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 تعالیباسمه

 ؛ ساختارهای اجتماعِی برانداز نظامالسالم علیهساختارهای اجتماعِی قاتل امام

 

 :مبحث سوم چکیده

 اسالمی جامعه در روم و ایران امپراطوری سیاسیِ روابط واردکردن طریق از «سلطنت و پادشاهی» به «شورا» تبدیل

 «ساماندهی مشارکت عمومی»و نقش آن در تحمیل منافع قشر خاص تحت پوشش « فرهنگ تحزّب»تبیین  

 

برده شااو م این اصا اار به اصماق  اصوساااق رمابا اِف اا   تعبیری که پیش از این درباره رؤسااای ااماو م  و م  فرنین م بگرناق ابایب برار 
ضرت ال کفرآل شونو، در بیاق ح شم   مد  عرن   ة  »خمرد: )ع( به چ یَّ َصب  َساس  اْلَع ُو َأ ُاْم َاَماا  نَّ سای ابایب، اااوه« َنإ  صبیت رؤ رو ا های ه 

َگاء  الْ »هسفصو،  ْفَصة  َم ُسُیمُف اْاف  ُم َأْرَکاق  اْلف  ة  َم َدَاائ  یَّ ل  َأَساُس اْلُفُسمق  َم َأْحََلُس »های نفصه م ش شیرهای نخر ِاهلیت هسفصو، ها م سفمقپایه« َجاه 
 ها.پایه نصاهانصو، م  َلزو نانر ان « اْلُعُقمق  

)ع( ساخفارهای  را که تاریخ  سیاست م اورت در کره ز ین بر آق بصاشوه بمد، شرسفصو م رمابا سیاس   الا  اکرو)ص( م ا یرال م صیننب  
های   صانقین این  ساایر را برنردانونو. ها م طراح را برای املین بار در تاریخ بصیاق نذاشاافصو. ا ا بایو  شااخد نردد چ منه م با چه پیییون 

نظر م تشااخید  ااَلت هساافصو ِ   شاامنو م درباره انفخاب خلیفه بعوی نظر دهصو. ا ا در چصاق   که اهبابفوا نففصو: کسااانسااراق نفاق 
بسفاق نظر در ِریاق رایگن  م زدمبصو م بوهای چه کسان  اهب نظر م  َلت هسفصو؟ غیر از رؤساء ابایب م اشراف اشائر؟! یعص  رأی اهبِا عه

 است.« نرهصگ ام یت»آق بازنشت به  م باطن« ی  سل ینشمرا»شمد. پس ظاهر کار خد   م ائفَلف رؤسای ابایب م  احباق اورت  ش

شمد، آیو، این انحرانات به تغییر در احراو نردی  صحصر ن  بصابراین انر در  عارف دیص  از بوات م تأمیب تمسا  صانقین سخن به  یاق   
یب در    بصا م بصیاق  ا ت م ِا عه م سااااخفارهای اِف اا  بایو  ونظر ارار نیرد. لذا ازبلره  ا فر از آق، بوات در احراو اِف اا  م تأم

های اسَلو نسسفه خماهو شو م املین ریس ان  که از دین ش ا نسسفه خماهو بعو از  ن، یرایک ریس اق»)ص( نقب شوه که نر مدنو: پیا بر
 .«م آخرین آق، ن از است« ا ا ت»شو، 

. لذا با یک ت وق ِاان  م ردنوسااااا ک رام ا پراطمری ایراق م رمو  دادنوِااد با کفار را ادا ه  ساال اناق  اکرو)ص(،بعو از شاااادت نب 
، تص یم نرنفصو از آق یاس ِویو از دنیاپرسف  آشصا شونوبا این  قسراق نفاق ساخفارهای سیاس ، نرهص   م اافصادی آق  ماِه شونو. ماف  

آق تلذذ م ابفااج  ادی پیوا کصصو. لذا این رمابا  ادی را مارد ِا عه اسَل   کردنو. ابفوا خلیفه سمو چصین کاری اسففاده کصصو م باره ببرنو م با 
 ،)ص(اکروها م  طرمدین نب دادق به ب  دینهای اشااران  م  صصاا اام از اخفَلف طبقات  م زنون ااااا د م چمق این کار در ا ر حرم ت کر
ل ال م... اا بر خَلف مِواق ا م   ِا عه  سل ین بمد، بر خلیفه سمو شمرش کردنو. ا ا  عامیه که در شاو ااوالف  شویو در تقسیم بیتب 

تر تمانسات این ها  أنمس بمدنو، راحتبه دمر از  رکگ حرم ت ارار داشات م به  رزهای رمو نگدیک بمد م  ردو آنجا با اخَلق حرم ت رم  
اکرو)ص( در خطبه غویر نب  البفه .راطمری ایراق م رمو را با رمکش  از  ذه  مارد ِا عه اسَل   کصونرهصگ کفرآ یگ م ساخفارهای  ادی  ا پ

کصصو. بگمدی بعو از  ن ا ا ت را به پادشاااه  م غصاا  تبویب   « ساایجعلمق اا ا ة بعوی ُ لرا م اغفصااابا»از این بوات خبر داده بمدنو: 
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ست،  مرمث  سیا ضح این  سپردق آق به یگیو بمد م لذا خمد  عامیه نیگ با انفخار    کردق خَلنتن منه ما  ن املین « انا اّمُل ال لمک»نفت: م 
  .پادشاه ارب هسفم

سصت نبمی بوهو، حف   ردو کمنه که طعم  سَلو م احیای  شعار حفظ ا سین)ع( ایاو کصو م  سوی، ماف  ا او ح ضای  ادی م نا در چصین ن
درنیری  یاق »نففصو: نرای   ِاهلیت   چشیوه بمدنو، به نحمی تغییر کرده بمدنو که ه انصو دمراق ابیلهحرم ت اادانه حضرت ال  )ع( را 

شم با بص امو بص  شاق به این داما رسیون  ها ست م خمد شوه ا شاق  سر ا م با هم دامای ست! بلره این دم پ ست م بحث حق م باطب نی ا یه ا
شمیم کصصو. نبایو  ا مارد این دامای  یاق   س   ادی، پرمرش پیوا کرده«. دم ابیله ب سیا ساخفارهای   25م  زیرا این ِا عه م  ردو آق با این 

 .انوانو م به آق  أنمس شوهسال نیگ نرهصگ   لک م پادشاه  را چشیوه 20انو م سال نرهصگ ام یت م شمرا را تجربه کرده

نر شاوه م بسایار ِلمه «د مکراسا  م تحّگب» ورق ارار نرنفه که در نلسافه  ِا عه شایعه در  قابب سااخفارهای سایاسا   کفر ه نیگا رمز
های داخب بایو تمِه داشت که تشریب حگب در ارف ِاان  ه انصو ِصات .های اویم استپرسف نرای  م نژادتر از ابیلهتر م خطرناکپیییوه

های آناا، برای تومین برنا ه اداره کشاامر، برمنو، بلره احگاب م دبیرخانه کشاامر ایراق نیساات که نگدیک انفخابات بیایصو م بعو از انفخابات نیگ
ِانبه داشفه باشو م با تریه بر این برنا ه، آراء ا م   را ِل  کصو. ه یصین بایو  یفیصگ برنگار بایو کارشصاس زبردست م اطَلاات م آ ار ه ه

های تلمیگیمن  م رمزنا ه م سااایت داشاافه باشااو م در هص او انفخابات، شاابرهکصو، کادر ِذب م تربیت کصو م آ مزش دهو، بایو  طبماات م 
َبر اساات که ه    هگیصه «ایانگارهای پیییوهانگارها م نروسااخت»آمری برای تبلیغات نمنانمق بپردازد. پس تحّگب نیاز صو  بالغ ساارساااو

دار؟!  ارار بمد کسان  که بیشفرین اورت  ال  را دارنو یعص  اشر سر ایهشمد؟! ِگ از های سص ین م  فصمع چ منه تأ ین   هسفصو. این هگیصه
های سااص ین نرونرهصگ د مکراساا   بفص  بر احفراو به آراء ا م   از طریق حگب باشااو م حگب، ن ایصون   ردو را به ااوه ب یرد، ا ا هگیصه

سخت س  آق، حگب را نه تصااانگاری م  سیا سفه انگاری اداره حگب م نعالیت  سر ایهبه خما سر ایه های  سیر  سفه م ا صب کرده بلره ماب داراق  ف
سر ایه شوق اغراض  سر ایه م برآمرده  سعه  شمر ِگ تم ست. در  قابب نیگ نعالیت احگاب در اداره ک کصصوناق  ال ، هوف داراق م تأ ینکرده ا

شو م دناع از حقمق  ردو م آراء آقدی ری ن   شفه با سعهها در پای تمانو دا شمد. حال آیا آیات ذبح   داری سر ایه طلبانه نظاو  این اهواف تم
در آیات ارآق به اصماق ساار ساافان  که از منمر ا رانات دنیای  ساار به طغیاق «  فرنین»م ِاری نیساافصو؟! تررار ابارت  ارآق نعمذ بالله  رده

 !ها؟ها م تراستهای ِاان  م کارتبسر ایهداراق  نذاشفصو، ا رمز تطبیق چه کسان  دارد؟ غیر از ه اق سر ایه

سقیفه در ظاهر از ه اق سل ین»طمر که اهال   سبت به تعیین خلیفه دو زدنو ا ا در باطن،  «شمرا م اخفیار   نرهصگ ام یت م ت ایَلت »ن
آیو، م تعیین سرنمشت تمسا  ردو به  یاق    « شارکت ا م  »را بر  ردو حاکم کردنو، در د مکراس  هم  حبت از  « ادی رؤسای ابایب

م اورت  ال  آنااست ا ا این نری ، ادبیات ال    به دلیب پمل «داراشر سر ایه»ا ا باطن آق، تحمیب ت ا    قومرات م اورت یک کشمر به 
 ای ارار نرنفه است.  قابب چصین  سأله پیییوه کصو. ِا عه شیعه درهای المو سیاس  از این رمیه دناع   دارد م کیلم فر در کیلم فر کفابخانه

فه م این ا ر نفیجه»کصصو آق هم به این دلیب که ِاسااات که نظاو را  فام به دیرفاتمری   ِال  این ای ِگ حگب در ایراق شاارب ن رن
اق بار خوای  فعال را شرر کرد که ساخفارهای انفو. ا ا بایو هگارم این تّمهم در  یاق بعض  از  فویصین هم  قبمل   « انفخابات نر ایش  نوارد

س   تحگب  ُ  سًا یر  از بگرگسیا سا شرب ن رنفه م این ا سفانواردهای ِاان  آق  شمر  ا  طابق با ا سَل   ورق در ک سفامردهای نظاو ا ترین د
 .است که ن ذاشفه این ساخفارهای سیاس  در کشمر امت ب یرد


