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 تعالیباسمه

 ؛ ساختارهای اجتماعِی برانداز نظامالسالم علیهساختارهای اجتماعِی قاتل امام

 

 :مبحث دومه چکید

 )ع(عنوان ساختار سیاسیِ قاتل امام، به«گرایی بر مبنای دنیاپرستیقومیت و قبیله»

 اسالمیعنوان ساختار سیاسیِ برانداز نظام به« جریان دنیاپرستی در دموکراسی»و  

 

ست. اگر علت جمعهمان ست، پرستش اجتماعی خداوند نیز واجب ا شدن یک ملت و مبنای طور که پرستش فردی خداوند واجب ا
ست ساختار و منزلتکردن رویهدر شترک و  ستش اجتماعی خدای متعهای م شد، پر گردد و اگر برای ال محقق میهای اجتماعی، الهی با

شددود. به خدا نباشددد و بر محور دنیا و لتاد دنیا و لهو و لعب دنیا باشددد، پرسددتش اجتماعی ابلیر و مترفیا و اکابر ممرمیا محقق می
وامع خیلی از دارند و ایا اوصاف ج« کفر، نفاق و ایمان»ها نیست، بلکه جوامع نیز فقط وصف انسان« کفر، ایمان و نفاق»عبارد دیگر، 

صاف افراد، مهم سیآن او سا ست زیرا افراد کافر ومنافق و مؤما را همیا جوامع میتر و ا صلیتر ا تریا مرزبندی که خدای سازند. لتا ا
 باشد. می« امت کافر، امت منافق و امت مؤما»دهد، متعال و کل فرهنگ دیا به بشریت ارائه می

باید دانست در که باعث شهادد امام حسیا )ع( شد، « قدرد و سیاست»در امر  کفر و نفاق امت برای بررسی ساختارهای اجتماعی  
شته،  ستههمگان ساختارهای قدرد در دوران گت شهواد و خوا های در خدمت رئیر قبیله بودند و غالبا او نیز به دنبال اهواء و تمنیاد و 

ود دنیاطلب نباشید، یک امر ذهنی یا انتزاعی نیست بلکه در عینیت دارای شنفسانی خود بوده است. اینکه در فرهنگ دیا مرتب توصیه می
شد که در آن همه محور و دنیاپرست معنا میی قبیلهیک ساختار معیا است. دنیاپرستی در امر سیاست، به ساختارهای سیاسی یک جامعه

ستثمار می سای قبایل ا سط رؤ صیای الهی .ادنددشدند و در جهت اهداف مادی آنها بیگاری میتو در مقابل یک جامعه  نیز تمام انبیا و او
صلی آن بزرگواران ایا بود که می شدند و لتا چالش ا شدهخواهند جامعهبرانگیخته  شهواد رئیر قبیله جمع  اند، ای را که بر محور نژاد و 

چه زیبا امام ن، شددکسددتا ایا سدداختار بود. ای بر محور توحید و نبود ایماد کنند. بنابرایا اولیا کار ایا بزرگوارابشددکنند و امت و جامعه
َلی»کند: سدماد)ع( در ابتدای صدحیفه سدمادیه ایا کار بزرد جد مشهرشدان را توصدیف می  ِ َعاء   ی الدع َف ف 

ی َو َکاشدَ َتُه، َو َحاَرَب ف  َک َحامَّ
َمُه، َو َأْقَصی االْدَنیَا َع  َک َرح  ین  ْحیاء  د   ِ ی  َضاَک ُأْسَرَتُه، َو َقَشَع ف  یَا َو ر  ْبَعد 

َ
یَك اْْل ْم َلَک َو َواَلی ف  ه  َماَبت  َب االْقَصیَا َعَلی اْست  ْم، َو َقرَّ ه  َلی ُجُحود 

یَا  َعاَدی ْقَرب 
َ
یَك اْْل سول)ص( برای دعود مردم به خداوند، با نزدیکان خودش در افتاد. پیامبر« . ف  ضرد ر سانی درگیر در واقع ح )ع( با ک

های کرد؛ در راه احیای دیا خدا با فامیلوز، برای رسددیدن به قدرد باید به آن افراد و آن سدداختارها تکیه میشددد که در فرهنگ جامعه آن ر
ست خود را قشع ارتباط کرد. اقوام و نزدیکانی که خدای متعال را انکار می نژاد و هایی که همکردند، از خودش دور کرد. اما آنکافر و دنیاپر

سران قریش و بقیه قبایل میشان میشدند به خود نزدیکدند، اگر موحد میاش نبوقبیلهخون و همهم ست کرد. لتا  شک گفتند: او حتما 
خمینی)ره( نیز همیا مشالب را  خورد. چون به سدداختارهای سددیاسددی در امر قدرد تکیه نکرده و با آن در افتاده بود. به حضددرد اماممی
اش را تسددخیر کرد و هم با شددوروی دهی؟! نباید هم با آمریکا در افتاد و سددفارتخانهسددر می« نه شددرقی، نه غربی»چرا شددعار »گفتند: می

صاحبانی دارد و باید با یکی از آنافغانی»مخالفت کرد و بگوییم:  ساختارها و  سلمان را نکش. زیرا قدرد،  شته و تکیه های م ها ارتباط دا
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ها در افتاده و لتا المللی صددداحبانی دارد که شددما با آنای، جهانی و بیاد منشقهقدر»گویند: امروز نیز به مقام معظم رهبری می«. کرد
 .«خودتان و مردم را به سختی و زحمت انداختید

نژادهای آنها را بکشد، تمام ها و همخونای که همه چیز بر محور قبیله و عشیره است، اگر کسی از ایا قبیله و عشیره و از همدر جامعه
شددوند. اما امیرالمؤمنیا )ع( پشددت نبی اکرم)ص( قرار گرفت و مهندب و بنیانگتار سدداختارهای امنیتی و اش مینژاد، دشددماآن قبیله و 

یَد ا»اسددی جدید بر محور خدای متعال شددد: نظامی و سددی َناد  یه  صددَ ٍم َقْد َوَتَر ف  ه  َلْوَمُة الئ 
ي اللَّ یل  َو ال َتْأُخُتُه ف  ْأو  ُل َعَلی التَّ ْلَعَرب  َو َقَتَل ُیَقات 

بَ  َفَأْوَدَع ُقُلوَبُهْم »)ص( و بعد از رحلت ایشددان، از سددوی منافقیا آماال حمرد قرار گرفت اکرملتا در زمان نبی«. اَنُهْم َأْبَشاَلُهْم َو َناَوَش ُذْؤ
ْت َعَلی َع  بَّ ًة َو َغْیَرُهاَّ َفَأضددَ یَّ ًة َو ُحَنْین  یَّ ًة َو َخْیَبر  یَّ ه  َأْحَقادا َبْدر  ْت َعَلی ُمَناَبَتت  َکبَّ ه  َو َأ فرهنگ منافقیا در زمان حیاد پیامبر، با تکیه به «. َداَوت 

گرایانه در امر سیاست معرفی کردند و به رؤسای قبایل، وعده دادند که زننده ساختارهای قبیله)ع( را به عنوان برهمگرایی، امیرالمؤمنیاقبیله
شوید، وقتی بهاگر ما با هم شدند.  پیمان  شما را به هم نخواهیم زد. لتا ایا قبایل دور ائمه نفاق جمع  ست  ساختارها و ریا سیم  قدرد بر

دانسددتند چگونه سدداختارهای اجتماعی  غاصددب و قاتل امام را با ادبیاد دینی، افراد بسددیار زیرکی بودند که خوب میبنابرایا ائمه نفاق، 
 گری  زمان جاهلیت، بر تمایرد جامعه اسرمی حاکم کنند. اما با همان ساختار قومیت و قبیله« شورا»ف و ترجمه کنند و به اسم تحری

حال امروز جامعه شیعه در امر سیاست و قدرد مبتر به چه ساختارهای اجتماعی شده است که به اعتماد مردم نسبت به نظام اسرمی 
اندازد؟ در تبییا ایا مهم، باید به ایا نکته اسدداسددی توجه داشددت که بعد از ای نکرده بیا مردم و نظام فاصددله میکند و خدضددربه وارد می

گرایی، ظلم و غلط بوده و نسددل و نژاد و قبیله»سددازی کردند که: رنسددانر ادبیاد گفتگو با بشددریت نیز تغییر پیدا کرد و با ایا بیان، فرهنگ
ساوی شتاهمه با هم برابر و م سرنو شارکت در  سیودم»لتا بحث «. شان دارندند و حق م ساوی  «کرا سم و ظاهر آن، ت را مشرح کردند. ا

سان سانان شارکت ان شعار م ستان،  ست. علت اینکه دنیاپر ستی و کفر ا ست اما باطا آن، همان دنیاپر ساوی ها شت خود و ت سرنو ها در 
 دهد. ها را افزایش میشناختا اختیاراد زیردستان، راندمان و کارآمدی آنها را سردادند، به خاطر ایا است که به رسمیتانسان

اند، چرا همیا ساختار دموکراسی را ها مساویآنها در عینیت حتی به همیا ظاهر شعار دموکراسی نیز عمل نکردند. زیرا اگر همه انسان
سال صادر نکردند؟!در همان  شورهای دیگر  ست یافتند به ک سال  های که به آن د سه در  صورد  1789دددد1799انقرب کبیر فران میردی 

شامل و  سی یک مبنای  شتند. اگر دموکرا ستعمارگری علنی خود برندا ست از ا سال بعد د ست یافتند، اما دهها  سی د گرفت و به دموکرا
م کشددور خودشددان شددعار عمومی برای همه بشددریت اسددت، پر چرا در برخورد با دیگر کشددورها هی  خبری از آن نبود و فقط برای مرد

دادند. ایا اولیا جایی است که معلوم شد با شعار دموکراسی و فرهنگ مشارکت، به دنبال رسیدن به اهداف دنیاپرستانه دموکراسی سر می
ستند. البته بعد از دهخود و چپاول ملت صادر کنند، میها ه سی را  شورها نیز دموکرا شدند که اگر به بقیه ک سال، متوجه  انند بهتر کار توها 

شتر منافع ملت شند و بی شورهای دنیابک سی به ک صدور دموکرا شروط به دنیا و ها به چپاول ببرند. در ایا مرحله نیز  ساوی نبود بلکه م ، م
و  اند و همان نظام سددلشنتیها بود. لتا هنوز با بعضددی از کشددورهایی که بویی از دموکراسددی و مشددارکت و آزادی نبردهمنافع دنیایی آن

سی دیکتاتوری مشلق را دارند ارتباط خوبی برقرار کرده شروط و مقید»اند. پر دموکرا سی به وتریا دالیل مقیدبودن دمشد. از بزرد «م کرا
سال ودنیاپرستی و اهداف نظام سلشه، برخورد مدعیان دم با مشارکت و  1358کراسی با نظام مقدب جمهوری اسرمی ایران است که در 

درصدی مردم شکل گرفت. یعنی با باالتریا مشارکت و اکثریت و در راستای سرنگونی نظام سلشنت و دیکتاتوری مشلق.  98خواست رأی 
سددال جنگ تمام عیار نظامی، تحریم اقتصددادی و  8طلبی، حال با ایا نظام چه کار کردند؟ کودتا، قضددیه طبر، تحریک اقوام برای تمزیه

 .ملت آوردندسیاسی و تهاجم فرهنگی... بر سر ایا 


