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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١١ جوالی ١۴

 

 !؟»ظھور امام زمان«و داستان »مذھب«

  )بخش نھم(
  

  ترور در صدر اسالم و حکومت اسالمی ايران

اختصاص داده است؛ فردی در  ای را به خود  در ادبيات سياسی، معنای ويژه  است كهئی آشناۀ، واژ»ترور«

  گفته می» ترور«غافلگيرانه و ناگھانی مورد ھجوم قرار گيرد به آن  شرايطی كه آماده مبارزه نبوده و به صورت

  .شود

به معنای » فتک«لمهدر ادبيات اسالمی اين واژه مترادف با ک«: ترور در ادبيات اسالمی، چنين توصيف شده است

  ).٤٥٠٨، ص ٩الحکمه، ج   شھری، ميزان  محمدی ری(» .کشتن غافلگيرانه آورده شده است

له در صدر أمس بخش، سعی بر اين است كه با بررسی تاريخچه و ابعاد فقھی ترور به زوايای مختلف اين در اين

  . بپردازيماسالم و ترورھای فدائيان اسالم در حکومت پھلوی و در حکومت اسالمی

اسی در زمان رھبری ين سسندگان و شاعران و فعاالينی و دستور ترور نويفتوای ترور سلمان رشدی توسط خم

مكتوب در  ن ترور ھایيد عقب مانده ای از اولين ترورھا ھستند، تقليكه آن ھا آمرين اصلی ا خمينی و خامنه ای،

و آن ھم   عربستان به خصوص مدينه انجام گرفتۀزيرجشبه يامبر اسالم در خ اسالم است كه به دستور محمد پيتار

عصماء دختر مروان و سالم  عنی كعب پسر اشرف،ين دوران است، ينه در ھميترور شاعران و سخنوران اھل مد

  .قيپسر ابى الحق

ح فريقا، سازمان ھای اطالعاتی دولت ھای به اصطالاعالوه بر بسياری از دولت ھای ديکتاتوری خاورميانه و 

 حاضر غير از حکومت اسالمی ايران، گروه ۀدور. دمکراتيک غربی نيز به طور پنھانی دست به ترور می زنند

گروه ھای . اعده تا طالبان، حماس تا حزب هللا و غيره از ترور به طور گسترده ای استفاده می کنندق از الھای مذھبی

بمب گذاری می کنند و انسان ھای بی گناه ... وبوس ھا واسالمی در ھتل ھا، رستوران ھا، ھواپيماھا، قطارھا و ات

  .را می کشند
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ت و کشتار ھزاران نفر از مسافران بی دفاع در يه بشري عل٢٠٠١مبر  سپت١١يستى ھولناک ت ھولناک تروريجنا

ينی  و متحدانش داد تا جنگ ھای خونامريکاھمين واقعه بھانه ای به دست دولت . ، جھان را دچار شوک کردامريکا

از اين پس تروريسم دولتی و .  ادامه داردا ھنوز ھم با بمباران ھای ليبيکهندازند ا اشغال افغانستان و عراق راه بيرا ب

تروريسم گروه ھای مذھبی و ناسيوناليستی، در مقابل ھم قرار گرفتند و زيست و زندگی مردم عادی و شھروندان 

ر منطقه پرتالطم خاروميانه، در معرض جنگ و خطرھای ترويستی جوامع مختلف را در ھمه جای دنيا، به ويژه د

  .مداوم قرار دادند

س ھمه دولت أسم و دشمنی کور و انتقام گيری از غرب تا شرق، نتيجه عملکرد دولت ھای غربی و در ريترور

ی بی حقوقی و ن اصليل و دولت ھای ديکتاتور منطقه، عاملي و حمايت مداوم آن ھا از دولت اشغالگر اسرائامريکا

گر اسرائيلی از ھمه سرزمين ھای خروج نيروھای اشغال. و منطقه استت ھای مردم فلسطين و لبنان يمحروم

ن سرنوشت مردم فلسطين به درجاتی می تواند به يکی از کانون ھای ييفلسطينی و به رسميت شناختن حق تع

ھبی فلسطينی و سوء استفاده ھای سياسی دولت تروريسم، يعنی تروريسم دولتی اسرائيل و تروريسم گروه ھای مذ

  .ھای منطقه پايان دھد

، زمانی اتفاق افتاد كه ھابيل و »ترور«در ھر صورت اولين ارتكاب قتل به دست انسان بر روی كره خاكی در قالب 

 شد و در نھايت پس از آن در پی انتقام از ھابيل، او تعقيب می! نمودند؟» پروردگار ھديه«قابيل، قربانی خود را به 

كه قابيل  وحی شد» حضرت آدم«بعد از اين واقعه به . در مكان مناسب وخلوتی غافلگيرانه او را به قتل رساندند

قصص االنبياء، تحقيق غالمرضا عرفانيان، چاپ اول، نشر  قطب الدين سعيد بن عبدهللا راوندی، (.دشمن خداست

  )٦٥ و ٦٤، ص ١٣٧٦الھادی، قم، 

د خود اسالم را از ھمان آغاز، با تعداد اندکی جنگجو با جنگ و ترور، سرکوب و کشتار، غارت و محمد، دين جدي

 بودند و در مقابل مخالفگروه محمد به کاروان ھا و ومردمی که با آن ھا .  عربستان آغاز کردۀتجاوز در شبه جزير

دند و زنان و کودکان و احشام و اموال باقی دين جديد محمد را نمی پذيرفتند با بی رحمی فوق العاده قتل عام می کر

از اين رو، حرکت .مانده را با خود می بردند و به عنوان غنايم جنگی و حتی زنان را نيز بين خود تقسيم می کردند

 زيادی از مردم آن ديار روبرو بود و مذھب ترور و سرکوب و زور را نمی ی ھامذھبی محمد و يارانش با مخالفت

ن توسط محمد و ا جنگ و کشتار و غارت اموال مخالفغير از.  ھمين دليل با آن مخالفت می کردندبه. خواستند

  .ن به کار گرفته می شدادارانش، ترور نيز به عنوان حذف فزيکی و بی سر و صدای مخالفھوا

م اموال يو تقس عربستان با حمله به کاروان ھای بازرگانان مکه و کشتن آنان ۀگسترش و تسلط اسالم بر شبه جزير

ش آن يدايترور در اسالم از آغاز پ .آن به خود محمد، صورت گرفت) خمس(ک پنجم ين غارتگران و دادن يآن ب

. حتا مسلمين نسبت به خود ھم اقدام به ترور و قتل عام کرده اند. م قدرت و حکوت بوده استيابزاری برای تحک

سربازان تو در جنگ : د؛ او جواب دادير فرقش را پرسوقتی علی بن ابوطالب از پسر ملجم علت ضربت زدن ب

  !اران ما را سر نماز و از پشت سر به شھادت رساندندينھروان 

اسی از سوی خامنه ای ين سسندگان و شاعران و فعااليفتوای ترور سلمان رشدی از سوی خمينی و دستور ترور نو

امبر اسالم در يخ اسالم است که به دستور خود محمد پيتارن ترورھای ثبت شده در يد وفادارانه از اوليو مصباح، تقل

نه ترور شدند؛ کسانی چون کعب پسر اشرف، عصماء يآن زمان ھم شاعران و سخنوران اھل مد. نه انجام گرفتيمد

  .قيدختر مروان و سالم پسر ابى حق
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له از پيدايش و گسترش اسالم تاريخ طبری، يکی از معتبرترين کتاب ھای تاريخ اسالم است؛ زيرا با کم ترين فاص

  .نگاشته شده است

روزی که . ..کعب پسر اشرف مردی سخنور و شاعر بود: ماجرای کشتن کعب پسر اشرف به دستور خود محمد

. گفت اين ھا ممکن نيست...به مدينه رسيد و اسامی کشتگان قريش را شنيد) در جنگ بدر(خبر پيروزی مسلمانان 

  . وی بودندزيرا سران قريش از خويشان

 مردگان و ھجويه ای عليه پيامبر و ھمراھان وی ۀاو، به مکه رفت و ساکنان آن را دلداری داد؛ و مرثيه ای در بار

  . ايشان ھجويه ساخته استۀپس پيامبر باخبر شد که وی دربار. سرود

امبر از وی ناليد و گو می کردند؛ پي و  کعب اشرف گفتۀروزی که پيامبر در ميان ھمراھان خويش بود و در بار

  ؟»کيست که مرا از دست اين مرد آسوده کند«: گفت

پس از سه روز !پيامبر بسيار از او تشکر کرد... ای رسول خدا من می روم و او را می کشم: محمد پسر اسلمه گفت

رسم نتوانم انجام می ت!... ای پيامبر خدا: پسر اسلمه گفت... پيامبر مشاھده کرد او ھنوز نرفته است؛ علتش را پرسيد

تو تالشت را بکن، اگر «: پيامبر گفت... دھم، زيرا کعب آدم خيلی مھمی ست و در قلعه محکمی زندگی می کند

  !»موفق شدی آمرزيده خواھی شد، و اگر نتوانستی معذور خواھی بود

قبل از راھی ...«. نداسلمه کسی به نام سلکان را که برادر شيری کعب اشرف بود، با خود ھمراه می کپسرپس محمد 

ممکن است مجبور شويم از تو و نبوت تو بد : رفته و می گويند! شدن ھنگام نماز مغرب به سوی رسول خدا

برويد به نام خدا و سريع : رسول اين اجازه را داد و آن ھا را تا قبرستان بقيع القرق ھمراھی نمود و گفت... مئيبگو

  ».برگرديد

 رذالت است که چگونه محمد اسلمه ، سلکان را که برادر شيری کعب بود، وادار به  داستان پر از پستی وۀادام

و کعب را با استفاده از اعتمادی که به برادر خود داشت از خانه بيرون می کشند و ھر . ھمکاری و خيانت می کند

  .سلکان برادر من است و به او اعتماد دارم:چه ھمسر او می گويد نرو؛ اما کعب می گويد

در «. سپس او را به ميان نخلستان می کشند و محمد اسلمه با خنجر زير ناف او را پاره می کند و او را می کشند

گزارش کار را به ايشان گفتند و پيامبر ! بازگشت ھنگام سپيده دم وارد مدينه شدند و پيامبر را در حال عبادت يافتند

  ».بسيار قدردانی کرد و شکر هللا را به جا آورد

گرفته  ر بررسی تاريخ صدر اسالم، اين نکته بسيار مھم و اساسی است که چرا سردمداران صدر اسالم از پيامبرد

  !تا خلفای ثالثه و علی نيز قربانی ترور شدند؟

 به عمکردھای تروريستی و جانيانه محمد و ءآيت هللا خمينی، بنيان گذار حکومت جھل و جنايت اسالمی، با اتکا

  : می کندتأکيدن چنين ا برای سرکوب بی رحمانه مخالفبه دستان حکومتش و ھوادارانشعلی، به کارد 

و دولت انقالبی و  اشتباھی که ما کرديم اين بود که به طور انقالبی عمل نکرديم و مھلت داديم به اين قشرھای فاسد«

اگر ما از اول که رژيم . قالبی نبودندارتش انقالبی و پاسداران انقالبی، ھيچ يک از اين ھا عمل انقالبی نکردند و ان

فاسد را شکستيم و اين سد بسيار فاسد را خراب کرديم، به طور انقالبی عمل کرده بوديم، قلم تمام مطبوعات را 

سای آن ھا را به محاکمه کشيده ؤشکسته بوديم و تمام مجالت فاسد و مطبوعات فاسد را تعطيل کرده بوديم، و ر

سای آن ھا را به سزای خودشان رسانده بوديم، و چوبه ؤ را ممنوع اعالم کرده بوديم، و ربوديم و حزب ھای فاسد

ھای دار را در ميدان ھای بزرگ برپا کرده بوديم و مفسدين و فاسدين را درو کرده بوديم، اين زحمت ھا پيش نمی 

  .آمد
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ما مردم . مان را عذر می خواھممن از پيشگاه خدای متعال و از پيشگاه ملت عزيز، عذر می خواھم، خطای خود

انقالبی نبوديم، دولت ما انقالبی نيست، ارتش ما انقالبی نيست، ژاندارمری ما انقالبی نيست، شھربانی ما انقالبی 

اگر ما انقالبی بوديم، اجازه نمی داديم اين ھا اظھار . نيست، پاسداران ما ھم انقالبی نيستند؛ من ھم انقالبی نيستم

يک حزب، و آن . تمام جبھه ھا را ممنوع اعالم می کرديم. مام احزاب را ممنوع اعالم می کرديمت. وجود کنند

و من توبه می کنم از اين اشتباھی که کردم، و من اعالم می کنم به اين قشرھای . ، حزب مستضعفين»حزب هللا«

ا، موالی م.  آن ھا عمل می کنيمفاسد در سرتاسر ايران که اگر سر جای خودشان ننشينند، ما به طور انقالبی با

 عالم، آن انسان به تمام معنا انسان، آن که در عبادت آن طور بود و در ۀ آن مرد نمون- سالم هللا عليه -منينؤاميرالم

زھد و تقوا آن طور و در رحم و مروت آن طور و با مستضعفين آن طور بود، با مستکبرين و با کسانی که توطئه 

 از يھود بنی قريضه - چنان چه نقل می کنند - ھفتصد نفر را در يک روز  .می کشيد و می کشتمی کنند شمشير را 

خدای تبارک و تعالی در موضع !  از دم شمشير گذراند- که نظير اسرائيل بود و اين ھا از نسل آن ھا شايد باشند -

طور بود، در موقع رحمت، رحمت؛ و امام مسلمين ھم اين . و در موضع انتقام، انتقام جو. عفو و رحمت رحيم است

ما نمی ترسيم از اين که در روزنامه ھای سابق، در روزنامه ھای خارج از ايران، برای ما . در موقع انتقام، انتقام

ما می خواھيم به امر خدا عمل کنيم، و . ما نمی خواھيم وجاھت در ايران، در خارج کشور پيدا بکنيم. چيزی بنويسند

  . علی الکفار رحما بينھمءدااش. خواھيم کرد

اين توطئه گرھا در کردستان و غير آن در صف کفار ھستند، با آن ھا . اين توطئه گرھا در صف کفار واقع ھستند

اگر با . دولت با شدت رفتار کند، ژاندارمری با شدت رفتار کند؛ ارتش با شدت رفتار کند. بايد با شدت رفتار کرد

ما با خود ھمين ھا، با خود ھمين ھا که مسامحه بکنند، اگر .  ھا با شدت رفتار می کنيمشدت رفتار نکنند، ما با آن

مصالح مسلمين را نمی . مسامحه حدودی دارد، جلب وجاھت حدودی دارد. مسامحه بکنند، با شدت رفتار می کنيم

لت است و توطئه گر است دادستان انقالب موظف است مجالتی که بر ضد مسير م. گذارند به اين امور از بين برود

موظف است کسانی که توطئه می کنند . تمام را توقيف کند، و نويسندگان آن ھا را دعوت کند به دادگاه و محاکمه کند

ما باز تا چندی مھلت . سای آن ھا را بخواھد و آن ھا را محاکمه کندؤروی خودشان می گذارند، ر» حزب«م و اس

چه در کار خودشان تعديل نکنند و به ملت برنگردند اين اعالم آخر است و اگر چنان و می دھيم به اين قشرھای فاسد؛

 که مسامحه می کنند با آن ئیساؤمی آيم تھران و ر. و دست از توطئه ھا برندارند، خدا می داند انقالبی عمل می کنم

آن ھا را اطاعت نمی کنند بايد  از ارتش که اطاعت از باالترھا نمی کنند و امر ئیقشرھا. ھا انقالبی عمل می کنم

برويد فاسدھا را سرکوب کنيد، برويد ! عذرھا را کنار بگذاريد. بدانند که من با آن ھا اگر آمدم، انقالبی عمل می کنم

دولت مسامحه نکند، ارتش مسامحه نکند، ژاندارمری مسامحه نکند؛ ! توطئه گرھا را سرکوب کنيد؛ مسامحه نکنيد

  .ندپاسداران مسامحه نکن

گروه ھا که مع  - من باز از ھمه قشرھای ملت، از ھمه روشنفکران، از ھمه احزاب، از ھمه دستجات و گروه ھا 

 تقاضا می کنم که مسيرتان، مسير ملت و مسير اسالم باشد، به ملت - !االسف تاکنون شايد دويست گروه پيدا شده باشد

 اگر خدای نخواسته اين نھضت عقب بزند، شماھا ھم فدای غلط .بپيونديد؛ صالح شما در اين است که به ملت بپيونديد

لکن نھضت ما عقب نخواھد زد و نھضت ما به پيش می رود، و بايد ساير ملت ھا . کاری ھای خودتان خواھيد شد

  .از نھضت ما عبرت بگيرند؛ و حکومت ھا از حکومت سابق ما و از وضعی که برای او پيش آمد، عبرت بگيرند

و از خدای تبارک و تعالی خواھانم که . ی تبارک و تعالی سالمت و توفيق مسلمين را خواستارممن از خدا

  .مستضعفين را بر مستکبرين غلبه بدھد و زمين را به آن ھا به ارث عنايت فرمايد
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 ١٣۶٧يکی از بزرگ ترين جنايات تاريخی حکومت اسالمی، قتل عام زندانيان سياسی به فرمان خمينی، در سال 

س قدرت بودند و در باالی سر آن ھا آدوره ای که ھمه جناح ھای حکومتی دست در دست ھمديگر در ر. بوده است

  .ل و آخر را می زدنيز خمينی فرمان می راند و حرف او

اين ترتيب، محمد و جانشينانش آن قدر خون مردم بی گناه را ريختند، اموال عموم مردم را غارت کردند و ترور ه ب

  .کردند که سرانجام خود نيز قربانی ترور شدند

 رفته و بودند تا به سوی موته پيش» اسامه«مين و بدرقه سپاھی به فرماندھی أزمانی که در صدد تدارک، ت محمد

شکست پيشين در اين منطقه را جبران کنند، مسموم شد و جان خود را از دست داد و بدين سبب سپاه اسامه از 

  .حرکت باز ايستاد

ال مھم اين است پيامبری که ادعا می شد مستقيما با خدا در ارتباط است و به آسمان ھا رفته و با خدا ديدار کرده ؤس

  !گار است چرا متوجه سمی که به او داده شد، نشد؟و آورنده قرآن از سوی خداوند

گفته شده است که يھود عالوه بر ترور . در تاريخ اسالم آمده است که يھود، طرح کشته شدن محمد را ريخته بود

 ترور را طوری ۀبه ھمين دليل برنام. خالفت و جانشينی او را نيز از مسير اصلی آن خارج کردألۀمحمد، مس

 ھم محمد را از سر راه بردارند، ھم سپاه اسامه را متوقف کنند و ھم جانشينی او را از دست طراحی کردند که

 که از قبل در سازمان مسلمانان نفوذ کرده بودند، اين کار را به ئینقل شده است از آن جا. جانشينانش خارج سازند

 سر راه برداشتند، و ھم خالفت را از مسير راحتی به انجام رساندند؛ ھم سپاه را از حرکت واداشتند، ھم محمد را از

  . اصلی خارج کردند

پيامبر، يعنی ابوبکر، عمر، عثمان و علی با ترور از دنيا رفتند؟  در بررسی تاريخ صدر اسالم، چھار خليفه پس از

پس از به اين امر بدان سبب بود که خليفه .  کوتاھی از دوران حکومتش، مسموم و ترور شدۀخليفه اول نيز با فاصل

. قدرت رسيدن، مرتکب اقدامات فراوانی شد که جايگاه و حکومتش در داخل و خارج دچار شکنندگی شديدی گرديد

 کردن مردم معترض به سرعت تعويض مھره می کردند؛ چرا بو بردن اين شکنندگی و ھم چنين مرعبرای از بين

منحرف شود و اين تعويض مھره ھای حکومتی را که با تعويض مھره ھا، شايد افکار عمومی مردم از واقعيت ھا 

  .بپذيرفتند

خليفه سوم نيز در شورشی ساختگی، در اندرون خانه و امارت خويش به قتل رسيد و باالخره نيز معلوم نگشت چه 

ده بود و ھر آن امکان ئياين امر بدان سبب بود که حکومت عثمان به ضعف گرا. کسی يا کسانی او را به قتل رساندند

 گردانندگان جريان نبودند، بسپارد، لذا با ترفندی ماھرانه خليفه سوم تأئيداشت خالفت را به کسانی ديگر، که مورد د

  .را از سر راه خود برداشته و معاويه به بھانه خونخواھی دست به اقداماتی زد

دند، فردی را جھت اين امر بعد از آن که مخالفين علی متوجه ناتوانی معاويه در برانداری خالفت و حکومت علی ش

البته در اين جريان قاتل نتوانست خود را از معرکه به . انتخاب نمودند و چھارمين مانع را از سر راه خود برداشتند

  . در برد، دستگير شد و به قتل رسيد

 موفق به ترور گردانندگان اين چھار ترور، در ھر چھار مورد، بدون اين که رد پا و اثری از خود بر جای بگذارند،

  .شدند

در جريان ترور خليفه ثانی، انگشت اتھام در جامعه، به سوی علی امام اول شيعيان گرفته شد و او را متھم به طرح 

ترين مسائل تاريخی است و گردانندگان ترين و مخفی ماجرای ترور خليفه ثانی، از پيچيده . ترور خليفه ثانی کردند
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مھم تر . ترورکننده، شخصيتی ناشناخته است. فتدست ديگران بيباره به ددرستی در اينجريان نگذاشتند تا اطالعات 

از اين . ای پيش پا افتاده و ساده داشته باشدتواند انگيزه  يک حکومت مقتدر و قدرتمند، نمی مسؤولاز ھمه، ترور 

  . رو، ھمواره انگشت اتھام ترور خليفه از روی علی برداشته نشد

 دوم ھمان لحظه فوت ۀاما خليف.  علی رفتند تا خالفت را بر عھده بگيردۀ دوم، تعدادی به در خانۀليفپس از ترور خ

در اين .  تشکيل داد تا خليفه از طريق اين شورای انتخاب گرددئینکرد و چند روزی زنده ماند و در اين مدت، شورا

 ئیين، ترور خليفه دوم، با يک سلسله رشته ھابنابرا. ی بيش تری کسب کندأشورا، نه علی، بلکه عثمان توانست ر

ای در حضور نشان می داد که دست علی در کار است به طوری که عمروعاص که مشاور معاويه بود در جلسه 

به خصوص ابولؤلؤ، قاتل خليفه جزو شيعيان .  دوم معرفی کردۀمعاويه خطاب به امام حسن، علی را قاتل خليف

  .طرفدار علی بود

در تاريخ تالشی صورت گرفته . برای ما فراوان است ھای بدگمانی درباره قتل عمر، ين ھا گذشته، زمينه  اۀاز ھم

پس از کشته شدن عمر، عبيدهللا بن عمر شمشير کشيده، دختر ابولؤلؤ . بداند را نيز در اين ماجرا دخيل) ع(که علی 

من بن ابوبکر، شب قبل از ترور، آن دورا در حال ديگر به نام ھرمزان را به اين بھانه که عبدالرح و يک ايرانی

به خدا قسم، ھر کس : سپس فرياد زد به قتل رساند و) ٣٠٣، ص ٣تاريخ الطبری، ج . ٣(نجوا با ابولؤلؤ ديده بود، 

شک اين عمل و سخن عبيدهللا بن عمر در راستای متھم  بی. را که در قتل پدرم شرکت داشته باشد خواھم کشت

 اطرافيان ايشان ۀبود و در مدينه در زمر) ع(ھرمزان غالم آزاد شده اميرمؤمنان   بوده است؛ چرا که)ع(کردن علی 

آن حضرت  شد، نقشه کشتن منسوب می ) ع( ضعيف به علی ۀ اگر ترور عمر، ھر چند با يک رشت.آمد می  به شمار

   .ھم در دستور بود

او . زند  عمروبن عاص که مشاور معاويه است، سر می حرکتی شبيه اين، از سوی) ع(سال ھا پس از شھادت علی 

االحتجاج، ج .١. ( کند را قاتل عمر معرفی می) ع(، علی )ع(امام حسن  ای در حضور معاويه، خطاب به در جلسه 

  ) ٧٢، ص ٤٤بحاراالنوار، ج  ؛٤٠٣، ص ١

رده بود، از ھمان اول، پيامبر از آن جا که اسالم در سرزمينی ظھور کرد که به بت پرستی و اشرافی گری عادت ک

و پيروان اندکش در تنگنا و سختی ھای بسيار قرار گرفتند ترور و وحشت، جنگ و غارت، تجاوز و گردن زدن و 

از اين رو، سرکوب و . غيره را در پيش گرفتند تا باورھای مذھبی خود را به زور شمشير به ديگران تحميل کنند

ز، شکنجه و اعدام، ريشه ھايش به صدر اسالم و تفکر بنيان گذار آن محمد و کشتار، جنگ و ترور، غارت و تجاو

  .پيروانش می رسد

محمد، در جريان فتح مکه پيش از آن که لشکريانش وارد مکه شوند، تمام فرماندھان را احضار نمود و خطاب به 

نه خدا آويخته باشند، آنان را دستگير و ھای خا بايد ده نفر ذيل را ھر کجا يافتيد ولو آن که به پرده... «: آنان گفت

عکرمة ابن ابی جھل، ھبار بن االسود، عبدهللا بن سعد ابی سرح، مقيس : آن ده نفر عبارتند از. بالفاصله اعدام کنيد

 بن الزبيری و  ، عبدّهللا )قاتل حمزه(صبابه ليثی، حويرث بننقيذ، عبدهللا بن خطل، صفوان بن اميه، وحشی بن حرب 

دو نفر از آنان آوازخوان بوده و در مذمت )  آنان ھند ھمسر ابوسفيان بودۀاز جمل(بن طالطله و چھار زن  حارث 

به ) ص(گر بودند و رسول خدا  تمام اين افراد به نحوی مجرم يا توطئه . گفتند سخنان زشت می) ص(رسول خدا 

 ابن ھشام، السيره - ١ک. به ر: ر اين بارهبرای آگاھی بيش تر د. حکم حکومتی دستور قتل آنان را صادر فرمودند

البيان فی   الطبرسی ابن علی الفضل بن الحسن، مجمع- ٢، ٥٤ - ٥١، بيروت، دارالقلم، صص ٤النبويه، ج 

 القمی، عباس، -٣، ) النصرة ذيل تفسير سورة (٨٤٨ه، ص ١٤٠٦، بيروت، دارالمعرفة،١٠ و ٩تفسيرالقرآن، ج 
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، ٢، ج )ص(ھای پيامبر  واقدی، محمد بن عمر، مغازی، تاريخ جنگ-٤، ١٧، پيشين، ص ٧البحار، ج  سفينة

 از ئی سبحانی، جعفر، فرازھا-٥، ٦٣١، ص ١٣٦٦محمود مھدوی دامغانی، تھران، مرکز نشر دانشگاھی، :ترجمه

  .، مراجعه شود٤٤٣، ص ١٣٧٦، تھران، نشر مشعر، چاپ ھفتم، )ص(تاريخ پيامبر اسالم 

نبود که امام خمينی، بنيان گذار حکومت جھل و جنايت و ترور، به صراحت فتوای ترور اين ترتيب، بی جھت ه ب

ند اگليسی، نه مخالف سياسی خمينی بود وررشدی شھ. را صادر کرد» ات شيطانیآي« رمان ۀسلمان رشدی، نويسند

  .و نه رقيب سياسی او، بلکه تنھا گناه رشدی نوشتن يک کتاب داستان بود

لف ؤرسانم، م نان غيور سراسر جھان میبه اطالع مسلما«: ور رشدی، به صراحت اعالم کرد ترۀخمينی، دربار

چنين ناشرين مطلع از  کتاب آيات شيطانی که عليه اسالم و پيامبر و قرآن، تنظيم و چاپ و منتشر شده است، ھم 

ه که آنان را يافتند سريعا آنان را خواھم تا در ھر نقط از مسلمانان غيور می . باشند محتوای آن، محکوم به اعدام می 

ت نکند به مقدسات مسلمين توھين نمايد و ھر کس در اين راه کشته شود شھيد است أاعدام نمايند تا ديگر کسی جر

لف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم ؤرسی به م ضمنا اگر کسی دست . »انشاءهللا«

  ).٨٦، ص ٢١صحيفه نور، ج :ک.ر( اعمالش برسد، معرفی نمايد تا به جزای

ھمان طور که رھبر حکومت اسالمی در بحث خشونت قانونی و غيرقانونی، صريحا متذکر شد اصل حکم ترور 

 گيرند در اسالم وجود دارد و ليکن ھر   گران که دور از دسترس محکمه و دادگاه اسالمی قرار می برخی از توطئه

  ...واھد به چنين کاری اقدام کندزمانی حاکم اسالمی بخ

کشتن انسان ھای بی گناه و حتی تجاوز به کودکان دختر به سبک محمد و داشتن زن ھای بی شمار و غيره نيز جزو 

آموزه ھا و سياست ھای محمد و علی در دوران حاکميت شان در شبه حزيره عربستان بوده است که از آن تاريخ 

  .رباريان و روحانيون و گروه ھای اسالمی بازتوليد شده اند، دءتاکنون، ھمواره توسط خلفا

 اسالمی در ترور افرادی مثل ۀتلفؤت مأالم به رھبری نواب صفوی و نيز ھيدر واقع اقدامات تروريستی فدائيان اس

با فتواھای روحانيون صورت گرفته و به طور ھمه جانبه تری در حکومت ... ھژير، کسروی، رزم آرا، منصور و

ه چنين سياستی، کشتارھا ده ھا ھزار انسان در زندان ھا، به ويژه قتل عام جياسالمی به کار بسته شده است که نت

شکنجه گران و ھم چنين ترور ، تجاوز به برخی از زندانيان توسط ١٣٦٧ستان چندين ھزار زندانی سياسی در تاب

  .ن در داخل و خارج کشور استامخالف

اين گروه، صحنه گردان . ، اخوان المسلمين در مصر، مرکز توجه گروه ھای اسالمی بود١٩۵٣در سال ھای 

اخوان . که چه بايد کرد و چه نبايد کرداز راه دور رھنمود می داد . حرکت ھای خرد و کالن اسالمی منطقه بود

  . المسلمين، در سال ھای بعد، سرچشمه بنياد حماس، القاعده، سلفيون، حزب هللا لبنان حسن نصراله و غيره بود

فدائيان اسالم و رھبر بالمنازع آن، يعنی نواب صفوی، شديدا تحت تاثير افکار اسالمی تروريستی و تحت تاثير 

 در لبنان و مصر صورت گرفته بود و رھنمودھای اخوان ئی، ديدارھا١٩۵٣تا قبل از سال . اخوان المسلمين بود

  . المسلمين به نواب صفوی ھم منتقل شده بود

 به قاھره کرد، مورد استقبال گرم اخوان المسلمين قرار گرفت به طوری ١٩۵٣در سفری که نواب صفوی در سال 

  . ه نخست روزنامه چاپ کردندکه تصوير او را با ھمان عمامه اش در صفح

. ش به سه ماه ھم نرسيده بود که قوام جايگزين او شد انخست وزيری) حکيمی( حکيم الملک ١٣٢۴در دی ماه 

  .  ايران، بسيار بحرانی بود و حکومت مرکزی جنايت پشت جنايت می آفريدۀشرايط آن دوره جامع
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قاضی محمد رھبر . ، جمھوری آذربايجان را آغاز کرده بودپيشه وری در تبريز، با اعالم فرقه دمکرات آذربايجان

 ئیحزب توده، در تالش بود که در کابينه آتی وزرا. جنبش کردستان، حزب دمکرات کردستان را بنياد گذاشته بود

 نفت را چگونه در آينده به جلو ببرد و ألۀ مجلس در تالش بود که مسۀمصدق به عنوان نمايند. را وارد دولت کند

در چنين شرايط بحرانی، قوام السلطنه، بر تخت صدراعظمی نشسته و به رتق و فتق امور کشور مشغول . ره بودغي

  . بود

احمد . واقعه از روی پله ھای دادگستری آغاز شد. در اين دوره بود که نام فدائيان اسالم بر سر زبان ھا افتاد

در روی پله ھای دادگستری » ترويج بی دينی«و به علت را راه انداخته بود » باھماد آزادگان«کسروی، تشکيالت 

  . توسط فدائيان اسالم ترور شود

فدائيان اسالم ۀ  سال١٠اما قوام، از تعقيب نواب صفوی و فدائيان اسالم سرباز زد و اين مساله سبب شد که تروريسم 

  .در کشور تداوم پيدا کند

 د که ھژير وزير دربار نخست وزير اسبق، با فتوای آيت هللا از حدود دو سال از ترور احمد کسروی نگذشته بوبيش

 کاشانی به مجلس چھاردھم راه با اين وجود، آيت هللا. کاشانی و به دستور نواب صفوی و توسط امامی ترور شد

ت او  کاشانی زير حماياز اين تاريخ به بعد، فدائيان اسالم به عنوان پيروان آيت هللا. س مجلس شدئييافت و بعدھا ر

 که در اسالم ترورھا بايد با فتوای مجتھد جامع الشرايط انجام گيرد، به احتمال زياد ئیو از آن جا. قرار گرفتند

، با فتوای کاشانی يا يکی ديگر از فقھا در داخل و يا خارج ايران انجام شده ١٣٣١ تير ٣٠ترورھای انجام شده تا 

  .است

، دکتر زنگنه وزير آموزش و پرورش را ١٣٢٨ئيان اسالم بود که در سال عبدالحسين قمی، يکی ديگر از فعاالن فدا

طھماسبی، . ، رزم آرا نخست وزير توسط خليل طھماسبی و با فتوای کاشانی ترور شد١٣٢٩ترور کرد؛ در اسفند 

  .، قصد ترور دکتر مصدق را داشت١٣٣٠، در ارديبھشت ئیابوالقاسم رفا.  کاشانی بود آيت هللاۀشيفت

 زلزله قلم می زد و ۀحسين واحدی، يکی از تئوريسين ھای فدائيان اسالم، اکثر مطالب تئوريک را در مجلعبدال

  .انديشه ھای خرافی و تروريستی اسالمی در جامعه را ترويج می داد

 با فدائيان اسالم به علت ضديتی که با مصدق داشتند، ٣١ تا ٣٠ سال ھای ۀدستگاه امنيتی حکومت شاه، در فاصل

  . که علت وجودی آنان برای حکومت شاه از بين رفت، سرکوب شدند١٣٣۴ماشات می کرد و در سال م

، ترور عال نخست وزير ١٣٣۴در سال .  شاه با نواب صفوی مالقات کردۀس شھربانی، با اجازئيعلوی مقدم، ر

ه دستور شاه و با دادستانی علوی مقدم، با ياری بختيار و ب.  فدائيان اسالم را بستۀتوسط مظفر ذوالقدر، پروند

، نواب صفوی و خليل طھماسبی را تيرباران کردند و به اين ترتيب، فعاليت ١٣٣۴ دی ماه ٢٧آزموده، در شامگاه 

کاشانی .  آنان نکردئی علميه قم، ھيچ گونه تالشی برای رھاۀحوز.  ساله تروريستی فدائيان اسالمی به پايان رسيد١٠

  .ه تبعيد فرستاده شدھم مدتی به زندان و سپس ب

، ١٣۵٧ سياسی کشور وارد شد و در سال ۀبه صحن» حزب ملل اسالمی«، با نام ١٣۴۵بقايای فدائيان اسالم در سال 

  .را بر خود نھادند» سازمان مجاھدين انقالب اسالمی«نام

، در اين او.  بيش تر از مشی و مرام نواب صفوی، کتاب سيدھادی خسروشاھی کتاب مرجعی استئیبرای آشنا

  :خصوص می گويد

ھای وابسته به فدائيان اسالم مانند اصناف، نبرد ملت و غيره، با   روزنامه ۀ در تبريز، با مطالع١٣٣٠بنده از سال  «

را ) رھنمای حقايق(ای به شھيد نواب صفوی نوشتم و کتاب  در ھمان ايام، نامه .. .ان اسالم آشنا شدمئينام فدا
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ای از مرحوم سيدھاشم  چيزی نگذشت که کتاب، ھمراه نامه . ع مانيفست سازمان بوددرخواست کردم که در واق

 نخستين بود، بعدھا که ۀاين البته در مرحل ...رفت، دريافت کردم   ان اسالم به شمار میئي فدا٣حسينی که مرد شماره 

ودم، بلکه مانند بقيه طالب دوستدار و من البته عضو جمعيت نب. تر شد و روابط در قم و تھران بيشئیبه قم آمدم، آشنا

  » .يا ھوادار بودم

 تشکيل حکومت ۀھای فدائيان اسالم دربار ھا و آرمان  گو با تاريخ ايرانی، به بررسی ايده  و خسروشاھی، در گفت

واب  ترديد اين انقالب، شکل کامل و ايده آل نوع حکومت مورد نظر شھيد ن بی«:  می کند کهتأکيداسالمی پرداخته و 

 ھای سياسی ـ مذھبی، خواستار ايجاد و برقراری چنين  است و او در حقيقت شصت سال قبل و پيش از ھمه جريان

  ». از حکومت بودینوع

ھب نيز از ذبلکه نيروھای سکوالر و منتقدين مه ھای سياسی حاکميت نبود،  ترورھای فدائيان اسالم، تنھا شامل مھر

  .ترور احمد کسروی آشکارترين اين تروھاست. ماندنداين تھديدھا و ترورھا در امان ن

امام خمينی که جنون آدم کشی پايان ناپذيری داشت و تا آخر عمرش فرمان ھا و فتواھای ترور و کشتار حکومتی را 

 امپراتوری اسالمی ئی جنگ ھشت ساله ايران و عراق، با ھدف صدور پان اسالميسم و برپاۀصادر کرد؛ بر ادام

خود، » کشف اسرار«پافشاری نمود و ميليون ھا انسان را به کشتن داد و خانه خراب کرد؛ در کتاب نيز شديدا 

ھم کيشان ديندار ما، برادران پاک ما، دوستان ... «: کسانی که منتقد دين و مذھب ھستند، اين چنين تھديد می کند

ھای نفاق، اين برگرداندن   ننگين، اين شالوده  ما، اين اوراق پارسی زبان ما، جوانان غيرتمند ما، ھموطنان آبرومند

با يک  با يک جوشش ملی، . به مجوسيت، اين ناسزاھا به مقدسات مذھبی را بخوانيد و در صدد چاره جوئی برآئيد

 قوی، با يک مشت آھنين، بايد تخم اين ۀ با يک اراد جنبش دينی، با يک غيرت ناموسی، با يک عصبيت وطنی،

اين ھا .  کنند  را دست خوش ھوی و ھوس خود میئی ھای خدا اين ھا وديعه. را از زمين براندازيدناپاکان بی آبرو 

زنند، اين ھا عيد آتش زدن  ھای پاک شھدای فضيلت به دست شما رسيده آتش می  ھای دينی شما را که با خون  کتاب 

، چاپ قم، انتشارات ٧٤کشف اسرار، ص  (»بر شما چيره نشوند«آبرومندانه از جای برخيزيد تا ...  . کتاب دارند

  )١٣٥٨آزادی،

اين لحن خشونت بار و تھديد و ترور امام خمينی، متوجه کسانی چون کسروی و حکمی زاده و غيره بود که در آن 

  . دوران، به اصول اساسی اسالم و تشيع انتقاد داشتند

 فکار  اين که بر مسند قدرت نشست اين مردم ايران، به محض١٣٥٧خمينی، پس از پيروزی انقالب بھمن ماه 

تر ھم در جامعه تبليغ و ترويج کرد و ھم با سرکوب وحشيانه دستاوردھای انقالب تروريستی خود را ھر چه بيش

 مردم ايران، راه انداختن رعب و وحشت عليه زنان، روزنامه نگاران، نويسندگان، ھنرمندان، نھادھای ١٣٧مردم 

ن ھای سياسی چپ و مخالف، راه انداختن چوبه ھای دار بر سر ھر کوی و برزن، پايه دمکراتيک، احزاب و سازما

ھای حکومت رعب و وحشت و ترور و خرافات و سانسور اسالمی را بنيان گذاشت که سی و سه سال است آموزه 

. ن می ريزدھا و افکار و سياست ھای تروريستی و ارتجاعی او در جامعه ايران، ھم چنان وحشت می آفريند و خو

دور کردن مردم از ادعيه و ... «: ، ضمن انتقاد از روش کسانی چون کسروی، می گويد٥٧خمينی، پس از انقالب 

اين ھا تاثير دعا را در نفوس ... ھای عرفانی و دعا زدند، در روز آتش سوزی کتاب  کتب دعا که يک وقتی آتش می 

قرآن بايد «اين يک مطلب غيرصحيحی است که به اسم اين که ...  برددعا را نبايد از بين جمعيت بيرون...دانند نمی 

... ون شيطان استئ از شئی ھا اين ھا وسوسه... ھست برای قرآن، از دست داد» راه«، آن چيزی که »بيايد ميدان

ھست و مردم آن قدر معارف در ادعيه ائمه ـ عليھم السالم ـ ... دعا و حديث را اگر استثنا کنيم، قرآن ھم رفته است
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اگر بگوئيم ما کاری با ادعيه نداريم ... را دارند از آن جدا می کنند ـ که احصا نمی توان کرد ـ لسان قرآن است ادعيه

وقتی انسان از ... و در آتش سوزی، کتاب دعا را بسوزانيم، کتاب عرفا را بسوزانيم، از باب اين ست که نمی دانند

اش ھم  کسروی يک آدمی بود تاريخ نويس، اطالعات تاريخی . افتد ر اشتباه می حد خودش پايش را باالتر گذاشت، د

ادعيه را ھم کنار ...  که گفت من ھم پيغمبرمئیقلمش ھم خوب بود اما غرور پيدا کرد رسيد به آن جا .خوب بود

ادعيه و قرآن و اين ! ينتوانست برسد به باال آن را آورده بود پائ نمی . گذاشت پيغمبری را پائين آورده در حد خودش

  زبان. تعبيرات مختلف است.  گويند ھا ھمه باھمند اين عرفا و شعرای عارف مسلک و فالسفه، ھمه يک مطلب می

 گويند   گويند که آن ھا می حافظ زبان خاصی دارد و ھمان مسائل را می. ھا مختلف است زبان شعر يک زبانی است

 تنظيم و نشر آثار مؤسسه حمد، چاپ ۀتفسير سور(» .ن برکات، مردم را دور کردنبايد از اي. اما با يک زبان ديگری

  ).١٩٠ و ١٨٩ و ١٤٩ و ١٤٨: امام خمينی، صفحات

بدين ترتيب، نواب در ايده تشکيل حکومت اسالمی و ھم چنين تاثير زيادی در شکل دھی به افکار و سياست ھای 

  .داشت... ی وارتجاعی خمينی، خامنه ای، رفسنجانی، مصباح يزد

  سيس يک حکومت اسالمی در ايران، کتاب خود را در اين رابطه و قبل از ھمه جريانأ تۀنواب صفوی، در انديش

 سال پيش ـ منتشر ٦٠ش ـ حدود ١٣٢٩، در سال »اعالميه فدائيان اسالم يا کتاب رھنمای حقايق«: ھا، تحت عنوان

افکار سياسی نويسنده ۀ  دھند  اصطالح تئوريک ندارد، بلکه نشانو به» نظريه پردازی «ۀالبته اين کتاب جنب. ساخت

از اين رو، نواب صفوی، نيم قرن پيش .  اسالمی در تشکيل يک حکومت اسالمی استۀو عالقه آن بر احياء انديش

برای مثال، نواب صفوی کتاب خود را با اين جمالت به پايان می .  چگونگی حکومت اسالمی آثاری داردۀدربار

  برای آخرين بار به دشمنان اسالم و غاصبين حکومت اسالمی، شاه و دولت و ساير کارگردانان ابالغ می... «: دبر

 کنيم و حکومت  د، به ياری خدای توانا نابودشان میئي ننماءشود که چنان چه مقررات اسالمی را مو به مو اجرا

 ھای ديرين ملت مسلمان  م و به بدبختیئي نما  میء اجراصالح اسالمی و قانونی تشکيل داده و احکام اسالم را سراسر

 ديدگاه ۀجمالت باال نشان دھند) ٨٨جامعه حکومت اسالمی ص (» ... دھيم ايران به ياری خدای جھان، خاتمه می

  .نواب صفوی درباره يک حکومت اسالمی است

پيش از آمدن آيت هللا . ين صدر بودندھای گروه فدائيان اسالم، مقلد آيت هللا سيد صدرالد ت أ و ھيءاکثر اعضا

 حوزه علميه را به عھده ۀـ آيت هللا خوانساری، آيت هللا صدر، آيت هللا حجت ـ ادار» آيات ثالثه«بروجردی به قم، 

آيت هللا صدر از فدائيان ...  رفتند و ھر کدام نيز مقلدان خاص خود را داشتند داشتند و از مراجع تقليد به شمار می

  . شتيبانی می کرداسالم پ

م برای ترور احمد کسروی، به ايران می آيد، ھزينه ئييا به درستی بگو»  ترور؟-ھدايت «وقتی نواب صفوی، برای 

پنج يا (، شھيد آيت هللا سيد اسدهللا مدنی )پنج دينار(، عالمه امينی )دو دينار(هللا سيدمحمود شاھرودی  سفر او را آيت 

او، در تھران برای . ترور کسروی بی نصيب نمانند، او راھی ايران شد» ثواب«ا ازپرداخت نمودند ت) شش دينار

 تصميم  رفت و پس از چند ديدار، چون انکار او را ديد،» پرچم«گو به سراغ احمد کسروی در دفتر روزنامه  و گفت

گفته شمس آل احمد، پدر و برای خريد اسلحه، نخست به سراغ آيت هللا سيداحمد طالقانی رفت و به ... ديگری گرفت

 امام جماعت مسجد  سپس به سراغ آيت هللا حاج شيخ محمدحسن طالقانی،... او پاسخ داده بود که پولی در بساط ندارد

  ...شاه آباد رفت و او پول اسلحه را پرداخت نمود

 ای  يت می کنند عده گروه سياسی ـ اسالمی، اعالم موجود٨٢ مردم ايران، از جمله حدود ٥٧پس از پيروزی انقالب 

 ای در اين زمينه، دست به سازمان دھی و تشکيل   با فدائيان اسالم و يا بدون ھيچ سابقهئیھم به علت سابقه آشنا
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جمعيت . ياران ، !، وفاداران!بنيان گذاران: با پيشوندھا يا پسوندھای گوناگون مانند» فدائيان اسالم« به نام ئی ھا گروه

 مرداد، نه تنھا ٢٨ھا به عھده کسانی بود که در دوره پيش از کودتای   بعضی از آن ۀتند که ادارفدائيان و غيره پرداخ

ھا و مقاالتی عليه نواب صفوی، منتشر کرده  از جمعيت فدائيان اسالم جدا شده و انشعاب کرده بودند، بلکه اعالميه 

درست کرده بود، در » حزب خلق« به نام ھا که ضمن ارتباط با اردشير زاھدی، گروھی حتی يکی از آن . بودند

  . شده بود» اعدام نواب صفوی«روزنامه ارگان خود خواستار 

ای که   در آگھی ويژه برای انتخاب شدن در انتخابات مجلس شورای اسالمی،» رفيعی«در اين ميان شخصی به نام 

تشر ساخت، خود را چنين معرفی فدائيان اسالم، من» بنيان گذاران« به عنوان ١٣٦٢ حمل ٢٣رخ ؤدر کيھان م

  : ھای انقالبی در حکومت شاه خائن  سال جنگ مسلحانه برای اسالم، طراح اصلی اعدام٣٩... «: نمود

ـ اعدام ٥ خرداد، ١٥ـ قيام سياسی ٤آراء نخست وزير،  ـ رزم٣ـ ھژير وزير طاغوت، ٢ سوز،  ـ کسروی قرآن١ 

  »...ای جنگ نور عليه ظلمت فدائی اسالم به جبھه انقالبی حسنعلی منصور، اعزام کننده ھزاران 

در ! به مصاحبه پرداخت» رھبر جديد فدائيان اسالم«تر شيخ صادق خلخالی بود که ناگھان به عنوان  از ھمه جالب 

اران  ـ از وفادئیاصلی فدائيان اسالم، با او موافقتی نداشتند به ويژه که او به قول عبدخداۀ حالی که چند نفر باقی ماند

و من به او گفتم ما «اصال ارتباطی با فدائيان اسالم نداشت ) ٣١٤صفحه (شھيد نواب صفوی ـ در خاطرات خود

البته خلخالی در تريبون مجلس ... »! سال قبل ھم نيستيد٢٥نيازمند نواب صفوی ھستيم ولی شما نواب صفوی 

  .رانی کرد سخنئیشورای اسالمی، عليه عبدخدا

، از جمله خمينی، علی خامنه ای و ھاشمی رفسنجانی، عشق عجيبی به گروه تروريستی سران حکومت اسالمی

  .فدائيان اسالم و ترورھای آن دارند

در مورد فدائيان «… : ، می نويسد»دوران مبارزه« کتاب خود به نام ١٠٩ و ١٠٨ھاشمی رفسنجانی، در صفحات 

نواب برای ما … دی با شيوه خاصی عمامه می بستندشھيد نواب صفوی و واح… از ھواداران آن ھا بودم… اسالم

  …»مقدس بود و مايه اصلی روحيه سياسی من بود

احتماال ھمين شيفتگی رفسنجانی به اعمال تروريستی فدائيان اسالم به رھبری نواب صفوی، عامل مھمی در صدور 

  .دوران قدرت ھاشمی بوده است» قتل ھای زنجيره ای«

نخستين «… :ايرنا، در اين مورد نوشته است. چون رفسنجانی شيفته نواب صفوی بودسيدعلی خامنه ای نيز ھم 

ھنگامی که نواب » «.جرقه ھای سياسی و مبارزاتی را مجاھد بزرگ شھيد نواب صفوی در ذھن من زده است

انی در رانی پر ھيجرفته و در مدرسه سليمان خان، سخن به مشھد ٣١ان اسالم در سال ئيصفوی با عده ای از فدا

علی خامنه ای از طالب مدرسه سليمان خان بود، …» موضوع احيای اسالم و حاکميت احکام الھی ايراد کردند

ھمان وقت جرقه ھای انگيزش انقالب اسالمی به «و …» به شدت تحت تاثير سخنان آتشين نواب واقع شدم«… 

  …»تش را مرحوم نواب در دل ما روشن کرد نواب صفوی در من به وجود آمده و ھيچ شکی ندارم که اولين آۀوسيل

بدين گونه کسانی که اين چنين شيفته و دل باخته گروه تروريستی اسالمی فدائيان اسالم به رھبری نواب صفوی 

ن خود در اان ھای خود قتل عام کنند و مخالفبودند، طبيعی ست که ده ھا ھزار انسان بی گناه و بی سالح را در زند

بنابراين، ترور در اسالم و تفکر سران حکومت اسالمی ايران، جايگاه .  را نيز ترور کنندداخل و خارج کشور

  .مھمی دارد

» مفاسد و منكرات«مسلمان دستور داده شده در مقابل  در فقه اسالمی، در باب امر به معروف و نھی از منكر به

آورده  آيت هللا خمينی، در تحريرالوسيله.  استبينی شده ساكت ننشسته و به مقابله برخيزند كه احكام و مراتبی پيش 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

  تذكر زبانی و طرد و كناره(اگر انسان بداند يا اطمينان داشته باشد كه مقصود با دو مرتبه گذشته «: است

 شود انتقال به مرحله سوم واجب است ومرتبه سوم عبارت است از اعمال قدرت با رعايت  حاصل نمی)گيری

بنابر )ع( امام ۀموجب، منجر شدن به جراحت يا كشته شدن شود جز با اجاز اگر انكارمراحل مختلف شدت و ضعف 

امام خمينی،  (.خواھدبود) ع( فقيه جامع الشرايط با وجود شرايطی جانشين امام ،و در زمان غيبت. نيست اقوی جايز

بل تروريسم دولتی بود و بنابراين، خمينی خود سن) ٤٤١، ٤٤٠ نشر اسالمی، بيتا، ص مؤسسه، ١تحريرالوسيله،ج 

  .رسما و آشکار نيز آن را تبليغ و ترويج می کرد

امروزه گروه ھای تروريستی مذھبی، با استناد به اين موارد و موارد مشابه مندرج در کتب تاريخی مذھبی، رساله 

  .توجيه می کنند» شرعی«ھا و فتواھای روحانيون، ترور و ديگر جنايات خود را از نظر 

: ف ابن ھشام، به ترجمهيلأت، )تاريخ ابن ھشام(ـه يرت النبوي، ترجمه س»امبر اسالميزندگانی محمـد پ«اب  در کت-١

ھودی در صفحات يه، در رابطه با قتل کعب بن اشرف يدھاشم رسولی، جلد دوم از انتشارات کتاب فروشی اسالميس

  :، آمده است٨٢ تا ٧٩

ر يھـود بنی النضيله طی و مـادرش از ير کـه پدرش مردی از قبيھـود بنی النضيکی از بزرگـان يکعب بن اشرف 

ن ياگر ا: د؛ به حدی متاثر شد که گفتينه رسيـش و کشته شدن بزرگان آن ھا به مـديھنگامی که خبر شکست قر. بود

ست و با سرودن يش رفته برکشتگان بـدر گـريان قريدر م. خبر راست باشد؛ مرگ برای ما بھتر از زندگی است

  .ک کرديه رسول خدا تحريـبت آنان مردم را بر علياشعاری در مص

ن برآمده؛ اشعاری عاشقانه سرود و در آن ھا نام زنان مسلمان ينه بازگشت؛ درصدد آزار مسلمين که به مديپس از ا

ن ياز الی گران و ناگوار آمد؛ يان بر رسول خدا خين جريا. را می برد و با آن ھا اظھار معاشقه و تغزل می کرد

  ا کسی ھست کـه مـرا از شر کعب بن اشرف آسوده کنـد؟يآ: رو، فرمود

رسول خدا بـه .ن کار می شوم و او را می کشميمـن عھده دار ا: ـکی ازافـرادبنی عبـداالشھل؛ گفـتيمحمدبن مسلمه؛ 

  .ن کار رادادياو رخصت انجـام ا

 خـود بر زبان ۀديم سخنانی برخالف عقي کـار ناچارنيا رسول هللا ما برای انجام اي: محمدبن مسلمه عرض کرد

  ».ز استيد که برای شما جايد بگوئيست ھرچـه خواھيباکی ن«: فـرمود. ميجاری کن

) سلکان بن سالمه(ابونائلـه : گر از مسلمانان به نام ھایيمحمدبن مسلمه از نزد رسول خدا بـرخاست و با چھار نفر د

ـود و حارث بن اوس و عبـادبن بشرو ابوعبس بن جبر ھم دست شده نقشه قتل که برادر رضـاعی کعب بن اشرف ب

آن . رفتند) ص(و چـون شب شد ھمگی اسلحه خود را برداشته به نـزد رسول خـدا . ـن خـود طـرح کردندياو را ب

به دعا برداشته؛ د به نام خدا؛ آن گاه دست يبرو: سپس بدان ھا فرمود. ع بدرقه کرديشان را تا قبرستان بقيحضـرت ا

ز به دنبال يش بازگشت و آن پنج نفر نيسپس رسول خدا از آن جا به خانه خو. نان را مدد فـرمايا ايبار خدا :گفت

ش رفته و در خانه را بکوفت؛ يابونائله پ. دنديت خود بـه راه افتادند؛ تـا به درب خانه کعب بن اشرف رسيمورأم

تو : ھمسرش دامن او را گرفته گفت. ان رختخواب برخاستيکرده بـود؛ از مکعب بن اشرف کـه اتفاقا تازه عروسی 

ـن يا: کعب گفت. اط استين حال دور از احتيـرون رفتن تو در ايادی داری، بيمردی جنگجو ھستی و دشمن ز

 که به ند؛ روی محبت و عالقه ایياو کسی است که اگـر مرا در خـواب بب. ستيابونائله است و ترسی از او بر من ن

بـه خدا صدای او مرا به وحشت انداخت و بوی شر از او استشمام می : زن گفـت. دارم کنديست بيمن دارد؛ حاضر ن

ـن سخن را گفته و يا. زه ھم او را بخوانند؛ اجابت کنديجوانمرد کسی است که اگر برای زدن ن: شود کعب پـاسخ داد

  .گو کرد و ش آن ھا نشست و با آن ھا گفتياعتی در آن دل شب پر آمد و نـزد آن پنج نفر آمده؛ سياز قلعه به ز
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رفت و يکعب پذ. ميگو را در آن جا انجام دھ و ه گفتيم و بقين جا به شعب العجوز برويخوب است از ا :ابونائله گفت

من که ! یعجب عطر: قدری که راه آمدند؛ ابونائله دست بـه سر او گذارده؛ بو کرد و گفت. با آن ھا به راه افتاد

ن عمل را تکرار کرد؛ و بار سوم سر او را در دست يبار دوم ا. ن خوشبوئی استشمام نکرده امياه تاکنون عطری ب

ش يرھا را فـرود آوردند؛ ولی کاری از پيرفقای ابونائله شمش. دين دشمن خدا را بکشيا:گرفت و به رفقای خود گفت

رون آورده و در شکمش يفورا آن را ب. ز و نازکی استير من کارد تيشمشان يادم افتاد که در مي: ديابونائله گو. نبرد

دار شدند و آتش افروختند و دانستند يادی زد کـه تمام قلعه ھای اطراف بيکعب چنان فر. ن شکافتميفرو بردم و تا پائ

  .که در آن جا اتفاقی افتاده و با ھمان ضربت کعب از پا درآمد

  ): ٨٤ و ٨٣صفحات (اير يھوديان ھـودی و سيبه ي قتل ابـن س-٢

. ـديد او را بکشيـدا کرديھود که دسـترسی پيک از يبه دنبال قتل کعب بن اشرف؛ رسول خدا دستور داد به ھر 

شه و لباس فروش بود؛ يھـودی را که مرد تاجرپيـبه ي؛ ابـن س)ص(ن دستور رسول خدا يصه بن مسعود؛ در پی ايمح

. صه بود؛ ولی ھنـوز مسلمان نشده بودين که بزرگ تر از محيصه؛ بـا اي نام حوصه بـرادری داشت بهيمح. بکشت

ا يای دشمن خدا آ: ر می زند و می خواھد او را بکشد؛ با ناراحتی گفتيھودی شمشيصه به آن مرد يد محين که ديھم

  !!.تن که حق نان و نمک به گردن تو دارد و چربی ھای شکم تـو از مال اوسياو را می کشی؟ با ا

ن که برادرم ھستی يمور کشتن او کرده که به خدا اگر دستـور کشتن تـو را ھـم می داد؛ با اأکسی مرا م:صه گفتيمح

راستی تو را به خدا اگـر محمد به تو دستور دھد مرا : ديصه با کمال تعجب پرسيحو!! بالدرنگ گردنت را می زدم

  !دستور قتل تو را به من بدھد فورا گردنت را می زنمآری به خدا اگر : صه گفتيبکشی؛ تو خواھی کشت؟ مح

ان موجب ين جريبی است و ھمين عجيع خود کند؛ آئين اندازه مطينی که تو را به ايبـه خدا سوگند آئ :صه گفتيحو

  .ز مسلمان شوديصه نيشد که حو

  ):١٨٦تا ١٨٤صفحات (ق ي کشتن سالم بن تحق-٣

ان مترصد يو خزرج... ان انجـام شديرسخت اسالم که به دست اوسکی از دشمنان سيکشته شدن کعب بن اشرف؛ 

ر جھات مانند کعب ين را که با مسلمانان و سايگر اسالم و مسلميکی از دشمنان ديبودند تا فرصتی به دست آورند و 

 به له اوس برسانند و در مسابقه خدمتيلت خود را به قبيبن اشرف باشد از پای درآورند؛ تا در کسب شرف و فض

  .اسالم از رقبای خود عقب نمانند

شوای اسالم و يکات او برضد پينه و تحريريق و عداوت ھای دياد سالم بن ابی تحقين فکر به يله خزرج به دنبال ايقب

 ... ن افتادند ويمسلم

 


