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  حقوقدان -يضاميرف

بدعت اگرخالف اخالق وباورعموی ونص وقانون باشد محکوم . بدعت به معنای کارنو وبی سابقه است
سد نشود  ب باريکه متعفنی است که اگرآبدعت مانند يک  ازير ؛به رد است وجامعه تکليف مقاومت دارد

  .ب ھای سالم را ھم فاسد ميسازدآبقيه 

اھی شد که کوت ،نآ که درموقع اظھار هدراظھارات سابق اميد دانا بدعتی درسيره وطن پرستی ارايه شد
 اکران تحريرات قرار در قادریميرقای آگرامی  ريامقام محکوميت قرارگيرد واکنون که مناظره ايران در

   .ن بدعت زشت وناپاک فراھم شده باشدآمحکوم ساختن  یگرفته شايد بھترين ومناسب ترين موقع برا

  اجمال قضيه 

گفتارھای اميد دانا دربرنامه ھای اجمال موضوع اينست که درمقابل اعتراضاتی که نسبت به کردار و
 ،وبا اين بدعت نادرست  است درد وطن دانستهن تھاجمات وفحاشی ھا را آاميد دانا علت ، رودست اوشده

 یسنگين با فحاشی به نماد ملت واتھامات عديده بسيار ،وطن خواھی ددرنجا ميرسد که آتاسفانه قضيه به م
دليل وطن  ،عبارت ديگر در و ،ميسازد قابل درمان است انسان حقوقی خارج مدار زکه شخص متھم را ا
کسانی اگر  و نھم شخصيت نماد ملت ايران استآبه فحش ومحکوم ساختن افراد  اننآپرستی افراد توسل 

  .ندارند وبيغيرت ملی تشريف دارند درد وطند نردگقانونی نميغيرکه دور اين عمل زشت وغيراخالقی و

البته متقابال هم ميتوان گفت كه درطول  ؛ابدا ديده نشده است نين ادعائي درطول تاريخ هرگز وچ
   .تاريخ انساني به وقاحت وبي شرمي اميد دانا هم وجود نداشته است

  وسعت بدعت

بظاھرشمول بدعتی متوجه شخص  ؛مده وسعت وشمول بدعت اميد دانا ستآموضوع که کمتربه رخ 
فرزند شاھنشاه است ولی درمعنا وبه اعتبارفرھنگ فردوسی  تمام  اد ملت ونم »شاھزاده رضاپھلوی«

   .اھانت ھا واتھامات وفحاشی ھای اميد دانا وھمفکران او متوجه پيامبراسالم ھم ميشود

  پيغمبراست درارجنه تنھا شه و خسروکشوراست         که شاه است 
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  اهميت بدعت مزبور

دارد  را خود به خود بدعت نيست وعنوان کارخالف ويا نظريه نادرست ،ابقهکاروعمل  ويا اظھارات بيس
قضيه   ،نوقتآن عمل استقبال شد آ مورد تاسی وتائيد عده ای قرارگرفت واز ،ويا عمل ن نظرآولی وقتی 

اسمی  »نفر« ۵٠ميشود بدعت وچون موضوع بدعت گذاری اميد دانا با تاسی واستقبال گروھی به تعداد 
 شخصی بنام علی فرازنده  روبروشده است لذا اظھارات او !با واسطه ونمايندگی ادعائی بيست ميليون و
   .يک نظريهبايد درمسيربدعت ارزيابی کرد نه  ار

  وسيله ارزيابي

 ی مشابه است که اين تحريرن با بدعت ھاآمقايسه  سان ترين وسيله ارزيابی يک بدعتآ معمول ترين و
   .بدعت لعن وفحش به رھبران تسنن بوسيله شيعيان استفاده ميکند از ،گان محترمخوانند با اجازه

  مقام تشبيه

   )١( مدآسالم دراھل يمن بود که به دين ا عبدهللا بن سبا يک يھودی  از

  .محققين نوشته اند که ورود عبدهللا بن سبا به اسالم ظاھری وبرای خرابکاری بوده  است

 در را عقايد وافکارونقشه ھای پليدینظردارند که ابن سبا  <مورخان وعلمای مشھورسلف وخلف اتفاق
اختالف  نان تفرقه وآوميان  وامامانشان برگرادنددين  از مسلمانان راتا  )٢( ميان مردم منتشرساخت

  )٣( بياندازد

که منجربه کشته  )۵() که ھمين افراد طايفه سبنيه را تشکيل دادند ۴( عده ای اوباش گرد اوجمع شدند
 مھارت عمل ميکردند> با افکارخود بسيار نشر ونھا درتوجيه طرح وتبليغات  آ )۶( ديدعثمان گرشدن 

)٧(.  

  تطبيقجهات 

اميد دانا ھم برای  ،) برای کسب موفقيت به اسالم گرويدابن سباعبدهللا بن سبا ( ھمانطور که  - ١(
قائل  برای  دين زرتشت نيک  کسب موفقيت که ايرانيان يک احترام قلبی بمناسبت توصيه کردار

ن آ، به ی ادعاھای سخيفش داردزاندا جا زيرخيمه دين زرتشت  مصونيت بيشتری در و ،ھستند
   . [[ستون پنجم]].مده استآ در دين

 در را ندارد خود را انديشه ھائی باشد و افکار که بتواند علمدارظرفيت علمی آن اميد دانا چون   - ٢(
عامل  ،درست وکذب استناقل اطالعات وروايات نا موقعيت اطالع رسانی معرفی ميکند که اگر

   .درست برعکس ابن سبا ،شناخته نشود
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ابن سبا توانست بين مسلمانان يک  که ھمانطور که ديد  نيست والزم به توضيح ھم نميباشد تر  - ٣(
ھم به قصد ايجاد تفرقه بين سلطنت طلبان به اين  تفرقه ودشمنی غليظ وعميق ايجاد کند اميد دانا

   .ھم موفق شده است تاحدودی و راه قدم گذاشته است 

ن جنايت يعنی ايجاد آام ونميکرد که د زد ھيچکس باور ن جنايت تاريخی دستآه ابن سبا به ک نروزآ
. برای مدت اثرگذاری جنايت اميد سال است دوام يابد  ١۴٠٠تفرقه بين مسلمانان تا به امروز که حدود 
   .دانا وتيمش ھم نميتوان قائل به مدت شد

اش ھم بازکسانی که  او نفر ۵٠که عده ای اوباش دور ابن سبا جمع شدند حداقل  ھمانطور  - ۴(
ن جمع است آونام کسانی در نھا  منتشرشده است آبدور اميد دانا جمع شدند که اسامی  ،نبودند

  .که تصورش ھم محال مينمود

شناخته ميشوند طرفداران اميد دانا ھم بعنوان  سبنيه که طرفداران ابن سبا بانام خاص ھمانطور  - ۵(
  .گان نامه ھشدار خوانده ميشوندامضا کنند

به معيت اميد دانا ھم اقدامات نامه ھشدار شدن عثمان شد، اقدام ابن سبا منجربه کشته ھمانطور  - ۶(
   .است قتل نفس ھم بمراتب بدتر اعليحضرت جريان يافته که از شخصيت از و به قصد سلب اعتبار

تحريرات ھم با  ،برنامه ابن سبا را بامھارت شناخته اند ،که محققين وعلمای مشھور ھمانطور  - ٧(
يرت ومھارت خاص ورعايت پنھان ھمين مظنه مواجه شد ونوشت که توطئه نامه ھشدار با بص

   .کاری تھيه واجرا شده است

   تشابه ديگر

بعدا تغيير جبھه  ؛عثمان بود و عمر و ی ابوبکرخلفای وقت اسالم يعن سبا ابتدا که مسلمان شد طرفدارابن 
   [[ستون پنجم]]. .ميباشد اين راه نفوذ دريک گروه عقيدتی  ؛داد وشد مخلص علی

 و انتخاب راه نفوذ)( طرفداران پروپا قرص اعليحضرت رضاشاه دوم بود ابتدا ازاميد دانا م ھمانطورھ
ھوای  خودش و ی ازرطرفدا ،ومشتريانی برای خريدن او ظاھرشدند ھا که اوضاع را درھم وبرھم ديد بعد

اميد دانا نماد  بنظر ن زمان آ در که ھنوز یويکدفعه شد دشمن درجه يک اعليحضرت برداشت  رھبری را
داريوش  خوانساری  ومھرداد ديگران ھم مانند  اين قبيل خودسری ھا مختص او نبود البته .ملت ايران بود

گنجی وبسياری بودند که ادعای رھبری کردند وبقول خوانساری رضاپھلوی بايد بدنبال منوچھر ھمايون، 
فقط خودشان را باد  نيامدند  و با اعليحضرت بر نھا درمقام دشمنی واتھام وفحاشیآولی  ايشان برود

 یدومی فرماندھ رئيس حکومت ملی و یکه اول ندرانی ھستسعيد شمي اکنون ھم شھرام ھمايون و و  ،کردند
  .ماده، فرماندھی ميکندآنھم آميليون مردمسلح  ٣٠با داشتن 

  ورده اند     ( مولوی)آقبله جان را چو پنھان کرده اند      ھرکسی رو جانبی 

ين اوضاع که ا خارج ساخته استگردونه  از و یتحريم سياس طرح ھنری پرشت  وقتی قبله جان را و
  .ورده ميشودآناظريم 
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  يدآچو عنقا پروبال خود برای جلوه بگشايد     چه باشد پشه مسکين که اينجا درشمار 

  سياست عبداهللا بن سبا 

 . امرمشھود درتشبيه ومقايسه مزبور اشتراک وھماھنگی درسياست  عبدهللا بن سبا واميد دانا ست **
اين طريق  از و ،بنا شده بود برتوھين ولعن وتحقير خلفای سه گانه اسالم  سبا که سياست ابن ھمانطور

 .اين مقوله شود يت از  فصل شيعه وسنی  بگشايد وخود پرچمدارتوانست اشتقاق بين مسلمانان را بتبع
به سنگين  با تحقير وتوھين واتھامات عديده بسيار، تا ين سياست مورد عمل اميد داناستعين ا

ويا اھداف ديگران وپا انداختن خودش دست  برای جا راھی سياسی واجتماعی ءيجاد خالوااعليحضرت 
  .وردآبوجود 

سبا بود که سبب يکه تازی وميدان داری او شد وکم کم  بی حالی وسکوت مردم زمان ابن تشابه ديگر **
 ١۴٠٠بعد از او به خلفای اسالمی درذھن وباورمردم جای گرفت وچنان شد که یاتھامات و فحاشی ھا

   .درادبيات تشيع ديد نراميتوانآسال ھنوز 

  نمونه دم دست

  سان ميشودآبکن بنگرچه برعمرلعنت مشکالت سخت چون برتونمايان ميشود      

  درمان ميشود ،بگو ھردرد بود       برعمرلعنتگرمريضی ياکه بيماری دوايت اين 

ا را اميد دانا کپی کرد  وبه شيوه تحقير ومتھم کردن نماد ملی ايرانيان ومقام ھمان برنامه عبدهللا بن سب
   .نسبت به عثمان کرد سبابن کاری که عبدهللا رھبری سنتی وقانونی او پرداخت درست 

 ھرکه به خلفای سه گانه اسالم فحش و به اعتبارسياست واقتدای  ابن سبا  ھزاروچھارصد سال است **
را القاء ميکند که ھرکه به اعليحضرت  اميد دانا ھم اين فکر و يعه بودن اوست تحقير کند عالمت ش
    .است درد وطن ندارد وبيغيرت ملیتوھين واتھام نزند 

 ھرکه فحش واتھام واعالم کرده  درد وطن واينکه فحش به شاه را دوای رفتاری اميد دانا  با سياستِ 
 بيشتر وطنش را ددر و بگويد بيشتر وطن پرست استناسزاھای سنگين تری به اعليحضرت رضاشاه دوم 

که شيعيان عقيده  ھمانطور ،فحاشی به نماد ملی ايرانيان است ،واقع دوای درد وطن در احساس ميکند و
   .دارند که برای درمان ھردردی عمرخليفه دوم را لعنت بايد کرد

  تفاوت عمده

 ابدا به خلفای سه گانه اسالم فحاشی و سبا  با اميد دانا اين است که ابن  سبا ابن تفاوت عمده کار **
    .خدا مبتال ساخت ولعنت  به نفرين را نھاآاتھام زنی نکرد بلکه 
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لعنت ونفرين کرده  خودش بار افرادی را ۴٠ن حدود آخدا درقر  ا.بودن ازرحمت خد يعنی دورنفرين 
د  نا فحش بدھخد اينکه مردم ھم به ازيه ترس آيک  در و ،است ولی ھيچگاه فحش وفضاحت نداده است

     .کرده استبازی  ،با حق فحش دادن مردم قدری بازی

 به اتھامات سياسی واخالقی  محکومشخص نماد ملی ايرانيان را ولی اميد دانا کمترنفرين کرده وبيشتر
اميد دانا  سبا  قضيه را به خدا رجوع داده و ابنکالمی ديگر  در و ،استفحش وفضاحت کرده توام با 

   .داوری کرده وحکم دادهخودش خدائی و

ام اميد دانابه نماد ملت ايران يعنی اعليحضرت رضاشاه دوم تنھا فحش واتھ ٣٢ازبينناگفته نماند که 
به دعای گربه کوره باران درعرف اين است < مرگ برشاه  نفرين محسوب ميشود  که پاسخش شعار
   .> بقيه ھمه فحش واتھام و فضاحت استنميايد

  اتهام شاه پرستي

بن سبا پيروان علی رابه علی پرستی تشويق کرد به روايت بن سبا اين است که ادرعمل ا تطابق ديگر
   .تش سوزاندآرستيدند با پبن سبا علی را ميپيروانش که به سياق ا عده ازن آ تاريخ علی ھم 

دست  انھآولی اميد دانا چون خودش قدرت سوزاندن طرفداران شاه را ندارد با اتھام شاه پرستی به 
ساخته است زيرا  مجاز و را برای قتل عام ھمه سلطنت طلبان باز فرقه تبھکار)( جمھوری اسالمی

مسيحيت  ھمه اديان از > دروفاق خالق ومخلوق ميشود توحيدست <پرستيدن تنھا رابطه مخلوق وخالق ا
   .ن قتل استآويھود واسالم وزرتشت پرستيدن غيرخدا اتھام مھدور الدم ومجازات  

موش نکنيد که درتوطئه نامه ھشدار طبق ادعا بيست ميليون وپنجاه نفرگواھی وشھادت به مھدورالدم فرا
   .بان را داده اندبودن سلطنت طل

ده ياو به زيرچرخ اتھامات سنگين کشازسوی اميد دانا وياران  تنھا اعليحضرت نماد ملت ايران   بنابراين
فه بزرگی است برای چه تح(الدم بودن ھم مزين گريده  اند نشده اند بلکه سلطنت طلبان ھم به حکم مھدو

   . [[ستون پنجم]]جمھوری اسالمی)

  حالت بی حالی ماست  ،بينم  ھمه وحشِت زين فاجعه است     وحشت ديگرازاينمی ھرچه         

  تم که فقيھان شھر خاموشنديرــــه حـــــب  ن سخن که نتوان گفتآد مرا ـــب رسيــــبه ل        

  حاشيه 

ن توطئه متوقف شده آچرا <توطئه نامه ھشداراعتراضی داشت که  جريان غالمعلی اميرابراھيمی بهقای آ
  ؟>ادامه نيافته است و

ه واين امرطببعی است باليا جه نيست زيرا اوال متوقف نشده است وشتابش کم شدنگرانی ايشان موّ 
 نھمه فحش وآوری آم اينکه جمع ودو انديد ولی اثرش مدتھا باقی ميمآبرای کوتاه مدت مي وحوادث 

با سرمايه کينه وزمان  تتبع وکنجکاوی ؛سانی نيستآ دشنام ھای سخت واتھامات سنگين وخردکننده کار
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 .دندار داشتند و ت الزمقن ھا صرف وآبه  درتقالی رسيدن وبی شرافتی  ميخواھد که اميد دانا ومريدانش 
وری آجمع  ياآ ،کسی شنيده بوديد؟ مسلما خير را از ویکلمه ناپھليا تاکنون آقای اميرابراھيمی آشما 

بضاعت  قدرت و سرکار و ،سانی استآ مورد رسيده کار ٣٢اتھام که اکنون به  فحش وفضاحت و هنھمآ
  مختصر اينکه: ؛ن نگران نباشيدبنابراي .تصورنميکنم ؟ن الت بازی را داريدآ

   .نگذاری به حساب زنھارا نرآ تا تو مرشدت باھمه بيشرمی خود دست بکاراست ھنوز،              

           


