

فاصله دارد اين بود كه تعدادي زيادي گوسفند در  �كيلومترها با اهداف واالي حسين
را  )�يعني دو پيام اصلي حسين(ان و اصالح طلبان دي به خيابان ريختند و آزادگ 9روز 

   ...بگذريم !مرعوب و مسكوت و منفعل كردند

  ����كشته شدن خليفه سوم حضرت عثمان - 12

و اين ضرب المثل معروف خود برادران  � كشته شدن خليفه سوم حضرت عثمان
  .باب شدن خليفه كشي :شيعه

   :باب شدن بيعت شكني - 13

و در آنجا براي  .عثمان حضور داشته اندحضرت محاصره مردم كوفه در جريان 
نها آالبته چند نفر معدود از (اولين بار در تايخ اعراب دست به بيعت شكني مي زنند 

د و ريخته شدن قبح و زشتي شو ميولي همين نقطه عطف بيعت شكني ها بعدي 
  .)اين موضوع

ر به معاويه در آن بود كه عمر و ابوبك ����د علت شهادت حسينگوين مي - 14

 ،ما در اينجا از كتاب تابشي از قرآن عالمه برقعي .شام پر و بال داده بودند

  :يمده ميجواب شما را 

در بسياري از موارد، چنانكه در نهج البالغه كه مورد قبول  �در حالي كه علي
شود كه آن  نهج البالغه و تواريخ معلوم مي 71 يهايشانست آمده، اشتباه نموده، مثال از نام
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حضرت منذر بن جارود را براي جمع صدقات فرستاده و او را انتخاب كرده براي اين 
فإن « :نويسد كار و او اموال را اختالس كرده و ملحق به معاويه شده، حضرت به او مي

  تا آخر. » صالح أبيک غرني..
شعري اسي بو مواشود كه آن حضرت  نهج البالغه و تواريخ معلوم مي 63 يهو از نام

هم منافق در آمد! و هم با  )به گمان اينها(را عامل كوفه قرار داده در حالي كه ابو موسي 
شود كه آن حضرت  نهج البالغه و تواريخ معلوم مي 61 ينامهحضرت مخالفت كرد! و از 

كميل بن زياد را عامل هيت قرار داد در حالي كه او مقاومت نكرد و شهر هيت را تسليم 
نهج البالغه و تواريخ  44 يهود، و حضرت او را مذمت كرده است. و از نامدشمن نم
شود كه حضرت زياد بن ابيه را عامل بر فارس قرار داده و اشتباه نموده است. و  معلوم مي

را عامل اردشير قرار داده و او  مصقلة بن هبيرة شود كه نهج البالغه معلوم مي 43 يهناماز 
 شود در تعيين نهج البالغه و رجال و تواريخ معلوم مي 41 يهمناخائن در آمد. و از 

ة قيس بن سعد بن عبادبن عباس اشتباه نموده است و همچنين طبق تمام تواريخ عبيداهللا 
عزل او و نصب محمد بن ابي بكر،  هرا كه حاكم او بر مصر بود معزول نمود و بواسط

نبايد به سخن نمامين گوش مصر سقوط كرد و معلوم شد حضرتش اشتباه كرده و 
نمود. و همچنين صدها مورد ديگر كه هر كه خواهد تحقيق كند بايد كتب مربوطه را  مي

  بررسي و مطالعه كند.

ابوبكر و عمر نداشته و آنها را عامل انحراف جامعه كينه اي از  ����حسين - 15

  :نمي دانسته است

   :)ربالقبل از حركت به سمت ك(به مردم بصره   �از نامه حسين
قرابت ما را با رسول اهللا ناديده گرفته و   )ابوبكر و عمر(ما از اينكه ديگران  ....«

مطابق كتاب خدا  ،خالفت را تصاحب كردند ناخشنود شديم ولي چون آن دو نفر
   » .و سنت رسول اهللا عمل كردند اين را بر آنها بخشيديم

  )شاه بخشيده وزير نمي بخشد :به قول معروف(
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  :حليلي مانند تحليل شمات - 16

من از قابيل شروع  ؟اگر بنا باشد گذشته گان مقصر باشند چرا فقط ابوبكر وعمر 
ن يكي از دختران شد ميباعث زخ ،م و يا حتي مشركين مكه كه در جريان هجرتكن مين

شبيه انگي كه به حضرت عمر در خصوص حضرت (و سپس رحلت او شدند  �پيامبر
بلكه من از زمان  )!دروغين تفاوت كه اولي راست است و واقعه دوم فاطمه مي زنند با ا

آيا  د.شو ميار و بعضا سران آنها كشته نفر از كف 70در جنگ بدر  :مكن ميشروع  �پيامبر
دفع  :آييم جلوتر مي اين علت محكمتري براي واقعه عاشوراست يا سقيفه بني ساعده؟

جلوتر مي آييم سه جنگ  )او بوده نوه �كه همسر حسين(شورش رده توسط ابوبكر 
كه طي آنها هزاران نفر از �داخلي به فرماندهي پدر امام حسين يعني حضرت علي

مسلمانان كشته شدند و بعيد است كه سپاهيان كوفي عمر بن سعد رابطه اي خويشاوندي 
به خصوص چهار هزار نفري كه در نهروان به دست سپاه  .با كشته شدگان نداشته باشند

رت علي كشته شدند كه قطعا اكثر آنها اهل كوفه بودند! آيا نهروان به كربال نزديكتر حض
 60هجري به عاشورا نزديكتر بوده يا سال  10سال  )سقيفه بني ساعده(بوده يا مدينه 

مردم مدينه در واقعه عاشورا  ؟حضرت علي به حسين نزديكتر بوده يا ابوبكر ؟هجري
ه؟ چرا ما سراغ علت دورتر برويم و علت نزديكتر از هر حضور داشته اند يا مردم كوف

......چه كار دارد به شقيقه؟!! ضمنا در جريان سقيفه .جهت را رها كنيم؟ به قول خود شما:
منجر شد اگر بنا بود كسي رنجيده خاطر شود انصار و  �بني ساعده كه به انتخاب ابوبكر

آنها گرفته شد و نه مردم كوفه يا بني مردم مدينه بودند كه خالفت در شهر خودشان از 
روز رحلت (هجري و در آن يك روز خاص  10در سال  �اميه! مي گوييد خاندان پيامبر

پس آن  :ولي سئوال من اينجاست !شد ميخار و خفيف شدند و به آنها بي احترا )�پيامبر
علي حضرت  هفتاد باري كه عمر با  ؟دوباري كه حضرت علي جانشين عمر شد چه

مشورت كرد چه؟ عزت و احترام هميشگي ابوبكر و عمر به حضرت علي و حسن و 
با همسر خليفه اول و پسرخواندگي محمد ابن ابي  �ازدواج علي ؟حسين و فاطمه چه
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 شهادتبه اشاره عمر در شوراي انتخاب خليفه چه؟ پس از  �بكر چه؟ حضور علي
رت علي چه؟ خوشبختانه تمامي هجوم مشتاقانه مردم مدينه براي بيعت با حض :عثمان

اين موارد متعلق به پس از واقعه سقيفه بني ساعده است و به نظر مي رسد اگر به فرض 
و با (طي اين وقايع چندساله مستمر  ،كدورتي پيش آمده باشد ،محال در آن روز خاص

وين هرچند به قول پر .از ميان رفته باشد )اكرام و احترام به حضرت علي و خانواده اش
بله مشخص است كه تا قرنها خاندان  .هر كسي در ديار خويش كسي است :اعتصامي

ولي حساب مدينه از كوفه  .1در شهر مدينه عزت و احترام خود را داشته اند �پيامبر
عمار  ؟نفر دوم بوده باشد� چه كسي در كوفه عزت و احترام داشته كه حسين .جداست

عبداهللا ابن مسعود؟  ؟غيره ابن شعبه؟ ابوموسي اشعريياسر؟ مالك اشتر؟ وليد بن عقبه؟ م
ابن زياد؟ مصعب؟ مختار؟ حجاج؟ شما اگر نگاهي كوتاه به تاريخ طبري بيندازيد متوجه 

يد كه اين افرادي كه نام بردم سمتهاي مهمي در كوفه داشته اند و براي همه آنها شو مي
ت آن سقيفه و ابوبكر و عمر دردسر و مصيبت و نافرماني و بدعهدي درست شده آيا عل

  بوده اند؟ يا اوضاع آشفته اجتماعي و روحيه بد مردم كوفه؟ قضاوت با شعور خواننده! 
ن نقش مستقيم آ(كه فقط مردم مدينه و مهاجرين در  اگر ماجراي سقيفه :سئوال ديگر

ا ابتدا علت انحراف مردم كوفه بوده باشد به طريق اولي ما بايد اين انحراف ر )داشته اند
در شهر مدينه ببينيم و بعد در مردم ساير شهرها از جمله كوفه! مانند اينكه اصفهان يك 

 50مسئول فساد در شهر تهران را شهردار  ،سال بعد 50شهردار فاسد داشته باشد و ما 
يم كه در شو مييم متوجه كن ميولي وقتي از شهر اصفهان بازديد  !سال قبل اصفهان بدانيم

سال در شهر اصفهان هيچگونه فسادي وجود نداشته است!!! آيا طنزي خنده  50طي اين 

_____________________  
 

مروان براي بوسيدن  نگاه كنيد به آن داستان معروف شيعه كه در موسم حج مردم چگونه به عبدالملك 1
ميالدي كه امام  2005حجراالسود راه نمي دهند ولي به امام سجاد راه مي دهند يا حتي در سال 

  !، دكتر عبدالكريم از خاندان بني هاشم بودجماعت شهر مدينه



    

  33    تكرار فاجعه
  

 

دارتر از اين در تاريخ وجود دارد؟ و توهمي زشت تر و پيچيده تر از اين؟ حضرات 
 :الل كنند كه اين انحراف به صورت تدريجي بوده ولي خوبددانشمند! ممكن است است

جامعه ايران پس از  :مثال مشهودش( ؟هكجاي دنيا به مرور زمان انحراف و تغيير نبود
سال ما در شهر مدينه شاهد انحراف و  1400گو اينكه هنوز هم پس از  )1357 سقوط

حتي هم اينك  :و بنا به اعتراف دكتر شريعتي كه جامعه شناسي متبحر بوده !فساد نيستيم
اي عربستان نيز اگر كسي به عربستان برود متوجه تفاوت مردم مدينه با مردم ساير شهره

و از آن سو در كوفه ما روز به روز شاهد شديد تر شدن بدبختي و انحراف  .دشو مي
اين تيز  ،آري اين است عاقبت گوش ندادن به نصحيت خليفه دوم عمربن خطاب .هستيم

  .1!بين ترين سياستمدار تاريخ

  :ويه كه باعث سلطنتي شدن خالفت شدسياست معا - 17

حسين و عبداهللا ابن زبير و عبداهللا ابن عمر و  عبدالرحمن  هد ازمعاويه در مكه مي خوا  
ابن ابي بكر براي يزيد بيعت بگيرد. فرزند زبير به او مي گويد: تو از ما يكي از سه 

رفتار كن كه هيچكس را براي خود به جانشيني  �پيشنهاد را بپذير: يا چون رسول اكرم
دند يا چون ابوبكر رفتار كن كه مردي از تعيين نكرد و مردم خود با ابوبكر بيعت كر

نمود و از فاميل خود كسي را در اين امر خطير شركت نداد و  2قريش را به خالفت نامزد
فرزندش در  نفره واگذار نمود كه 6يا اين كه چون عمر باش كه خالفت را به شورايي 

_____________________  
 

در تاريخ طبري آمده كه سران قبايل با اصرار زياد حضرت عمر را وادار مي كنند با ساخت شهر كوفه  1
  !اسكان دائمي قبايل ، موافقت كند و حضرت عمر عليرغم ميل قلبيش با اين كار موافقت مي كندو 

بر خالف تصور واهي شيعه حضرت ابوبكر حضرت عمر را منسوب نكرد بلكه اصحاب پس از  2
رحلت او و چون ايشان حضرت عمر را نامزد اين كار كرده بود با او بيعت كردند و هيچگونه 

   .اين خصوص از هيچكس در تاريخ ثبت نشده استمخالفتي در 
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را رد  حضور داشته اند و سخن اواين جمع در  �حسين 1.ميان آنها قرار نداشت
ه براي پس از خود جانشيني تعيين نكرد �پيامبر اكرمكه د ده مينشان اين واقعه  ندكن مين

  بوده اند. 

  :عدم دقت در سپردن وظايف و امور به افراد دلسوز و كاردان - 18

امور و سررشته كارها به دست الواط لباس شخصي و گروههاي فشار و  :در كوفه
درست مانند زمان حال كه انقالب دارد به  .بن زياد مي افتداوباشي مانند شمر و خولي و ا

احمد خاتمي و احمدي نژاد و حسين شريعتمداري و حفاظت  :دست افراد تندروي مانند
  .اطالعات سپاه مي افتد

   :فراموش شدن و متروك شدن امر به معروف - 19

گرفتند، ولي در در زمان حضرت عمر و علي مردم به راحتي به آن بزرگواران ايراد مي
بسترها و نهادهاي انتقاد برداشته و به ناچار بستر استبداد و  ،ادامه و طي حكومتهاي بعدي

سايتها فيلتر  ،دشو ميانتقاد ناپذيري از راه مي رسد باب انتقاد و امر به معروف بسته 
  !د و هر كس جيك زد سر از زندان اوين در مي آوردشو ميد روزنامه ها توقيف شو مي

  از قيام: ����هدف حسين  - 20

 �كه ما ابوبكر .هدف خود را حكومت نمي داند �حسين :اين نكته خيلي مهم است
 .دباش ميمي فرمايند هدف من امر به معروف و اصالح امت جدم  را مقصر بدانيم بلكه

هدف ايشان شهادت هم  :حتي چنانكه استاد بزرگوار صالحي نجف آبادي معتقد است
از عمربن سعد  �زيرا حسين )اي سم مي چكاندخون بر هر آموزه :نيچه به قول( 2نبوده 

 .مي خواهد كه اجازه دهد ايشان خود به شام نزد يزيد رفته و با گفتگو مساله را حل كنند
_____________________  

 

  181ص  3ج  1368نقش عايشه در تاريخ اسالم سيد مرتضي عسكري   1
  .كتاب شهيد جاويد 2
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يا بگذاريد به مدينه بازگردم يا بگذاريد از قلمرو شما خارج شده و به كشوري ديگر 
امروز اگر دشمن زياد فشار بياورد كه  :گويدجالب است كه آقاي خامنه اي مي .بروم

شرايطي مانند صلح امام حسن را به جامعه اسالمي تحميل كند اين ممكن نيست و واقعه 
دم از صلح و دوري از  ،تا آخرين لحظه �د! در حاليكه حسينشو ميعاشورا تكرار 

بتدا به شام نزد يزيد مي رفتند ا �من مطمئنم چنانچه حسين !جنگ مي زده اند
درخواست ديه و خونبهاي مسلم بن عقيل را نموده و اين مبلغ را به خانواده مسلم مي 

سپس يزيد را امر به معروف و نهي از منكر كرده و با ايراد خطبه اي در مسجد  .دادند
طبق (يزيد هم  .شام و در نزد عموم مردم و تبيين حقائق اسالم  به مدينه باز مي گشتند

افسوس كه ابن زياد  .نه برخورد فيزيكي با ايشان بعمل نمي آوردهيچگو )وصيت پدرش
 .و شمر مانع اين كار شدند

  جهل مردم و نداشتن بصيرت كافي - 21

به (و اينكه عوامل اصلي فتنه را خليفه رسول خدا دانسته و مصلح واقعي را عامل فتنه 
حسين مي زده اند توجه تهمتها و القابي كه به پيامبران الهي و يا مصلحاني مانند امام 

فال بد بد شگوني و  ،جادوگر ،خارجي ،مرتد ،تفرقه افكن ،مجنون ،اختالف انداز :كنيد
  .)همچنين به تهمتهاي شب نامه كيهان به جبهه اصالحات دقت كنيد

  هاي مختلفبمباران شديد تبليغاتي توسط وعاظ و سخنرانان و رسانه - 22

هاي مختلف در بستر نهاو سخنرانان و رسبمباران شديد تبليغاتي توسط وعاظ 
   .)دقيقا مانند حاال(سانسوري كه مخالف و منتقد حق جيك زدن هم نداشته باشد 

اگر هم بدنبال نقطه عطف و يافتن پايه واقعي اولين  انحراف مي گرديم كافي است 
قاتلين  :بسيار روشن و مشخص است ،اندكي از تعصبات فرقه اي خارج شويم! پاسخ

محمد ابن  :كه با كمال تاسف در راس شورشيان و ناراضيان به نام افرادي مانند(عثمان 
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قصد داشته اند  افرادالبته شكي نيست كه اين  .خوريم و... بر مي ابي بكر و مالك اشتر
  :طبق آيه

� $pκš‰ r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ# u (#θ ãè‹ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™§�9 $# ’ Í< 'ρé& uρ Í÷ö∆ F{ $# óΟä3ΖÏΒ ( βÎ*sù ÷Λäôã t“≈ uΖs? 

’Îû & óx« çνρ –Šã� sù ’n<Î) «! $# ÉΑθ ß™§�9 $# uρ �            /59[نساء[  

ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را  اى كسانى كه ايمان آورده «
ه ] اختالف نظر يافتيد، آن را ب [نيز] اطاعت كنيد؛ پس هر گاه در امرى [دينى

 .»] پيامبر [او] عرضه بداريد ] خدا و [سنت [كتاب

بر گردانند  �موضوعات مورد منازعه را با حضرت عثمان به قرآن و سنت رسول اهللا
ولي متاسفانه احساسات كور جمعيت  .اندرا نداشته و هيچكدام قصد قتل حضرت عثمان

دي مانند ابن سباء ناداني كه آنجا گرد هم فراهم آمده بودند و چه بسا تحركات افرا
د سررشته امور از دست آنها خارج شود و كامال بر خالف راي و شو ميباعث  ،يهودي

و به قول اين ضرب  )حضرت عثمان به شهادت برسد ،نظر حضرت علي و امام حسن
جالب است كه تمامي دردسرهاي  .خليفه كشي باب شود :المثل معروف خود شما شيعيان

جنگ جمل و متعاقب آن جنگ صفين و  :دشو ميينجا شروع امت اسالمي دقيقا از هم
موروثي شدن  :متعاقب آن جنگ نهروان و به دنبال آن شهادت حضرت علي و پس از آن

اعتراض و عدم تمكين مردم عراق به اين  ،خالفت در خاندان بني اميه و پس از آن
   )موضوع و پس از آن دعوت از امام حسين و پس از آن واقعه كربال

چه كساني براي اولين بار روبروي امام حسن و امام حسين شمشير كشيدند؟ براستي 
دانيد براي شما مي گويم: شورشيان عليه عثمان كه از شهرهاي بصره و مصر و  اگر نمي

مقابل خانه عثمان براي دفاع از او ايستاده  و امام حسين كوفه بوده اند!  زيرا امام حسن
كساني مسبب واقعه عاشورا هستند كه جنگ جمل يعني اولين  كردند! بودند و نبرد مي

برادركشي را در داخل امت اسالمي براه انداختند و طبق صريح متون تاريخي اينها نبودند 
كه مي دانستند اگر صلح شود آنها به خاطر شركت در قتل  �مگر كساني از سپاه علي
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در حاليكه تا شب قبل، شوند پس آتش جنگ را شعله ور كردند  قصاص مي �عثمان
بستند و او را در حال خواندن  �! كساني كه آب را بروي عثمان همه اميد صلح داشتند

و خليفه كشي را باب كردند و حرمتها را  قرآن كشتند و انگشتان زنش را قطع كردند
مسبب   !و به جنازه او بي حرمتي كرده و او را در قبرستان يهود دفن كردندريختند 

عاشورا نيستند ولي حضرت عمر و حضرت ابوبكر كه صدها حديث در فضيلت  يهواقع
فقط به  !! !عاشورا هستند يهمسبب واقع )و بالعكس( از آنها نقل شده �حضرت علي

براي پس از خود به فرمان خدا جانشين تعيين  �گانه كه پيامبر اكرم اين توهم پوچ و بچه
  دند!كردند و اينها آمدند و خالفت را غصب كر

  



  :قسمت دوم

بايد ماهيتي قدسي و الهي داشته باشد؟ و  آيا حاكم  ،آيا حكومت

  بايد منتخب خدا باشد؟ 

براستي چرا اين سئوال هميشه در  !دده ميسرنخ را به شما  ،دقت در همين سئوال
بيشترين  )چه مثبت و چه منفي(خصوص سياست و حكومت مطرح شده و پاسخ به آن 

آيا ورزش  :د كهشو ميچرا سئوال ن .مع بشري به دنبال داشته استدردسر را براي جوا
آيا هنرمندان يا پيشه وران و  :يا آيا اقتصاد ماهيت الهي دارد؟ :ماهيت قدسي دارد! يا

كشاورزان منتخب خداوند بوده و بايد به تاييد او برسند؟ اگر اينجا اندكي درنگ كنيد، 
مساله انتخاب و مشروعيت است! نيازي  ،ري مساله! آيدكن ميرا پيدا  سرنخ و پاسخ مساله

عزت و  ،هر گاه كسي قدرت سياسي داشته به دنبال آن )در طول تاريخ(به گفتن ندارد كه 
پس عجيب نيست كه قدرت  .احترام و ثروت و بقيه چيزها نيز براي او فراهم شده است

جمع  ،شهرت )نيحس خود كم بي(طلبان باهوش يا قلدري كه در پي ارضاي هواي نفس 
آوري ثروت و يا اشاعه يك ايدئولوژي هستند به هر طريق ممكن در صدد تصاحب 

ناچار به جلب حمايت و كمك مردم شوند  ،قدرت باشند و براي رسيدن به اهداف خود
به خصوص اگر مذهب مردم از روي (و در اين راه چه نيرويي بهتر از نيروي مذهب 

و از آنجا كه چنين حكومتهايي به  )مانند مردم ايراناحساس و نه معرفت باشد! درست 
ناچار بايد ماهيت مذهبي و  رو به استبداد مي روند، پس )خواسته يا ناخواسته(تدريج 

و اين  !ديني خود را براي فريب توده ها و سركوب منتقدان و آزاديخواهان حفظ كنند
اين جمله (دين بچسباند سياست نبايد خودش را به  :است خالصه حرف ما كه مي گوييم

دين را اخالق تعريف  البته ما اگر )1()دين بايد از سياست جدا باشد :بهتر است از جمله

_____________________  
 

د دين و مذهب فعلـي شـيعه اسـت كـه در     نكن البته منظور مولف محترم، طوريكه در سطور بعدي ذكر مي -1

ي آن در مورد سياست. طوريكـه بماننـد آفتـاب در روز     درخشنده حاكم اند، نه دين اسالم و احكامايران 
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من مبعوث شدم براي تكميل مكارم  »ألخالقبُعثت الُتمم مکارم ا« �نبي اكرم اسالم(كنيم 
 ،اقتصاد(دين نه تنها از سياست بلكه از ساير شئون زندگي نيز نبايد جدا باشد  )اخالقي
ولي اگر دين را به معناي روحانيت يا ولي فقيه و يا استفاده از نمادها  )...جنگ و ،ورزش

تظاهر به خواندن نماز و خود را انساني مسلمان و  ،چفيه ،انگشتر ،ريش(و ابزار ديني 
بهره برداري فرقه اي از آيات قرآن با كمك قصه و احاديث تاريخي  ،حزب اللهي جا زدن

تعريف كنيم نه تنها  )زوركي آراء فقهي متناقض در تمامي شئون اجتماعي مردمو نفوذ 
اين چنين ديني بايد از سياست جدا شود بلكه بهتر است آنرا از ساير شئون زندگي 

دقت كنيد كه ايراني ها بسيار با هوش و زيركند و برخي  !اجتماعي انسانها نيز خارج كنيم
ِجلد دين فرو روند به نحويكه مادر آنها نيز فريب ژست ند در توان مياز آنها به راحتي 

اسالمي آنها را مي خورد و عده اي به قدري هنر پيشه هاي ماهري هستند و به قدري در 
كه و براي كساني  !دشو مياين حس و نقش فرو مي روند كه امر بر خود آنها نيز مشتبه 

اسالم و در مسند قدرت بودن  اگر صرف ادعاي :نويسم باز هم در شك و شبهه هستند مي
مدعي خالفت رسول  ،مگر يزيد يا ساير خلفاي بني عباس و بني اميه ،دليل حق باشد

سال قرون  1000يا كليساي كاتوليك طي (! ي اهللا بر روي زمين نبوده اندو نمايندگ �اهللا
 250به فرض كه حق دوازده امام شما غصب شد! اين موضوعي بوده تا سال  )!وسطي

  ؟دشو ميسال بعد از آن چه  1200تكليف  .يهجر
اي  نه ذره ،�عثمان و علي ،عمر ،ابوبكر(نيات سوئي نداشته باشند  ،اگر حاكمان ،آري 

! نه خالفت را در نسل خود نه حرمسرا درست كردند ،از بيت المال براي خود برداشتند
در اجراي حدود بر نه  ،موروثي كردند و نه اجازه سوء استفاده به نزديكان خود دادند

اقوام خود پارتي بازي كردند و نه كسي را زنداني سياسي و شكنجه كردند و همه آنها 
در اين مواردي كه برشمردم هيچ  .چون بادي گارد نداشتند مظلومانه به شهادت رسيدند

                                                                                                                         

شـود. اصـال اسـالم     روشن معلوم است كه سياست جزء الينفك اسالم است و بدون آن اسالم مكمل نمي

  [مصحح] آمده تا حكومت كند و احكام اسالمي را پياده سازد.
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مردم به راحتي از آنها  )1!اختالف نظري بين منصفان علماي شيعه و سني وجود ندارد
حكومت آنها رو به فساد و استبداد نمي رود و پس  .ند و به آنها ايراد ميگيرندكن ميانتقاد 

حتي غير (سال مهر و محبت و عالقه آنها هنوز در جان ميلياردها نفر  1400از گذشت 
   .روشن و فروزان باقي مي ماند )مسلمان

قدم  د و در مسير صحيحكن ميتا چه حد درست عمل  ،براي اينكه بدانيم يك حكومت
بر مي دارد نياز به هوش فراواني نيست من برخي از مالكهاي حكومتهاي فاسد و مستبد 

قضاوت با عقل و شعور خواننده  ،مكن ميكه از اخالق انساني دور هستند را  در اينجا ذكر 
  محترم: 

و  �چنين پديده اي در زمان پيامبر اسالم :وجود پديده اي به نام زنداني سياسي -1
از ايشان وجود نداشته زيرا استبدادي وجود نداشته و هر كسي خليفه پس  4

زيرا ماهيت  .ايراد بگيرد �سته حرف دلش را بزند و حتي به پيامبر خداتوان مي
مخالفت است و در اين مخالفت و اظهار نظر بر كسي ايراد و  ،شوري و مشورت

   .باكي نيست
و نه  -ورت و حق گويي اگر كارها بر مبناي مش( :در جا زدن و پيشرفت نكردن -2

 ).دكن ميپيش برود پس جامعه پيشرفت  -چاپلوسي و ارائه آمار و اطالعات غلط 

 -  !كه هيچ ادعاي خدايي هم ندارد –در حكومت واقعا خدايي ( :قحط الرجال -3
 ،مديران و رهبران موفق .ندشو ميزياد  ،آزاده و كارآزموده ،مديران و رهبران شجاع

 .دشو ميرهبر هستند و در خالء آنها كمبود رهبري مشاهده ن كارخانه توليد مدير و
پس از رحلت پيامبر اسالم ما شاهد وجود چندين فرد مقتدر براي جانشيني ايشان 

_____________________  
 

فت كرد و در اسالم پيشر دكتر علي شريعتي در كتاب استحمار مي نويسد علت اينكه در زمان عمر،  1
، عقبگرد زد وجود اصل مهم نظارت عمومي آزاد و بدون استبداد و خفقان در زمان خلفاي بني عباس

  !زمان عمربن خطاب بوده است
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سلمان ،سالم مولي ابوحذيفه ،معاذ ابن جبل ،عثمان ،علي ،عمر ،ابوبكر(بوده ايم 
راموشي سپرده و بسياري ديگر كه نامشان در تاريخ به ف �صهيب رومي ،فارسي
چند نفر شايستگي و  ،) ولي اكنون آيا پس از درگذشت رهبر فعلي ايران1شده 

 2؟توانايي رهبري كشور را دارند

فساد و تبعيض طبقاتي است  ،پيامد و نتيجه حتمي استبداد :وجود تضاد طبقاتي -4
د ما كن مياصول اخالقي و انساني  را رعايت  ،پس در جامعه اي كه حكومتش

رتبه هاي اول در زمينه ذخاير  :دقت كنيد كه ايران( .اد و تبعيض نيستيمشاهد فس
نفت و گاز را دارا بوده و مغزهاي متفكر دارد و مردم از جان گذشته و بهترين دين 

ولي امان از وقتي كه  ...دسترسي به آبهاي آزاد و ،و بهترين منطقه جغرافيايي
  )!كور :خراب باشد و چشم دل ،فرهنگ

اخالق واالي  :به عنوان نمونه اي كوچك(وري به جاي دشمن نوازي دشمن پر -5
باعث شد تا تمامي سران قبايل عرب از  ،در محيطي كامال جاهلي �پيامبر اسالم

عمده نبردهاي ايشان با عده اي از قريش بوده   -جان و دل به اسالم گرايش يابند 
ولي    -  !م نمي رسدسال تعداد كشته هاي دو طرف به هزار نفر ه 10كه در طي 

اگر طي سي سال گذشته به ليست دوستان انقالب كه به خاطر استبداد و حماقت 
آزرده خاطر شده يا به دشمن مبدل شدند نظري بيندازيد متعجب  ،حضرات

 ،الهوتي ،برقعي ،طالقاني ،بازرگان ،نهضت آزادي ،مجاهدين خلق :خواهيد شد
مير حسين  ،خاتمي ،مام جمعه اصفهانطاهري ا ،منتظري ،بني صدر ،شريعتمداري

_____________________  
 

ممكن است برخي به وجود افراد غير عرب ايراد بگيرند كه آنها اجازه خليفه شدن را نداشتند محض  1
  !مي خورد كه اگر سالم زنده بود او را جانشين خودش مي كرد اطالع آنها بايد بگويم عمر قسم

البته من كامال با اصل واليت فقيه مخالف بوده و معتقدم رييس جمهور بايد زمان مشخصي داشته و  2
منتخب همه مردم باشد نه رهبري براي همه عمر به انتخاب تعدادي روحاني گزينش شده توسط 

 !!! !خودش
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 ،رفسنجاني  و اكثر كشورهاي همسايه و دست كم ،حسن خميني ،كروبي ،موسوي
  )!نيمي از جمعيت ايران

  ...بستن مطبوعات و ،گزينش ،فيلترينگ ،وجود سانسور -6

ممكن است مردم عادي معني اين (به جاي اقتصاد پويا  !اقتصاد بيمار و نمايشي -7
كنند ولي متصديان و متوليان امور در ايران خوب مي فهمند كه من جمله را درك ن

  )!چه مي گويم

و فرار آدمهاي بزرگ به خارج يا به  !سپردن كارهاي بزرگ به آدمهاي كوچك -8
  !يا به كنج قبر ،كنج خانه يا به گوشه زندان

چون افراد كوچكي كه سررشته امور (عالقه مند شدن مردم به فرهنگ بيگانگان  -9
در دست دارند قادر به ايجاد ميل و انگيزه در مردم نسبت به عناصر فرهنگي را 

   )داخلي نيستند
اين يكي را هم آقاي احمدي (مجازات دزد كوچك و رها كردن دزدهاي بزرگ  -10

نژاد و كميسيون تحقيق و تفحص قوه قضاييه و شخص رهبري بهتر مي دانند كه 
  )!من چه مي گويم

صالح نيست دزدها را معرفي ( !ر گردن حقيقتخُرد شدن چماق مصلحت ب  -11
صالح نيست اهل سنت در  !صالح نيست حقيقت را به مردم بگوييم !كنيم

صالح نيست آمار و اطالعات دقيق و واقعي  !بسازند ،شهرهاي بزرگ ايران مسجد
 ) 1 ....و صالح نيست !ارائه كنيم

  !فراوان شدن چاپلوسها و ناياب شدن حق گوها  -12

ن احمق ها و افزايش درجه بي حيايي و بي شرمي در اقشار مختلف فراوان شد -13
  !مردم از كودك گرفته تا بزرگسال

_____________________  
 

  !مي گويد: هرجا چماق مصلحت بلند شد حقيقت خرد شد دكتر علي شريعتي 1
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خراب شدن اعصابها و افزايش بيماران رواني و افزايش معتادان به مواد مخدر و  -14
  ...قرصهاي روان گردان و مشروبات الكلي و قرصهاي آرامش بخش و

 تورم -15

  .خل و خارج كشوركم شدن محبوبيت در بين مردم دا  -16

  .توجه به كميت و نه كيفيت ،توجه به ظاهر امور تا باطن و ماهيت كارها  -17

  )!همه كاره و هيچ كاره ،به قول قديمي ها همه(تعدد مراكز قدرت  -18

  !سقوط به زباله دان تاريخ :و در انتها -19

تنها راه رسيدن به دين حقيقي و جامعه  :من در اينجا با صداي بلند مي گويم -20
قصه ها و احاديث دروغ و تحليلهاي (حذف خرافات  :حيدي و اتحاد واقعيتو

حذف مذهب از عرصه  .از ساحت دين و به خصوص كتاب قرآن است )دروغ

βÎ) š¨﴿ :نه سني و نه شيعه ،دين Ïe$! $# y‰Ψ Ïã «!$# ÞΟ≈n=ó™M}$#﴾  دين نزد خدا اسالم

؟ اند ما شيعه هستيم!در كجاي تاريخ گفته  �يا حضرت علي �پيامبر اسالم .است
همه آن  .1و يا حضرت عمر و ابوبكر كجاي تاريخ گفته اند ما سني هستيم

  .بزرگواران خود را مسلمان مي دانسته اند

براستي اگر خالفت و حكومت و دقيقتر بگوييم شخص حاكم بايد به انتخاب خداوند 
   :باشد چرا

ن پاسخ بچه گانه را اي(چرا چنين موضوع مهمي در قرآن مسكوت گذاشته شده  -1
اوال قياس در مذهب شما باطل  .ندهيد كه تعداد ركعات نماز نيز در قرآن نيامده

_____________________  
 

نام ديني بايد از شرع گرفته شود و در شرع اسالمي و در كتاب و سنت چنين نامهايي وجود ندارد  1
بلكه بطور متواتر به مومن و مسلم بودن تصريح شده است و البته بطور مثال چنانچه سني به معناي 

الي وجود ندارد ولي چنانچه نامها يكي باشند اختالفات كمتر و باشد اشك �پيروي از سنت پيامبر
  اتحاد بيشتر خواهد شد.
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مهمترين اصل دين به زعم شما چه ربطي دارد با تعداد ركعات  :است و در ثاني
سال شبانه روز  23به مدت  �نماز كه فرعي از فروع دين است و توسط پيامبر

   )!پيرامون آن بين فرق اسالمي وجود ندارد تبيين شد و هيچ اختالفي نيز
چرا به جاي اشاره به نام شخصي كه فايده اش فقط چند سال حكومت به او  -2

يا  �بوده ساز و كار و روش و شيوه تعيين حاكم براي هميشه تاريخ توسط پيامبر
  )غيبت :براي زمان بعد از به اصطالح( ؟اعالم نشده است ،خداوند

كه خداوند  )البته براي حكومت آخوندي(مطرح شود  ممكن است اين شبهه -3
د! پس چرا كن ميهدايت  ،هترين انتخاببرا به طريق درست و به  ياجماع علما

از  �و آن هم توسط اصحاب(شما عقيده داريد اين اجماع در سقيفه بني ساعده 
جواب غلط داد و  )اي كه در يكصد آيه قرآن از آنها تمجيد شدهجان گذشته

ن حساس ترين برحه تاريخ اسالم منجر به بدترين آو خواست الهي در مشيت 
انتخاب شد؟ ولي براي شما منجر به بهترين انتخاب شده است؟! آيا اينهمه خود 

 ؟نشانه افكار مغشوش و توهمات تاريخي شما نيست

دانيم در طول تاريخ بسياري از قلدران و فرعونيان تحت پوشش دين چنانچه مي -4
 ...سايه خدا و دست خدا و نماينده خدا و جانشين خدا و :مانندو عناويني 

حكومت را قبضه و دمار از روزگار مردم درآورده اند! و مردم هم از ترس خدا و 
اتش دوزخ جرات اعتراض به انها را نداشته و اگر هم كسي اعتراض كرد به 

نافق و و شد وهابي و خارجي و عامل فتنه و م .سرنوشت امام حسين دچار شد
يعني لزوم تاييد الهي در (بدعت شدن اين سنت شوم  :به عبارتي ديگر ....ليبرال و

د شو ميباعث شكل گيري حكامي  )شكل گيري حكومتي ظالم تحت عنوان دين
و  !كه پاسخ گوي هيچ شخص و نهادي نيستند، چون خود را منتخب خدا مي دانند

يز اسالم چنين موضوعي نبود و براي من بسيار جالب است كه در سنت پيامبر عز



    

  45    تكرار فاجعه
  

 

اگر بود چه  ،خلفاي بني اميه و بني عباس و صفويه و آخوندها چها كه نكردند
.»مع الظلم ىمع الکفر و اليبق ىالملک يبق« :چه گر !كردندمي



  م:قسمت سو

سخناني كوتاه پيرامون عواقب و فسادهاي چسبيده شدن سياست 

   :به دين

 :منبع(اند ياسي هر دو در ايران شكست خوردهامروز سياست مذهبي و مذهب س -1
   )اينترنت

شما انگل دين و آفت  .مكن ميمن شما را به جاي دين قبول ن :ويكتور هوگو -2
شما  .فهميدعَلم داريد و معني آنچه مي گوييد نمي .دينيد! شما ديندار نيستيد
 و پشتكنيد! و به كارهاي خود و نيرنگها و خدعه ها  قدس را بازي نمايش مي

مادر مي گوييد اما كنيز  .اندازيها و هوس رانيهاي خود آميخته مي سازيد  هم 
خودتان را  .دين را به پيچ و تاب سياست ميندازيد ،خواهيد! شما را به خدا مي

يد و هم اكنون به واسطه وجود شما او كن ميدهيد كه آنرا تباه  دين جلوه مي
يد به او كن ميشما نسبت به خود جلب  نفرتي كه .رود (يعني دين) به تحليل مي

شما از او  ،هم تاثير مي بخشد! حقيقت اين است كه او (دين) از شما بيزار است
بي كس  ،بگذاريد اين مادر محترم .دوري بجوييد تا مردم به او نزديك شوند

چگونه مردم را به سوي آن خواهد شتابانيد!!! و  ،شود آنوقت ببينيد آن بي كسي
ما فرقه شما  ...چه اندازه مايه توانايي و شكوه و جالل او خواهد شد مسكيني او

شناسيم قباله كهنه حزب شما پيش ما هست. مي دانيم كه شما چقدر  را مي
 :شناسيم يد! دو محافظ بزرگ كه بر آن گماشته ايد ميكن ميپاسباني دين  ،خوب

 !يكي جهل است و يكي عقايد سخيف

ياست قاطي كند به مرور زمان هر جا كم مي آورد چنانچه حكومتي دين را با س -3
د از كيسه كن مييا هر جا مي خواهد سوء استفاه اي كند يا هر جا كار اشتباهي 

د، اينگونه پس از مدتي ساير شو ميدين مي خورد و پشت ديوار دين پنهان 
ند، كن مينهادهاي اجتماعي هم ياد مي گيرند و آنها هم دين را سپر بالي خود 

و اينگونه پس از مدتي نه تنها دين  !كها، بازاريها، ورزش، حتي امور نظاميبان
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د و چيزي از آن باقي نمي ماند بلكه مردم عادي نيز از دين بيزار شو ميفاسد 
حاال آقايان ازغدي و مصباح بيايند و توجيه و سفسطه كنند و با  !ندشو مي

  ؟ندكن ميد چه شو ميذاشته روزي كه بر دهانهاي آنها مهر گ !كلمات بازي كنند

خوارج مانند موش كور به همه جا زير نقب مي زنند از آفتاب حقيقت در  -4
ند و اين چنين كن ميريشه درخت دين را مي جوند و از اين ريشه تغذيه  !فرارند

  .ندشو ميباعث سقوط اين درخت 

خوارج آن چوپان دروغگوي ستمگري هستند كه چوب دين را به دست گرفته و  -5
آنها را ندانسته به سوي دره هاي عميق بدبختي مي راند و خود مي پندارد و 

  !براي مردم هم چنين پنداري درست كرده كه به سوي مراتعي سرسبز روانند

عصاره و خالصه حماقتي كه حكومت در مغز مردم ايران ريخته آن است كه  -6
افل از اينكه غ !رفتن ما مساوي است با ورود فساد و فحشاء به جامعه ايران

فسادي كه از استبداد و سانسور و بهره برداري سياسي از عناصر مذهبي در زير 
اليه هاي جامعه در حال شكل گيري است به مراتب خطرناكتر و درازمدت تر 

و هياهوي كودكانه يك مشت پسر  !است از پيدا بودن موي دختران از زير لچك
 !آري اين است سزاي ملت خواب !و دختر خام

وقتي راه و روش و نتيجه يكسان باشد تفاوت در اسم چه سود؟ ولي فقيه يا شاه  -7
يا رييس جمهور مادام العمر؟ اكنون رييس قوه قضاييه به فرمان رهبر انتخاب 

ميليون نفر به رييس جمهور را بايد رهبر تنفيذ كند، يعني رهبر  70د! راي شو مي
ميليون نفر بگويند  35ي گفت اگر د تنفيد هم نكند! همانگونه كه خمينتوان مي

د و مجلس خبرگان را كن ميبله، من مي گويم نه!! شوراي نگهبان را رهبر تعيين 
خودش خودش را تعيين  ،شوراي نگهبان و رهبر را مجلس خبرگان! يعني رهبر

 ...د؟! فرماندهي كل قوا با رهبر است! تعيين ائمه جماعات با رهبر است! وكن مي
به فرض كه شما خوب و كاردان باشيد چه  ،اي قاي خامنهبراستي جناب آ
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براستي آيا به  ؟تضميني است كه اين سلسله تا ابد همينگونه تداوم داشته باشد
اين  ،با گوشهاي كر  :جانشين تعيين نكرد؟ افسوس �همين علت نبود كه پيامبر

 ؟خورشيد را چه كار ،با كور آفتاب ؟حرفها چه سود

جبهه  ،خون ،مذهب ،نفت ،)حضرات(حرامزادگي  ،)ممرد(جهل  :هفت عنصر -8
 !م داشته باشداوباعث شده حكومت آقايان تا كنون تد ،اصالحات و باج دهي

بازد و نفت جهل و حرامزادگي رنگ مي ،البته با افزايش هوشياري و آگاهي مردم
هم كه روي هواست! دگمه مذهب نيز از بس به كار رفته شل شده است! باج 

مي ماند  !جبهه اصالحات هم كه به لجن كشيده شده !ه عادي شدهدهي هم ك
خر نشوند و با براه انداختن جنگي  ،خون! و من اميدورام كشورهاي اطراف

شاد و خرم  ،دل حضرات را مجددا با جنازه كشي و شهيد بازي ،ناخواسته
   ...نكنند

د از بيرون بي واليان چون در پرده باشن :...به مالك اشتر �از نامه حضرت علي -9
در نظرشان كوچك و امور كوچك بزرگ  ،امور بزرگ ،مانند و در نتيجهاطالع مي

كند (منتظري و خاتمي و موسوي خوب زشت و زشت خوب جلوه مي .شودمي
و حق و باطل  )!ند دوستشو ميشوند دشمن و چين و روسيه بي خدا مي ...و

مي داند مردم چه چيزهايي والي يك انسان معمولي است كه ن !ندشو ميمخلوط 
را از او نهان كرده اند، حق نيز نشانه هاي آشكاري ندارد كه بتوان آنرا از باطل 

 ؟قربانت بروم علي جان اين چه حرفي است كه شما مي زنيد(  .تشخيص داد
بستن چفيه  ،نشانه ديگر حق  !نشانه حق است ،خود والي يا همان ولي فقيه

انتقاد نكردن از  ،نشانه ديگر حق !تن ريش استگذاش ،نشانه ديگر حق !است
عضو انصار حزب اهللا و طيف دست راستي بودن  ،نشانه ديگر ،حكومت است

زنهار از اينكه بخواهي مردم تو را بستايند اين موارد فرصتهاي مناسبي  )!است
  .كه نيكي نيكوكاران را از بين ببرد ،است براي شيطان
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داد و اگر درست بود آنرا درست به مردم انتقال مياگر برداشت آخوند از اسالم   -10
آنچه از غم و گراني  .درست انتقال داده بود اكنون روز و حال جامعه ما اين نبود

نتيجه كفر و شركي است كه به نام مذهب  ،شاهد آني ،عدالتي و فقر و فسادو بي
كني و نيت فكر و بعد عمل  مي ،به خورد تو داده اند و تو مطابق همين خرافات

به همين  .د تاثيري در خوشبختي يا بدبختي تو داشته باشدتوان ميپاك نيز ن
  !از من گفتن، از شما نشنيدن !راحتي

 :فرموده �همانگونه كه نبي اكرم(اگر دين به معناي اخالق و تغيير انسانها باشد   -11
ه تنها ن )من مبعوث شدم براي تكميل مكارم اخالقي »خالقتمم مکارم األبعثت أل«

دين از سياست جدا نيست بلكه از هيچ چيز ديگري نيز نبايد جدا باشد زيرا 
اولين و مهمترين شرط قبل از هر كاري است ولي اگر دين را به جز  ،انسانيت

 .اين معنا كنيم نه تنها بايد از سياست بلكه از همه شئون زندگي بايد حذف شود
ساله پيداست نه حكومت بوده و نه  23هدف پيامبر نيز آنگونه كه از كل تاريخ (

اگر مهمترين هدف دين يعني ساختن انسان  ،دخالت دادن دين در سياست)  آري
سياست و اقتصاد و فرهنگ و  ،و بازسازي اخالق او در سطح جامعه اعمال شود

و آنگاه  .دشو ميد و همه چيز خود به خود درست كن ميحتي فوتبال ما پيشرفت 
گرفتن پول از بيمارانش  ،ود كه تمام هم و غم يك پزشكشاهد آن نخواهيم ب

م و بر ايراني بودن خودم كن ميواقعا از نوشتن اين جمالت احساس شرم ( !باشد
  .)مفرست ميلعنت 

  .ترس از كتاب است ،مشخصه ثابت تمامي حكومتهاي ديكتاتوري  -12

ار در دروغ شاخ د 4اي خميني ديگر است، واليتش واليت حيدر است!!  خامنه  -13
نه حكومت آقايان مانند حكومت علي  !اي مثل خميني است نه خامنه !دو جمله

 ،اي نه آقاي خامنه  !خالفت و واليت منصوص داشته اند ،نه حضرت علي !است
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چه برسد به نص الهي و ( !مشروعيت مردمي و قانوني دارد ،واليت و حكومتش
 )!يا نمايندگي از جانب امام زمان

ت فقيه آقايان اين است كه اگر اكثريت بر مبناي اصول چكيده اصل والي  -14
دموكراسي خواستند اصولي خالف شرع و اسالم را اجرا كنند ما مجازيم با هر 

روبروي اكثريت بايستيم و با زور هم كه شده حكومت  ...وسيله اي اعم از زور و
 :ولي خداوند در قرآن خطاب به پيامبرش مي فرمايد !كنيم

$Ο û¡Û� ∩⊇∪   y7ù=Ï? àM≈tƒ# u É=≈tGÅ3 ø9 $# ÈÎ7ßϑø9 $# ∩⊄∪   y7‾=yè s9 Óì Ï‚≈t/ y7|¡ ø� ‾Ρ āω r& (#θçΡθ ä3tƒ 
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 ]4- 1[الشعراء/                          � ∪⊇∩

 نزديك است )اي پيامبر() 2كتاب روشنگر ( يها اين است آيه )1طاسين ميم («
اگر  ما )3( يآورند جان خود را تباه ساز ي ايمان نم )مشركان(تو از اينكه 

 ،آوريم تا در برابر آن گردنهايشان ي از آسمان بر آنان فرود م يا بخواهيم معجزه
  .»)4خاضع گردد (

گويند و راه و روش آنها درست است راست مي )بنا به فرض محال(اگر اقليت  ،آري
د و تمام دنيا شو مينبايد كار به مخالفت اكثريت بكشد و انقالب آنها خود به خود صادر 

ند و دوستان داخلي را از خود نمي رانند  پس اين خود نشان شو ميبا آنها دشمن ن
حال و به به هر  !پوسته اي و سطحي و بادبادكي است ،د كه اسالم آقايان خوارجده مي

  قول حافظ:  
 !كه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت  اكم و گر بد، تو برو خود را باش من اگر پ

آن حكومتي توحيدي و بر مبناي دموكراسي است كه به جاي سرگرم شدن   -15
به مخالفان  ،دائما خودش را نقد كند و به جاي طناب دار !شبانه روزي به دشمن

  !جايزه بدهد ،و منتقدان
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د تا بفهمند همسايه تازه وارد آنها خوب كش ميچقدر طول  ،الي يك محلهاه  -16
اين چه انقالبي است كه  :اكنون سئوال من اينجاست !حداكثر يكسال ؟است يا بد

نزد  ،و پاسپورت آن در رده آخر و حكامش ؟دشمن دارد ،سال 31هنوز پس از 
  ؟منفور و مغزهايش در حال فرار ،ملل جهان

قرآن و پاره پاره كردن آن يعني اينكه حكومتي دست دزد را  جزء جزء كردن  -17
قطع كند و جوان زناكار را شالق بزند ولي هيچ كاري براي جمع آوري زكوه و 

برقراري بيمه بيكاري و تامين شغل براي همه و بسط علم  :صدقه و در يك كالم
ناكار هميشه هست و ز ،اينگونه دزد .و دانش و آگاهي در جامعه انجام ندهد

هميشه هست و آنگونه نه دزدي هست و نه زناكاري كه نياز باشد حدي را اجرا 
  !نه ؟مفهوم بود !كنيم

 هر لحظه به دام يك نفر پا بستي     شيخي به زني فاحشه گفتا مستي   -18

  )خيام(هستي؟ نمايياما تو چنانكه مي    گفتا شيخا هر آنچه گويي هستم  
 

براي  ؟درنده خو شده اند ،المي و اسراييلمي داني چرا رژيمهاي جمهوري اس  -19
اينكه تشكيل حكومت و به دست گرفتن قدرت در طول تاريخ براي آنها عقده 
شده بود، پس آنها اكنون كه پس از سالها حقارت به آرزوي ديرين خود رسيده 

البته (اند از ترس اينكه مبادا آنرا از دست بدهند وحشي و درنده خو شده اند 
اسراييل براي ديگران است، ولي درنده خويي حضرات براي مردم  درنده خويي

  )ايران

بي توجهي نشان دهد روزي بر او خواهد  ،حكومتي كه به سخن اقليت مخالف  -20
  !عذرخواهي او را نخواهند پذيرفت ،آمد كه اكثريت مخالف

قداست و حرمت را  ،سياست به خاطر ذات و ماهيت خاص و خشني كه دارد  -21
اگر با اميال  .دكن مياگر دين وارد آن شد حساسيت ها را زياد  !ي برداز ميان م

شخصي و اوهام تاريخي مخلوط شد ديگر نه اثري از دين  مي ماند نه از 



   

  تكرار فاجعه      52 
  

 

و در خوش بينانه ترين حالتها به سرنوشت تمامي حكومتهاي موروثي  !سياست
سرايت و اين انحطاط به دين هم  !فساد و انحطاط :دشو مياستبدادي دچار 

پس گناه فساد دين نسلهاي آينده به گردن حاكم نخستين مي افتد و اين  !دكن مي
توسط خاتم االنبياء! زيرا آن جانشين با وحي  ،است راز عدم تعيين جانشين

  ...مرتبط نيست پس

 !حكومت خود را مانند بارگاه الهي مي دانند ابدي و سرشار از عصمت ،خوارج  -22
ه شما آخرين اشتباه شماست و موجب رانده شدن و اولين اشتبا ،براي همين

 ،البته در اينجا يك تفاوت وجود دارد: خوارج !دشو ميمغضوب شدن شما 
  !شيطانند نه خدا

همان كه اگر  ،امر به معروف و نهي از منكر حكومت بود ،هدف اصلي حسين  -23
 كسي در ناجمهوري ضد اسالمي خواست انجام بدهد حسابش با كرام الكاتبين

مير  ،خاتمي ،منتظري ،طالقاني ،بازرگان ،بني صدر ؟نمونه مي خواهي .دشو مي
 توان ميالبته آيا  ...شهداي قتلهاي زنجيره اي و ،عالمه برقعي ،حسين موسوي

آمريكايي  ،تمام اين افراد ؟كسي كه خودش را به خواب زده از خواب بيدار كرد
همه آنها فريب خورده و ضد و  !بوده و دوست داشته اند كه مطرود ملت شوند

خارج از  :جالب است همان  تهمت هايي كه به حسين مي زدند ؟اسالم بوده اند
  ؟مفهوم بود ،!طاغي !مرتد !دين

جايي است كه هر كس بخواهد كشورش  ،جهان سوم :پروفسور محمود حسابي  -24
در  ند و هر كسي بخواهد خانه اش آباد شود بايدكن ميرا آباد كند خانه خرابش  
  !تخريب كشورش بكوشد

سئوال تقريبا اعتراض گونه (سوالي  بي جا كرد  توان ميحتي در بارگاه خدا نيز   -25
اولين تذكر شما آخرين  ،ولي در حكومت خوارج )فرشته گان به خلقت انسان
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زنداني سياسي است و دادگاه و اعتراف زوركي و  :تذكر شماست و پس از آن
  ...و مصادره اموال و !ور و چوبه دارتهديد خانواده و شكنجه و تر

چون ذات هر حكومت با نوعي قلدري همراه است، مردم به مرور از او رانده   -26
خودشان را به اهل بيت چسبانده اند  ،حكام بدجنس ايران ،ند براي همينشو مي

و  )!كه نيمي از آن هم دروغهاي تاريخي است(و با برجسته كردن مظلوميت آنها 
-خودش را مظلوم جلوه مي ،روزي و دهه دهه آنها توسط مامورين نمايش شبانه

البته اين  !ديدي مظلومانه داشته باشند نه ظالمانه ،تا مردم ايران به حكومت !دهد
كار يك هزينه بسيار سنگين براي دين دارد كه سران احمق نظام ضد ديني از آن 

وك و پوچ شدن مفاهيم دين گريز شدن تعداد زيادي از مردم! و پ :غافل شده اند
البته باطل هر كار بكند نابود شدني است و روزي آفتاب حقيقت از پشت  .ديني

 .بيرون خواهد آمد ،ابرهاي سياه كينه و سانسور و دروغ و تعصب و حقه بازي
  .ان شاء اهللا

دوام يا سقوط يك حكومت  ،همانگونه كه زندگي و مرگ در دستان خداست  - 27
است و خونريزي و ترور و اعدام و زنداني سياسي و نيز در دستان خداوند 

 ،سركوب و اختناق و سانسور ذره اي تاثير در ادامه و بقاي يك حكومت نداشته

≅Èe .ندارد و نخواهد داشت ä3 Ï9 uρ� >π̈Βé& ×≅ y_ r& ( # sŒÎ*sù u !%ỳ öΝßγè=y_ r& Ÿω tβρã� Åzù' tG ó¡ o„ Zπ tã$y™ ( 
Ÿωuρ šχθ ãΒÏ‰ ø) tGó¡ o„ ∩⊂⊆∪ � /تى اجلى است؛ پس چون « ]34[اعرافو براى هر ام

 »توانند] ساعتى آن را پس اندازند و نه پيش اجلشان فرا رسد، نه [مى

 

وقتي دين با سياست قاطي شد نقاط منفي حكومت به خاطر نيروي شديد   -28
و   .دشو ميشود و يا حتي بعضا نقطه خوب و مثبت تلقي مذهب يا ديده نمي

امروز سياست  ،براي همين .دشو ميست هر دو همين مايه نابودي دين و سيا
 .شكست خورده است ،مذهبي و مذهب سياسي هر دو در ايران
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بزرگان شهر را جمع  ،كيخسرو در اوج قدرت :فردوسي در شاهنامه مي گويد  -29
او  .ندكن ميهمه تعجب  !د و مي گويد كه مي خواهد سلطنت را ترك كندكن مي

من به  .يان از من انسان ديگري مي سازدكلمات ستايش آميز دربار :مي گويد
ن نباشم م كه اگر مكن ميم و فكر كن ميد باور گوين ميتدريج آنچه را كه اينان 

هر ظلم و ستمي كه از سوي  ،! آن وقت با آن بينشايران چند پاره خواهد شد
از آن مي ترسم كه به  .ماموران من بر مردم مي رود كوچك و ناچيز مي شمارم

اي چون ضحاك تبديل شوم و اين تعريفها و ستايشهاي كامه خودتدريج به 
  .درباريان مرا به دوزخ بكشانند

  كه از جور ايشان جهان گشت سير     چو ضحاك ناپاك و تور دلير           
 چو ايشان مرا سوي دوزخ كشد!     بترسم كه چون روز بر يخ كشد         

مخالفت و انتقاد از او تقريبا غير  ،هحكومتي كه نقاب دين و مذهب بر چهره زد  -30
د چون آنرا به پاي مخالفت با دين و دشمني با خدا مي گذارد! پس شو ميممكن 
 1.د! به همين راحتيكن ميد! پس سقوط شو ميد! پس فاسد شو ميمستبد 

  
  

 

_____________________  
 

 به بعد از نويسنده همين سطور: منبع: كتاب دردسر 4جمالت شماره  1



  :قسمت  چهارم

   حكومت طاغوت چه حكومتي است؟

يد كه هر كجا به كلمات ارباب شو مياگر در آيات زير اندكي دقت كنيد متوجه 
و يا طاغوت اشاره شده، صحبت از اهل كتاب است و اين  )متوليان حكومت يا مذهب(

نظامهاي استبدادي و طاغوتي فقط با نيروي مذهب و مخلوط كردن حق و يعني آنكه 
به همين دليل من  .ند دوام بياورندتوان ميور و شديد مردم باطل و استفاده از احساسات ك
 )يا همان خرافات(يك حكومت فقط با نيروي مذهب  :در ابتداي اين قسمت نوشتم

   :د تبديل به طاغوت شودتوان مي

ö≅ è%� Ÿ≅ ÷δr' ‾≈tƒ É=≈tG Å3ø9 $# (# öθ s9$yè s? 4’ n<Î) 7π yϑÎ=Ÿ2 ¥!# uθy™ $uΖoΨ ÷� t/ ö/ä3uΖ÷� t/ uρ āωr& y‰ ç7÷ètΡ āω Î) ©!$# Ÿωuρ 

x8 Î�ô³ èΣ  Ïµ Î/ $ \↔ø‹x© Ÿω uρ x‹ Ï‚−G tƒ $ uΖàÒ ÷è t/ $³Ò ÷èt/ $ \/$ t/ ö‘r&  ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# 4 βÎ*sù (# öθ ©9 uθs? (#θä9θà)sù 

(#ρß‰ yγô© $# $‾Ρ r' Î/ šχθßϑÎ=ó¡ ãΒ ∩∉⊆∪ �                  /64[آل عمران[  
  

ست بايستيم كه جز خدا بگو اي اهل كتاب بياييد بر سر سخني كه ميان ما و شما يكسان ا «
را نپرستيم و چيزي را شريك او نگردانيم و بعضي از ما بعضي ديگر را به جاي خدا به 

   »اعراض كردند بگوييد شاهد باشيد كه ما مسلمانيم )از اين پيشنهاد(نگيرد پس اگر  آقايي
ا د و آيباش ميدقت كنيد كه نزديكترين ترجمه براي كلمه ارباب در فارسي كلمه آقا 

! جالب است كه آقا؟!! :دگوين ميعجيب نيست كه برادران حزب اللهي به رهبر خود 
با اين تفاوت  !دباش مينزديكترين ترجمه براي كلمه مولي نيز در فارسي همين كلمه آقا 

داراي بار منفي بوده و به  )يا طاغوت همانطور كه در آيات بعدي خواهيد ديد(كه ارباب 
را نماينده خدا و واسطه بين او و خلق معرفي كرده و با فريب معناي كسي است كه خود 

 ،و نيرنگ خود را به دين چسبانده و حق و باطل را به هم مخلوط كرده و در نهايت
در حاليكه مولي به آن سروري اند كش ميجامعه را به سوي شرك و گمراهي و تباهي 

خود را چون ذات مقدس الهي د كه دوست مردم بوده و انتقاد پذير بوده و شو ميگفته 
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داراي بار مثبت  و در يك كالم 1)�مانند حضرت علي( !بري از خطا و عيب نمي داند
نقش و تصوير و نام و ياد  ،براستي اينقدر كه در ذهن و فكر عناصر حزب اهللا .دباش مي

 آنقدر كه همه جا تصوير آقا وجود دارد و از ؟رهبر وجود دارد يادي از خدا وجود دارد
   ؟او سخن مي رود، از خدا هم سخني هست

بسيار عجيب به هم مرتبط است و تكليف  ،و اين آيات متصل به هم در سوره نساء
   :حكومتهاي طاغوتي را مشخص كرده دقت كنيد

öΝs9 r&� t� s? ’ n<Î) šÏ% ©!$# (#θè?ρ é& $Y7ŠÅÁ tΡ z ÏiΒ É=≈tG Å6ø9 $# tβθ ãΨ ÏΒ÷σãƒ ÏMö6Éf ø9 $$ Î/ ÏNθäó≈©Ü9$# uρ tβθä9θ à) tƒuρ 

t Ï%©#Ï9 (#ρã� x� x. Ï Iω àσ ‾≈yδ 3“y‰ ÷δr& zÏΒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u ¸ξ‹Î6y™ ∩∈⊇∪   y7Í×‾≈s9 'ρé& t Ï% ©!$# ãΝåκs] yè s9 ª! $# ( tΒuρ 

Ç yèù=tƒ ª! $# n=sù y‰Åg rB …çµ s9 #���ÅÁ tΡ ∩∈⊄∪   ÷Πr& öΝçλm; Ò=ŠÅÁ tΡ zÏiΒ Å7ù=ßϑø9 $# # ]Œ Î*sù āω tβθ è? ÷σ ãƒ }̈ $ ¨Ζ9 $# # ���É) tΡ 

∩∈⊂∪   ôΘ r& tβρ ß‰ Ý¡øt s† }̈ $ ¨Ζ9 $# 4’ n? tã !$ tΒ ÞΟßγ9s?# u ª! $#  ÏΒ  Ï&Î# ôÒ sù ( ô‰ s)sù !$oΨ ÷� s?# u tΑ#u tΛÏδ≡t� ö/ Î) |=≈tG Å3ø9 $# 

sπ yϑõ3Ïtø: $# uρ Μ ßγ≈oΨ ÷� s?# u uρ %̧3 ù=•Β $ VϑŠÏà tã ∩∈⊆∪   Νåκ÷] Ïϑsù ô̈Β z tΒ# u  Ïµ Î/ Νåκ÷] ÏΒ uρ ̈Β £‰|¹ çµ ÷Ψ tã 4 4’ s∀x. uρ 

tΛ©yγpg ¿2 # ���Ïè y™ ∩∈∈∪   ¨βÎ) t Ï% ©!$# (#ρ ã� x�x. $ uΖÏG≈tƒ$ t↔Î/ t∃ôθ y™ öΝÍκ� Î=óÁ çΡ # Y‘$ tΡ $ yϑ ‾=ä. ôMpg ¾ÖmΩ Νèδ ßŠθ è=ã_ 

öΝßγ≈uΖø9 £‰ t/ # �Šθ è=ã_ $ yδu�ö� xî (#θè%ρ ä‹ u‹Ï9 z># x‹ yè ø9 $# 3 āχÎ) ©! $# tβ%x. # ¹“ƒ Í• tã $ VϑŠÅ3ym ∩∈∉∪   t Ï%©!$# uρ 

(#θãΨ tΒ#u (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# óΟ ßγè=Åzô‰ ãΖy™ ;M≈̈Ψ y_ “Ì� øg rB  ÏΒ $pκÉJ øt rB ã�≈pκ÷ΞF{ $# tÏ$ Î#≈yz !$pκ�Ïù # Y‰ t/r& ( 
öΝçλ°; !$ pκ� Ïù Ól≡uρ ø—r& ×ο t� £γsÜ •Β ( öΝßγè=Åzô‰ çΡuρ yξ Ïß ¸ξŠÎ=sß ∩∈∠∪   * ¨βÎ) ©! $# öΝä. ã� ãΒù' tƒ βr& (#ρ–Š xσè? ÏM≈uΖ≈tΒF{ $# 

#’ n<Î) $ yγÎ=÷δr& # sŒÎ)uρ Ο çFôϑs3 ym t÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# βr& (#θßϑä3 øtrB ÉΑô‰ yèø9 $$Î/ 4 ¨βÎ) ©! $# $ −ΚÏè ÏΡ /ä3 Ýà Ïè tƒ ÿ Ïµ Î/ 3 ¨β Î) ©! $# 

_____________________  
 

شود  غيره انجام دهد واليت او ساقط ميدقت كنيد كه حضرات معتقدند اگر ولي فقيه حتي يك گناه ص 1
سال حكومت خود ، پاك و معصوم بوده و  21اي طي اين  اي خامنهآن معناست كه آقو اين به 

   !مرتكب هيچگونه خطايي نشده است
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tβ%x. $ Jè‹Ïÿxœ # Z��ÅÁ t/ ∩∈∇∪  $ pκš‰ r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (# þθãΨ tΒ# u (#θãè‹ÏÛr& ©! $# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# ’Í<'ρ é& uρ Í÷ö∆ F{$# óΟ ä3ΖÏΒ 

( βÎ* sù ÷Λäôãt“≈uΖs? ’Îû & ó x« çνρ –Šã� sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθ ß™§�9 $# uρ βÎ) ÷ΛäΨ ä. tβθãΖÏΒ÷σ è? «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ$# 4 y7Ï9≡sŒ 

×�ö�yz ß|¡ ôm r&uρ ¸ξƒÍρ ù' s? ∩∈∪ öΝs9 r& t� s? ’ n< Î) šÏ% ©!$# tβθ ßϑãã ÷“ tƒ öΝßγ‾Ρ r& (#θ ãΨ tΒ#u !$yϑÎ/ tΑÌ“Ρ é& y7ø‹s9 Î) !$ tΒuρ 

tΑ Ì“Ρé&  ÏΒ y7Î=ö6s% tβρß‰ƒÌ�ãƒ βr& (# þθßϑ x.$y⇔ tFtƒ ’ n< Î) ÏNθäó≈©Ü9$# ô‰ s%uρ (# ÿρ â÷É∆ é& β r& (#ρ ã� à�õ3tƒ  Ïµ Î/ ß‰ƒÌ� ãƒuρ 

ß≈sÜ ø‹¤±9 $# βr& öΝßγ‾=ÅÒ ãƒ Kξ≈n=|Ê #Y‰‹Ïèt/ ∩∉⊃∪ # sŒ Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝçλm; (# öθ s9$yès? 4’ n<Î) !$ tΒ tΑt“Ρ r& ª! $# ’ n< Î)uρ ÉΑθß™§�9 $# 

|M÷ƒr& u‘ tÉ) Ï�≈uΖßϑø9 $# tβρ ‘‰ ÝÁ tƒ š�Ζtã # YŠρ ß‰ ß¹ ∩∉⊇∪   y#ø‹s3 sù !# sŒÎ) Νßγ÷Fu;≈|¹ r& 8π t7ŠÅÁ •Β $yϑÎ/ ôMtΒ £‰s% 

öΝÍγƒÏ‰ ÷ƒr& §ΝèO x8ρâ !%ỳ tβθ à�Î=øt s† «! $$ Î/ ÷βÎ) !$ tΡ ÷Šu‘r& Hω Î) $ YΖ≈|¡ ôm Î) $̧)‹Ïùöθ s? uρ ∩∉⊄∪ �         /62- 51[النساء[  

ه جبت و طاغوت اي كه ب اند نديده نصيبي يافته )آسماني(آيا كساني را كه از كتاب «
اند  گويند اينان از كساني كه ايمان آورده اند مي ايمان دارند و درباره كساني كه كفر ورزيده

اينانند كه خدا لعنتشان كرده و هر كه را خدا لعنت كند هرگز براي او  ) 51(1ترند  يافته راه
به قدر  )داگر هم داشتن(آيا آنان نصيبي از حكومت دارند  ) 52ياوري نخواهي يافت (

دهد كه  خدا به شما فرمان مي ) 53دادند ( به مردم نمي )چيزي(نقطه پشت هسته خرمايي 
كنيد  حكمكنيد به عدالت  مي حكمرا به صاحبان آنها رد كنيد و چون ميان مردم  امانات

) 58دهد خدا شنواي بيناست ( در حقيقت نيكو چيزي است كه خدا شما را به آن پند مي
پس  )نيز(ايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياي امر خود را  ايمان آورده اي كساني كه 

هر گاه در امري اختالف نظر يافتيد اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد آن را به 
آيا  ) 59تر است ( فرجام پيامبر عرضه بداريد اين بهتر و نيك )سنت(خدا و  )كتاب(

رند به آنچه به سوي تو نازل شده و آنچه پيش از تو نازل پندا اي كساني را كه مي نديده

_____________________  
 

جالب است كه برادران شيعه چه عالم و چه عامي و چه سياسستمدار، با مسيحي و يهود و حتي  1
 !!!كشورهاي كمونيستي احساس نزديكي و قرابت بيشتري دارند تا اهل سنت
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خواهند داوري ميان خود را به سوي طاغوت  مي )با اين همه(اند  گرديده ايمان آورده
خواهد آنان را به  اند كه بدان كفر ورزند و شيطان مي ببرند با آنكه قطعا فرمان يافته

شود به سوي آنچه خدا نازل كرده و  و چون به ايشان گفته )60گمراهي دوري دراندازد (
پس چگونه  ) 61تابند ( بيني كه از تو سخت روي برمي به سوي پيامبر بياييد منافقان را مي

آيند و به  رسد نزد تو مي مصيبتي به آنان مي ،كار و كردار پيشينشان )سزاي(هنگامي كه به 
   .»خورند كه ما جز نيكويي و موافقت قصدي نداشتيم خدا سوگند مي

 

در اين آيات مشخصا هدف از حكومت را اجراي عدالت بر مبناي قرآن و سنت پيامبر 
براي  .را حكومتي طاغوتي معرفي كرده اعالم نموده است و هر حكومتي جز اين �اسالم

اگر در اداره و يا كارخانه شما حقوق  ،همين اگر شما در جامعه خود شاهد عدالت نبوديد
هزار تومان  300و فعاليت آنها نبود و يك مستخدم بدبخت ماهي  افراد متناسب با كاركرد

ميليون تومان  3ماهي  :مي گرفت و يك مديري كه هميشه يا زير كولر است يا داخل بنز
و اگر شرايط تحصيل براي همه مساوي نبود و بچه پولدارها در مدارس غيرانتفاعي از 

ي وامهاي بانكي با مردم به عدالت و امكانات بهتري برخوردار بودند و اگر هنگام اعطا
ستند مانند شيعيان در شهرهاي بزرگ توان ميو اگر اهل سنت ن شد ميمساوات برخورد ن

مسجد بسازند و اگر امكان چاپ و نشر كتاب براي همه آزاد نبود و اگر برخي سايتها باز 
ص بود و بود و برخي فيلتر بود و اگر مالك استخدامها گرايشات سياسي و مذهبي خا

و اگر كارهاي بزرگ به افراد كوچك و  ،شداگر مسئولي با شنيدن انتقاد عصباني مي
ولي كسي  شد ميو اگر دزد كوچك مجازات  ،شدكارهاي كوچك به افراد بزرگ داده مي

 )!شد ميو مانند پاليزدار به زندان محكوم (حتي نميتوانست اسم دزدهاي بزرگ را بياورد 
ط يك مشت آخوند درباري دست راستي گزينش شده توسط همان و اگر رهبر فقط توس

و اگر براي  كرد ميميليون نفر را يك نفر بايد تنفيذ  70و اگر راي  شد ميرهبر انتخاب 
آنچنان مراسم  ،خميني گنبد و بارگاه ساخته و هر سال براي مرگ او با تبليغات آنچناني

سوم و هفته هم نداشت و اگر به  هنگفت گرفته ولي خانواده منتظري حتي اجازه شب
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بيت صانعي و منتظري فقط براي كلمه حقي كه گفته بودند هجوم آورده شد و اگر فقط 
برخي مجوز مي گرفتند كه بتوانند جلوي مجلس فحاشي كنند و به قانونگذاران اعتراض 

ت ارزيابي ها و چادريها خوب و مثب و اگر فقط ريشي 1كنند و انواع تهمتها را به آنها بزنند
شدند و اگر در فيلمها و سريالها اشخاص منفي هميشه اسم ايراني داشتند و اگر فقط 

بودند و اگر كارها فقط با رشوه و پارتي پيش مي رفت و اگر هر سال ثروتمندان محترم 
آري در اين   ...آمار تورم و طالق و فقر و فساد و بي نمازها بيشتر و بيشتر مي شد و اگر

  2!يكن ميتحت حكومت يك طاغوت زندگي نكن كه تو شك  ،صورت
   :دكن ميآياتي كه اعطاي نيابت و واليت خاصه و عامه را كامال تخطئه و رد 

   :مي خوانيم 44در سوره كهف آيه 

y7Ï9$ uΖèδ� èπ u‹≈s9 uθ ø9 $# ¬! Èd, pt ø:$# 4 uθèδ ×� ö�yz $ \/# uθ rO î� ö�yzuρ $ Y6ø) ãã ∩⊆⊆∪ �  

خاص خداست كه به حق فرمان دهد و بهترين  )كمتح(واليت  )در قيامت(آنجا «
  .»ثواب و عاقبت نيكو را او عطا كند

   :سوره فاتحه نيز مي خوانيم 4در آيه 

Å7Î=≈tΒ� ÏΘ öθtƒ ÉÏe$!$# ∩⊆∪ � »)مالك روز قيامت است )خداوند«.   

مگر خدا حاكم و مالك اين دنيا نيست؟ و اگر  :ولي در اينجا سئوالي پيش مي آيد
  هست، پس چرا اين حكومت را مختص آخرت ذكر نموده است؟ هست كه 

خداوند نمي خواسته با اعالم  :به نظر من در اينجا نكته ظريفي وجود دارد و آن اينكه
دست فرعونيان زبان نفهم و متكبر تاريخ را براي حكومت  ،سلطنت دنيوي براي خودش

_____________________  
 

  شگاه آزادماجراي مالكيت دان 1
سئوال اينجاست: خميني در وقايع سال  .ممكن است اين شبهه مطرح شود كه آقا از اين اعمال بيزارند 2

خطاب به شاه گفت: تو اگر از اين فجايع آگاهي كه خائني و بايد بروي و اگر نمي داني باز  1342
   !هم نااليقي و بايد بروي
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د  اين دو آيه دقيقا لزوم ماهيت به اسم خدا بر مردم بازگذاشته و بهانه اي دست آنها بده
د و حتي صريحا مواردي مانند خالفت منصوص كن ميقدسي هر حكومتي را نفي 

زيرا وقتي  .ندكن ميرا نيز رد  )به معناي مورد نظر علماي شيعه(حضرت علي و واليت 
 ؟خدا بساط حكومت خود را به آخرت منتقل كرده ديگر بنده او چه مي خواهد بگويد

ت لواي دين به معناي آنگونه اقتداري كه در آن كسي را اختيار نباشد و حكومت تح(
   .)همه جا خبر از زور و استبداد باشد

   :فرمايد همين سوره كهف خداوند مي 26آيه  جالب است كه در

 $ tΒ� Ο ßγs9 ÏiΒ  Ïµ ÏΡρßŠ ÏΒ <c’ Í<uρ Ÿωuρ Û‚ Î�ô³ç„ ’ Îû ÿ Ïµ Ïϑõ3ãm # Y‰ ymr& ∩⊄∉∪ �  

ندارند و خداوند احدي را در حكم خودش  )صاحب اختياري(لي آنها جز خداوند و«
   ».شريك قرار نداده است

  

(دقت كنيد  »عترتيم عليک يا شريک القرآن وکتاب اهللا و السال« :اين آيه نيز اعتقاداتي مانند
زيرا كسي حتي اهل سنت منكر  ،به معناي الزم و ملزوم بودن قرآن و نه احترام به عترت

و باز  .را نيز زير سئوال مي برد )م به اين دو، يعني قرآن و عترت نيستسفارش و احترا
فرار عده اي جوانمرد از زير يوغ يك حاكم  :هم جالب است كه ماجراي سوره كهف

كه روح آزادي و آزادگي را در  )!واليت مطلقه فقيه(ظالم و از شر طاغوت زمانه است 
   .حكومتي خودكامه و مستبد در مردم كشته  است

وع بشر را ن )دانش و اگاهي(اسماء را مي آموزد  �آنجا كه خداوند به آدم ،آري
طبق آيات فوق به آخرت منتقل و بساط خالفت خود را (نامد  خليفه خودش در زمين مي

بار امانتي را بر دوش انسان مي گذارد كه  ،و بر آفرينش خودش تبريك مي گويد )دكن مي
همان چيزي  ،خواندن(اقراء  :نگونه آزادي كه بايد حاصلآ .نام آن اختيار و آزادي است

در زمين به پيروزي مي  انسان آنگاه .و آگاهي باشد )كه مردم ايران از آن فراري هستند
خليفه پاك و هوشيار و داناي خداوند بر روي  )و فارغ از هر واليتي(رسد كه آزادانه 

سرود آفرينش سر داده و  )طبيعتو حتي (زمين باشد و در جهت اتحاد با همنوعان خود 
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هر چند فهم اين  .فقط يك خدا را تقديس كرده و زير بار واليت احدي جز او نرود
بسيار دشوار  ،حقيقت به خاطر سالها بمباران تبليغاتي در جوامع شرك زده اي چون ايران

   .است
ت را سيل آيات و روايات والي ،ضمنا از آنجا كه مي دانم حضرات محرف كالم اهللا

در تمامي موارد مورد نظر  :براي ما رديف خواهند كرد، بايد خدمت آنها عرض كنم كه
واليت بين  )همانگونه كه از معناي كلي جمالت و احاديث و آيات بر مي آيد(شما 

و مشورت است و نه  )و موده(به معناي دوستي و همكاري  )و نه بر انسانها(انسانها 
زيرا همانطور كه مي دانيد  .دار انساني بر انساني ديگرخالفت و سلطنت موروثي و اقت
همان معناي تعيين ولي و قيم براي كودك يا محجور و  ،ولي و واليت مورد نظر حضرات

اعالم نمود كه بشر به  ،آن هم در چنان محيطي ،يا ديوانه را دارد ولي خداوند با ختم رسل
پس باب وحي تا ابد  .قاباال سر نداردرشد و بلوغ فكري رسيده و ديگر نيازي به قيم و آ

   !بسته شد
مهمترين آيه در بحث مورد نظر ما كه اتفاقا علماي شيعه و سني نيز زياد به  ،و اينك

دقت زيادي بر قسمت مهم و كليدي  ،ند ولي متاسفانه هر دو گروهكن ميآن استشهاد 
   :دقت كنيد !انتهاي آيه ندارند

$ pκš‰ r'‾≈tƒ� t Ï% ©!$# (# þθãΨ tΒ#u (#θãè‹ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# ’ Í< 'ρé& uρ Í÷ö∆F{ $# óΟ ä3ΖÏΒ ( βÎ*sù ÷Λäôã t“≈uΖs? 

’Îû &ó x« çνρ–Šã� sù ’ n< Î) «!$# ÉΑθß™§�9$# uρ βÎ) ÷ΛäΨ ä. tβθ ãΖÏΒ÷σ è? «! $$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Ì�ÅzFψ$# 4 y7Ï9≡sŒ ×�ö�yz 

ß|¡ ôm r&uρ ¸ξƒ Íρù' s? ∩∈∪  �               /59[النساء[  

-پس هر، خود را فرماندهانپيامبر و ايد خدا را اطاعت كنيد و  كه ايمان آورده يكسان يا«

اختالف نظر يافتيد اگر به خدا و روز بازپسين  با (حاكمان و فرماندهان) يگاه در امر
  عرضه بداريد اين بهتر و نيك (سنت)و پيامبر  (قرآن) به خدا (اختالف را) ايمان داريد آن

  »است تر فرجام
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خداوند در اين آيه فرموده از خدا اطاعت كنيد و از پيامبر اطاعت كنيد، ولي  -1
نگفته از اولي االمر اطاعت كنيد بلكه گفته و از اولي االمر! در اينجا نكته ظريفي 

د و آن سخني است كه در ده ميوجود دارد كه ادامه آيه به نوعي آنرا توضيح 
مردم نبايد در موارد خالف  »الخالق ةمعصي ىلمخلوق ف ةال طاع« :حديث هم آمده

اطاعت اول و دوم مطلق و اطاعت اولي االمر  .و گناه از حاكم اطاعت كنند
  .مشروط است به انطباق رفتار او با قرآن و سنت

Ο« نكته مهم ديگر كلمه ä3ΖÏΒ« فرمايداست كه مي :﴿’ Í< 'ρé& uρ Í÷ö∆ F{ $# óΟ ä3ΖÏΒ ﴾  حاكمي از

نكه حاكم بايد به شور و مشورت از ميان خود مردم انتخاب اين يعني اي .خودتان
شود و از خود مردم باشد و اگر عقايد شيعه در خصوص خالفت منصوص حضرت 

از جانب  :»منا« :و ماهيت قدسي حكومت درست بود خداوند بايد مي فرمود �علي
ديگر كلمه خداوند در آيه اي  !از اهل بيت پيامبرتان :»هل بيت نبيکمأمن «و يا  !ما

﴿Οä3ΖÏΒ﴾  را توضيح داده است كه مراد از﴿Ο ä3ΖÏΒ﴾ چه كساني هستند: t Ï% ©! $#uρ�  

(#θãΖtΒ# u -∅ÏΒ ß‰ ÷èt/ (#ρã�y_$yδuρ (#ρ ß‰ yγ≈y_ uρ öΝä3yè tΒ y7Í×‾≈s9 'ρ é' sù óΟ ä3ΖÏΒ 4 �  /يو كسان«] 75[انفال 

 ن از زمره شماينداند اينا نموده و همراه شما جهاد كردهكه بعدا ايمان آورده و هجرت 

Ο«جالب است كه مراد از  » )(منکم ä3ΖÏΒ«  ند و باش ميدر اينجا مهاجرين از اصحاب

شد و نه خليفه با وجود اينكه در مدينه مستقر بوده  از ميان مهاجرين انتخاب مي
   .انصار

معصوم است و از جانب خدا و حكومت  ،اگر حاكم :و نكته كليدي و مهم آخر اينكه
منازعه كرديد موضوع  ،اگر با حاكم :.. چرا در انتهاي آيه مي فرمايد.سي دارد وماهيتي قد

و متاسفانه بعضي از اهل (مورد نظر را به قرآن و سنت ارجاع دهيد؟ ولي طبق نظر شيعه 
چيزي شديدتر از اختالف و  منازعه(د با حاكم منازعه كرد؟ شو ميمگر اصوال  )سنت
در كتاب استحمار) علت اينكه اسالم (قول دكتر شريعتي  آري به )تر از دشمني استپايين
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آنچنان پيشرفت كرد و در زمان  ،در زمان عمربن خطاب با وجود ضعف ظاهري عربها
آنچنان مضمحل شد آن است كه در زمان  )با وجود قدرت ظاهري(خلفاي بني عباس 

نتقاد از حاكم و امر به امكان ا .بسترهاي نظارتي و انتقادي باز و آزاد بود 1خلفاي راشدين 
شور و مشورت  ،مرتبا با ديگران در امور مختلف ،و حاكم 2معروف او وجود داشته

 !مردم اهل تملق و چاپلوسي و ارائه آمار غلط نبوده اند !سايتها فيلتر نبوده .ه استكرد مي
حرف حق را رك و راست و صريح و روشن مي زده اند! و كسي به صرف حرف  ،افراد

اطاعت از حاكمي واجب است  :پس نتيجه مي گيريم كه !ه زندان اوين نمي افتادهزدن ب
كه  )زيرا اطاعت و نظم تنها راه بقاي امنيت و عدالت و انتظام امور در يك جامعه است(

بق ارا پذيرفته و رفتار خود را مط �آن حاكم انتقادهاي مبتني بر قرآن و سنت رسول اهللا
البته اين ممكن نيست مگر در جامعه اي كه  .جان كالم است :نكتهبا آنها تغيير دهد و اين 

ريشه كن و نه در جامعه ايران كه از بچه  ،بسترهاي آزادي نهادينه شده و تفكر استبدادي
  .ندشو ميناراحت و خشمگين  ،ساله از انتقاد و حرف حق 90ساله تا پيرمرد  2

  
  
  

_____________________  
 

   �حضرات: ابوبكر و عمر و عثمان و علي 1
لبته در اينجا نكته اي بسيار كليدي و مهم وجود دارد: نيت مردم هم بايد اصالح باشد و نه شورش و ا 2

انقالب و توطئه و آوردن دموكراسي ولنگارانه و فاسد غربي به داخل كشور اسالمي تحت شعار 
اين دو خود باشد كه  �انتقادها بايد در چارچوب: قرآن و سنت پيامبر اسالم .آزادي و انتقاد از حاكم

   .در قالب توحيد و اتحاد است



  :قسمت پنجم

  تبط با موضوعمر ،سه شعر از نويسنده اين پژوهش

 1388فاجعه نه ديماه  -1

  آزادي به دار ،رفت
  شكل چماق ،مصلحت

  ذبح كرد ،دشنه تيز سياست
  اسالم را مكتبِ

  زنده گردد گر حسين
  كشد تيغ و بدون لحظه اي ترديدمي
  زند بر گردن كفتارهامي

  اين گروه احمق مداح ها
  اين عزادارن هياتهاي مرگ

  اي شركبت پرستي ها و مرقدها و گنبده
  اين يزيدي ها به زير نام عاشورائيان

  ابن ملجمهاي كيهان
  شمرهاي اطالعات و بسيج

  مردم نادان و گيج
  تكرار و دوباره ،شود تاريخمي
  )!!!؟يا مير حسين(حسين  :وهابي ،عامل بيگانه ،خارجي ،منافق ،شود مرتدمي

  !تحت نام دين ،در نه دي ماه
  چون حكومت هست در دست فقيه

  !ن حقتعالي البد اوستجانشي
  نائب بر حق شخص غايب اوست

  !در واليت ذوب شو گر نه
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  !ذوب گردانيم  ،ما تو را در كوره جهل و تعصب
  !پس نمي آيد حسين

  همچناني كه نمي آيد به ذات حق قسم
  مهدي موهومتان

  اي برادر تا نخواهي هيچ تغييري نيابد اتفاق
  !د چين بر سر نفت تو چاقشو مي

  و ذهن تو الغر شود تا كه فكر
  مصلحت شكل چماق

  1رفت آزادي به دار 

  :آن خدايي كه من مي شناسم -2

  آن قديمي ترين خدا باشد      آن خدايي كه مي شناسم من 
  راه او از شما جدا باشد      خالي از زحمت خرافات و 

  دشمن هر چه دين نما باشد        دشمن متوليان مذهب 
  رت رها رها باشداز اسا      دوست آن كسي كه آزادست 

  هر كجا هست او شفا باشد      دور از هر خرافه و مسلك 
  ساده و پاك و بي ريا باشد      ضد تفسير و قصه و تاويل 

_____________________  
 

، آزادي را با نام با اين تفاوت كه اين بارهجري نداشت  60دست كمي از ده محرم سال  1389نه دي  1
واعجبا آن علي و حسيني كه  .زيباي حسين سركوب كردند و آزادگي را به نيروي مذهب سر بريدند

بود تحت نام آنها چنان جوي در جامعه مقلد و نادان سال ، نامشان با آزادي و آزادگي قرين  1400
ايران درست كرده اند كه به ظاهر مومنان با شنيدن نام آزادي ، متنفر شده و به ياد ولنگاري غربيها مي 

آري ، چهره اي كه حكومت استبداد از آزادي براي مردم ايران نقاشي كرده ، مترداف است با  .افتند
  !مردم ايران از آزادي فقط همين را مي فهمند !!!و پسر بي حجابي و اختالط دختر
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  هر چه نزديكتر به ما باشد      بابي از واسطه ندارد او 
  روشن و خوب و با صفا باشد      از زبان بازي و تقلب دور 

  باشد شاهد رنج عصر ما        عاشق اتحاد نوع بشر
  دور از غصه و جفا باشد      حامي پيشرفت و آزادي 

  وفا باشد ،كار محبوب او    محبت و عشق  ،دين مطلوب او
  نه بال مانع بال باشد    ل و زنجير است وا ُكند هر چه ُغ

  آستانش حريم ال باشد      چون نباشد به غير از او اهللا 
  دآري آري روا روا باش    غير از اين ال هر آنچه آري هست 

  بي سر خر جهان تو را باشد      نه نماينده دارد و نه باب 
عقل تو نيز پيشوا باشد      جتي نيست غير قرآنش ح  

  ملتي كه دردآشنا باشد      هست در ملتي كه آگاهست 
  سمت آزاديش خدا باشد      هست در ملتي كه آزاد است 

  غصه هايش به زير پا باشد    هست در ملتي كه خوشحال است
  باحيا باشد ،پاك ،متحد    كه با هم خوب  هست در ملتي
  من او مرده فكر ما باشد    از جهالت دور  ،با خرد دوست

  او فنا باشد ،نيست او زنده      آنكه آزاد شد ز روي جهل 
  آنكه نادان و بي حيا باشد      نيست آزادي و اسارت بود 

  پاي درهوا باشد وعده اي      موهوم  غايبشخص  وعده

 :گفتگوي تبهكار و آقا -3

 كه من بر خود ستم كردم، تو بر دين      تبهكاري به آقا گفت روزي

 اي بسيار ننگين تو كاري كرده      سياست را نقاب دين زدي تو

 و يا روسيه كافرتر از چين    كجا دين گفته با چين دوست باشيد؟

 نه چندين بار و چندين سال و چندين             فشار مصلحت يكبار باشد
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 كجا دين گفته فحاشي و توهين؟    كجا دين گفته آزار و شكنجه؟  

 براي مردم مظلوم مسكين    كجا دين گفته كهريزك بسازيد؟

 كدامين دين كدامين راه و آيين    گفته مكر و حيله بازي؟ كجا دين 

 چرا اللي بگو با ما كدامين؟    بترسد از مخالف    ،كدامين دين

 چماق آهنين در زير آستين    دليلش فيلترينگ و جهل و سانسور

 روايت، كرده دين را زشت و چركين      حديث و قصه شد بنياد مذهب

 ين بر چنين پوسيده آييننگو د    نگو مذهب، بگو جهل و خرافه

 !نماد كفر، البد پوشش جين    نماد دين اگر ريش است و چفيه

 براي اينكه دين شد راه تعيين      منافق پروري كرديد اينجا 

 م و آگينختمام چهره ها بد ز        تمام پيروان تو خوارج

 ولي شد هفت دريا از تو چركين      تبهكاري من با توبه پاك است

 به گوش تو نصيحت مثل ياسين      ز نيرنگ دل تو سنگ شد آقا

 تو كوچكتر از اين كوچكتر از اين      تو آقا نيستي اي بنده جاه

 تو يك ملت فنا كردي به صد كين      ستمگر بوده ام من بر تن خود

 سوي چين و ماچين ،خراج و باج    يمفرست ميچه شد بر ما كه دائم 

 اال گشته است اينخراج و باج، ح    همين ايران كه سويش بود هر روز

 دو صد لعنت بگو اي دوست، آمين    بر اين شاهي كه با دين شد سوارت

 كشور مين ،تو گويي هست ايران    به هر جا پا نهي ترس است و وحشت 

 به هر جا پا نهي، هستند غمگين؟    چرا مردم چنين افسرده هستند؟

 از اين تحليلهاي پوچ و پشمين    شده مغز تو پوك از حرف كيهان

 اگر دين اين بود، رحمت به بي دين    دا كي گفته اين اوباش، دينند؟ خ

 سپاهت احمقاني سر به پايين      تو دشمن پروري آقا نداني

 به هم كوبد تو را پرهاي شاهين    بترس اي خرمگس روزي به ناگاه
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 دو صد لعنت بر اين آخوند بي دين    دو صد لعنت بر آن شاهي كه مرده

 نجس تر باشد از مدفوع و سرگين      خوندبه ذات حق قسم افكار آ

 بيا بر روي زين اي روي تو زين      ي تا كي برادر؟ده ميسواري 

 به دعوايي كه باشد در فلسطين      سرت را گرم كردند اي برادر

 هر، الجرم هين!! ،نرو، هش، هاي، هو            ندو مانند خر دنبال آقا

 بيده در اوهام شيرينتو اي خوا    تو را فردا چه تلخ است اي برادر

 پاورچين ز پرچين ،گريزد دزد    بپا خيزي اگر از خواب  نوشين

 به نور علم تا يك صبح زرين      به شهد علم، پايان ده به تلخي

 بتي اطراف آن جمع شياطين    واليت، مظهر يك شرك ناب است

 كه پاي ظلم، كوتاه است و چوبين      چماقا اقتدارت آهنين نيست

 ي تفسير و تبيين؟كن ميتو دين را       آيات الهي تو خود كوري به

 بگويي زر، ولي داري مالمين      فروشي جو، ولي گندم نمايي

 جوازت كو؟ بده يكبار تضمين!      اگر از جانب اهللا هستي 

 عالمت بر جبين اين شياطين      مالمت نيست بر ملت، نباشد

 ضامينبه هم خورده دلم از اين م      بله من مخملي، دشمن، برانداز

 تو را پاچه به جاي امر و تمكين      سپاهت هار شد، روزي بگيرد

 ببين من كي زدم اين نكته تخمين      نظام تو بساطش بر مي افتد

 شما داريد تا گرديد تدفين      گمانم شانزده سال دگر وقت

 بگيرد زخمهاي كهنه تسكين    كشندت عاقبت چون سوي دوزخ  

 ا قشم، از قم تا ورامينز ري ت      كشيدي گند بر اركان كشور

 اطاعت، جانفشاني، عشق، تحسين      عجب دارم كه داري انتظار

 از آن روبه، والديمير پوتين                 تو رسم مملكت داري بياموز

 تمام كوچه ها را شمع و آذين      ببندي گر فلنگت را ببنديم
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  ين!كه من بر خود ستم كردم، تو بر د    خدا بخشد مرا شايد، تو را نه

  شعري از فردوسي در افشاي چهره واقعي حكومتهاي چسبيده به دين -4

 !بوبكر و عمر كنند ،همه نام     !منبر برابر كنند ،چو با تخت

 !به داد و به بخشش همي ننگرد    به رنج يكي ديگري برخورد

 بجويند و دين اندر آرند پيش    زيان كسان از پي سود خويش

 !د كژي و كاستيشو ميگرا    ز پيمان بگردند و از راستي 

 ز نفرين ندانند باز آفرين    ربايد همي اين از آن آن ازين

 دل شاهشان سنگ خارا شود    نهان بدتر از آشكارا شود

 نيارند هنگام رامش نبيد    نباشد بهار و زمستان پديد

 پدر بر پسر همچنين چاره گر    بدانديش گردد پدر بر پسر

 بزرگي نيايد به كار نژاد و    شهريار ،شود بنده بي هنر

 !كسي سوي آزادگي ننگرد    چو بسيار از اين داستان بگذرد

  شود روزگار مهان كاسته    بريزند خون از پي خواسته 
خالصه كاملي از بيوگرافي حكومت به ظاهر  ،بيت 11آفرين بر فردوسي كه طي 

!اسالمي را ارائه كرده



  گيري نتيجه

ن تخم شوم را خود آقايان كاشتند وقتي كه با در ايران همه چيز سياست زده شده و اي
دين را سياست زده  ،سال گذشته 1400طي  عليحضرت اعالم خالفت منصوص براي 

كردند و چون دين در همه ابعاد زندگي انسان نقش عميق دارد به ناچار همه ابعاد از 
ونه كه آري همانگ !سياست زده شد ،اقتصاد تا ورزش و دانشگاهها و حتي مراكز نظامي

سياست زده شد فاسد مي شود و اگر نيروهاي نظامي سياست زده شدند  ،اگر دانشگاه
سياست زده شد فاسد مي شود به همين دليل اگر دين نيز  ،فاسد مي شود و اگر اقتصاد

   :هم دين و هم سياست هر دو فاسد مي شود و براي همين امروزه :سياست زده شد
  !و در ايران شكست خورده استمذهب سياسي و سياست مذهبي هر د

وزارت اطالعات و زندان (تنفر از انتقاد و ايجاد بسترهاي جلوگيري از انتقاد  – 1
باعث افزايش چاپلوسان و كاهش گويندگان حق و در  )اوين و حفاظت اطالعات سپاه

  .1دشو ميشكل گيري استبداد و شيوع فساد در سطح جامعه    :نتيجه
   .فساد و تبعيض طبقاتي است :نتيجه حتمي استبداد -2
و حماقت جهل  ،باعث ترس :موجب سانسور و خفقان شده و اين دو ،استبداد -3

د كه ديگر كسي حتي شو ميشوم شيطاني باعث  )دايره بسته( و اين لوپ !دشو ميمردم 
هر چند عده اي از خوارج  .بلد نباشد حكومت را امر به معروف و نهي از منكر كند

و در واقع امر به منكر و نهي (ه غلط دست به امر به معروف و نهي از منكر حزب اللهي ب
   .مي زنند )معروفاز 

  :جمله خطرات فراواني دارد از ،حكومت چسبيده به دين -4
زيرا مطمئن است فقط راه او درست است و به  :1خط دهي زوركي به افكار عمومي -

 2براي مردم از انتخاب نام فرزندان همين دليل در تمامي شئونات مردم فضولي مي كند

_____________________  
 

  توسعه و تضاد فرامرز رفيع پور ١
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تا اينگونه مردم را به خيال خودش به زور به  ...گرفته تا طرز پوشيدن لباس و مدل مو و 
  بهشت بكشاند

  كارشكني مداوم در خصوص اقليتها و مذاهب داخل كشور  -
چون آنها مذهب (دشمني و توطئه پيدا و پنهان خستگي ناپذير با ساير ملل جهان  -
  .3)!ري دارند كه به جهنم ختم مي شودديگ

گوينده  :در فاشيسم ،سخن :در اسالم ،رهبر :رهبري داريم در فاشيسم :در اسالم ما  -
در  ،افكار :در اسالم ،افراد مالك حق :در فاشيسم ،قرآن مالك حق :در اسالم ،سخن

ذهب م :و بر همين منوال است تفاوت مذهب و دين كه در يك كالم .افراد :فاشيسم
   !موجب تفرقه و كين توزي است و دين موجب اتحاد و دوستي

د و اينكه حسين و حسينيان بارها و بارها در شو ميو اين عوامل باعث تكرار تاريخ 
همان تاريخي كه به قول دكتر شريعتي و ويليام جيمز  .شهيد شوند ،مسلخ تاريخ

  ))!اكنون نيز چنين است مذهب شرك بوده است و ،مذهب حاكم بر تاريخ((  :آمريكايي
 1389تابستان 

                                                                                                                         

بود كه وقتي مردم داشتند دست مي زدند آنها را وادار  1357بهمن  12نمونه بارز و تابلوي آن در روز  1
ور من خط دهي به البته اهللا اكبر بهتر از دست زدن است ولي در اينجا منظ .به گفتن اهللا اكبر كردند

  !!!چرا مردم نبايد خودشان باشند ؟ .افكار عمومي است

 ..بله خوب ...مسئول گزينش يكي از ادارات دولتي هنگام تحليل فرد متقاضي استخدام گفته بود 2
( آري همين خريتهاي شما خيلي  !اسمش هم كه پرويز است و همين خيلي چيزها را مي رساند

 .چيزها را مي رساند)

  .به عبارت ولي امر مسلمين جهان دقت كنيد از داخل آن خيلي چيزها استخراج مي شود 3


