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  کتاب زمان انتخاب قسمت دوم بخش  نهم

  اسالم گرائي وتروريسم
  ٢۵۴٩آبان  ٢٨ناهيد شيد 

  ٢٠١٠نوامبر  ١٩

  حقوقدان - اميرفيض

نجاکه آسواالت مصاحبه کننده وپاسخ اعليحضرت تجزيه وتحليل گرديد واز> زمان انتخاب<درقسمت اول بخش نهم کتاب 
ن باتروريسم به فرصت آنداشت قراربراين شد که مسئله  اسالم ورابطه  ن باتروريسمآسواالت ارتباطی به اسالم ورابطه 

  ديگری که اکنون است موکول شود بنابراين اجازه ميخواهد که عنوان انتخابی برای اين  تحقيق، چتروحشت باشد

  چتر وحشت

ور رادونوع ميشناسند تر که اقتباس ازواژه فرانسوی ترور است گرفته شده است  ،دراين تحقيق، ترور به معنای وحشت
وردن وحشت است که معموال باکشتاروخرابی آکه ترورمادی است ازقوه به فعل در يکی ايجاد وحشت وترس  وديگری

  .نهاتوام ميباشدآوامثال 

 که تمامی مردم دنيا اعم ازمسلمانان ويا پيروان ويماين حقيقت ميراثبات  بامقدمه کليدی که ارائه گرديد اکنون به اتفاق به
 زيرچتروحشت وخوف اسالم قرارنهارايافت آممکن است  ،وذره بينیدشوار ،کسانی که بسيار  یاستثناه اديان ديگرب

  .دارند

  غيرمسلمانان وچتروحشت اسالم

 گاه باشند زيرچتروحشت وآکتاب بدون اينکه خود بی اعم از غيرمسلمانان دارای کتاب ويا غيرمسلمانان جهان عموم
   .رندخشونت اسالم قراردا

ِ اين چتروحشت   مده موقعيتی برای مسلمان درآبموجب احکامی که درقران دائم راقرآن گشوده است توضيح اينکه  اسالم            
ِ مقابل  ِ غيرمسلمانان قائل شده است که بطور طبيعی ايجاد کننده  حالت وحشت         .مدام است                                                             

ِ غيرمسلمانان همواره درمعرض مخاطره جهاد  آزادی مسلمانان . ازعوامل وحشت است مسلمانان قراردارند اين خود                                     
ِ درکيفيت  ِ باکفار وتصرف مال وناموس وجان کفار، نشان ميدهد که وحشت درحد اعالی     ِ جهاد         باالی  کامال ،ممکن                                                               

ِ درست است که جزيه دادن   .نان استآمترصد ناکارساختن سرغيرمسلمانان  زائل کننده وحشت  ،کفار وياگرويدن به اسالم                     
اکراه  درواقع معامله وحشت با رويدن بااسالمگوياترک دين و) ماليات سرانه زنده بودن(يه دادن ازجهاد است ولی جز

 ويد ريشه اش از وحشت آهرچيزی که به مناسبت ترس ووحشت بوجود  چراکه است که اين خود نوعی ازوحشت است
   .استوحشت 

  وچتروحشت  نمسلمانا

ِ چتروحشت  به اين نان نيست بلکه تمامی مسلمانان رانيز دربرميگيرد بدون اينکه اسالم تنها متوجه کفاريعنی غيرمسلما       
  .نها آگهی شده باشد، حساسيتی داشته باشندآمهم که درکتاب 

ّ                  است خواننده  اين تحقيق، از تسر ی وشمول وحشت اسالم ممکن به مسلمانان تعجب کنند ولی تصورميکنم  که مالحظات  ،          ِ                  
  .راهم سازدزير، زمينه تبديل حيرت رابه يقين ف
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   مالحظه اول 

نها که آمد وامثال آسايش وتحصيل درآازعالقه به حيات وزندگی دنيوی ورفاه و لذانجاکه همه مسمانان، انسان هستند آاز 
متوجه ونشئت يافته ازعالقه وعشق که باشدنها درهرابعادی آوتالش  ميباشندازخصوصيات وطبيعت انسان است بهره مند

به هرچه بيشتر  واين همان است که مسلمانا ن بدون  اينکه خود آگاه باشند خودرا ن است آيای به زندگی ومراتب ومزا
   .ميکشانند اسالم  زير چتروحشت

ِ جای ترديد نيست که اسناد  نرااز آنها قران است عالقه ودلبستگی به زندگانی دنيوی ودستاوردهای آاسالم که معتبرترين                        
ت الزم است که عدم عالقه به زندگی دنيوی  بصورت پند واندرز وانتخاب بد وخوب اين دق .پيروان خود سلب کرده است

 از .به مجازاتهای بسيارسختی تهديد شده اند ،نآندان به زندگی دنيوی ودستاوردهای قران به حکم نيامده بلکه عالقم در
 خشنود شده اند وهمچنين آنان که از گرفته اند واززندگی رام،آسوره اعراف، کسانيکه به  زندگی  ١٠درآيه  ،باب نمونه

ِ دقت .  آيات خدا غافل شده اند به آتش دوزخ حواله شده اند درآيه مزبور نشان ميدهد که عشق به زندگی وعادت کردن به    
ّ زندگی، آنقدر مورد نهی ومذ  ِ يات آنرادررديف غافل شدن ازآن قرارگرفته که آمت قر                         ديگرقران گرفته است يعنی به هيچ    

   .انگرفتن قر

وکيفيت  تش دوزخی که خدابرای دوستداران زندگی وعالقه به دنيا تدارک ووعده داده است  چيستآبدنيست به بينيم که 
ِ دستگيری  دوستداران وعالقمندان به زندگی وفعالين برای زندگی    بهتر چگونه است؟                                                        

 ار               ّ ازمصدر خداوند جب « :کرده استکيفيت دستگيری دوستداران زندگی رااينطور تشريح  ،سوره الحاقه ٣١يهآن درآقر
ِ  فرمان صادرميشود به فرشتگان   ذرع  ٧٠وبازنجيرهائی بطول> نکس که دوستدار زندگی استآ< غضب که بگيريد اورا                         

 ن زنجيرها ازآخدا به صفت مهربانی شهرت يافته وتصورشود که چون برای اينکه سوء تفاهم نشود که »  زنجيرکنيد
 ن زنجيرهابکاررفته سخن گفته است آسوره مومن  ازچگونگی مصالحی که در ٣٧درآيه  نآالطاف حريرساخته شده  قر

ُ ن زنجيرها ازغ آ« ن بيچارگانی که آازغذای   [[!!!]] ن کامل استآزانجا که قرآ»  تش ساخته شده استآل های سنگين از            
الحاقه    ٣۶يهآقران در  ؛ده ا ستبه زندگی عالقمند بوده وباطبيعت انسانها خوگرفته است  هم صحبت وتعيين تکليف کر

بی چون آمده که به هنگام  عطش وتشنگی آسوره الکهف   ٢٩يهآدر»  راچرک وجراحت است ن افرادآميگويد غذای 
  .)صد رحمت به شمر(نها داده ميشود آبه  انهارآ رویگداخته  که بريان ميکندفلز 

  .تش دوخته شده وپرو گرديده استآلباس زندانيان ازسوره الحج لباس زندانيان  تشريح شده  وميگويد  ٢٠يه آدر

 ٢١( يه مزبورآامام صادق درتفسير .»مدت زندانی ابدی است«قران مدت زندان زندانی راهم تعيين کرده که ميگويد 
 ٨ناميده ميشوند اززندان خالص ميشوند  واحقاب > احقاب<گفته است که مسلمين پس از گذشت مدتی که )  سوره نساء

يعنی (سال ازسالهائی است که ماميشناسيم  ١٠٠٠روز وهرروزی  ٣۶٠سال وهرسالی  ٨٠ست  و هرجفت جفت ا
  ١.  زندانی بخشيده ميشود) ن وچهارصدهزارسال  بيست وسه مليودرمجموع بعد از

  مزايا ودلبستگي به دنيا 

به بينيم که مزايا ودستاوردهای  برای اينکه بتوانيم ازاين تحقيق به استفاده ای که مورد نظراست برسيم الزم است 
 ١٢يه آن درآن مقررشده است  قرآن درقرآن چيست که چنين مجازاتهای غيرقابل تصور برای آزندگی دنيوی ازنظرقر

                                                
او . محاسبه ای شبيه اين را در باره پس انداز برای کودکان ارائه کرده است) ٢٠١٠نوامبر ( ٢۵۴٩احمدی نژاد هم در ماه آبان  ١

ميليون تومان ذخيره می  ۵٠سال  ٢٠ان پس انداز شود پس از برای فرزند) هزار ريال ٢٠(تومان  ٢٠محاسبه کرده بود اگر روزی 
  چگونه؟ . شود
٢٠X٣۶۵X١= ٢٠۴۶۵٠پنجاه ميليون کجا و ) هزار تومان خواهد شد ١۴۶روز و بيست سال معادل  ٣۶۵بيست تومان در (  ٠٠٠ 

. ج از قاعده و قوانين تشريف دارندمليون کجا، از قرار همه مذهبيون از جمله قرآن در درس رياضيات و محاسبه بسيار ضعيف وخار
  ک-ح
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 مالهای زياد انبوه شده،  نقره  واسبان و سوره آل عمران مزايای زندگی رابشرح زير احصاء کرده است زن، فرزند،
  .عتگاو وگوسفند وزرا و شتر

سوره  ١٩يه آن فرزندان رادررديف گاو وگوسفند قرارداده ولی توجه به آشايد خوانندگان اين تحرير تعجب کنند که قر
بدرستيکه زندگی دنيا لهو است و زينت وتفاخرميانشان کثرت « :يه ميگويدآالحمد موردی برای تعجب باقی نميگذارد 

   »اموال واوالد است

    مانانتفاوت چتر خشونت كفاربامسل

ِ تفاوت چترخشونتی که مسلمانان رابه زير گرفته باچترخشونتی که کفار راشامل ميشود دراين است که، مجری   ،خشونت                                                                                              
ولی درچترخشونت عليه   ،درهمين دنياخشونت ازقوه به فعل درميايدهم وشونت عليه کفار، مسلمانان هستند چترخ در

  .شونت هم بشرحی که ياد شد درآن دنيا اجراميگردديعنی جالد  خداوند است وخمسلمانان اوال مجری 

مسلمان شوند دراين صورت بطور طبيعی بدون نياز به  ،چترخشونت اسالم درهيچ شرائطی بسته نميشود حتی اگرکفار
وهم کيفيت مجازات وهم مد يعنی هم مجری مجازات آعالقمندی به دنيادرخواهند  تشريفاتی به زيرچترخشونت ناشی از

  .ات تغييرميکندمحل مجاز

  رابطه تروريسم واسالم

ّ اسالم حالت جهادی راکه عليه کفار مقررکرده ک  نرا کامال شامل ومورد تائيد وحمايت آدم ربائی وامثال آلی است که ترور و                                        
ِ ميدهد زيراحقوقی که اسالم درجهاد قرار دقيق واستخراج ازآيات قران وسنت است  عليه کفار برای مسلمان  قائل شده                             

شکال ممنوع نگرديده است ونگاهی به ترور مخالفين  محمد که بادستور خود او به                     َ هرگز ترور بهرشکلی ازا  ،ودرآن
ِ مد نشان ميدهد که اوال مخالفت باحکومت وحاکم  اسالمی باب ترور آدر اجرا ميگشايد ودوم اينکه ترور مخالف  مخالف را                                                         

محمد رابااشعارش آزده کرده بود  محمد گفت اعر پيری که زن ومرد وپيروجوان نميشناسد چنانکه بدستور محمد  افک ش
داوطلب اين ترورشد وسرافک رابه > بن عمير سالم<وشخصی بنام >  سزای زبان افک راباسرش بدهد< کيست که

هنه، زنانی بودند که باشعرمحمد راوقتی که درمکه بود تمسخر کرده  –قرينه  -عصماء دخترمروان –محمد تقديم کرد 
  .نها هم موثرنبود وترورشدندآعنی سالها قبل از اينکه محمد مکه رافتح کند معهذا گذشت زمان درلزوم ترور بودند ي

  غرض از توضيحات 

ِ از توضيحات مستند  غرض فوق تحصيل دومورد است يکی خشونت عام دراسالم نسبت به تمامی انسان ها باستثنای                 
 يات قران رادقيقا رعايت کنند وازجمله به زندگی دنيوی  وراحتی وآکسانی که مومن به اسالم باشند يعنی تمام احکام و

  .مد ورفاه  بی عالقه باشندآ در

جزء اليتجزای  ،ونده کافرباشد ويامخالف حکومت وحاکم اسالمی باشددم ربائی درصورتی که ترورشآدوم اينکه ترور و
   .اسالم است

  يا راه حلي پيش بيني شده است؟آ

ن دارند هيچ راه حلی پيش بينی نشده آدرمورد چترخشونتی که اسالم برسردوستداران زندگی وعالقه به دستاورهای 
 ورم زيراآوبيرون اميل کند، آنقدرمحبت خودم راازدل  به دنيا ،ای به اندازه ای که بنده<ويد گکه مي يی يهآاست حتی در

   .جای بحث وگله گذاری رامسدود ساخته است>  محبت خودم رابامحبت دنيادريک دل جمع نميکنم

  . وامـــــــــا درمورد چترخشونت مسلمانان عليه غيرمسلمانان  قران راه حلی رامقررکرده است 
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مينامند >  پرو< قوق مدرن جزائی بابی بعنوان تعليق مجازات که درحقوق خارجی همانطورکه درح –توضيح اينکه 
همان حکم  تعليق مجازات رادارد  وقران به مسلمانان اجازه داده باکفاری که  ،سوره انفال ۶٠ يهآن نيز آوجوددارد درقر

الت خشونت رامعلق سازند  که خداهم نهارااز سرزمين وخانه هايشان بيرون  نکرده اند حآنند وازارنميرسآبه مسلمانان 
  .نها راضی خواهد بودآازاين عمل 

  سابقه براي ختم مقال 

ن حالت خشونت وجهاد دائم رابين مسلمانا ن وکفار مورد حکم واز واجبات دانسته آنکه قرآسابقه تاريخی نشان ميدهد با
رداده بودند  واين  تصميم عمومی مسلمان سوره انفال قرا ۶٠يه آاست معهذا مسلمانان روابط خوراباکفار براساس 

نجس وصفی است که به نجاست داده شده  <نهارانجس ميشناخت آعليرغم حکم شرعی دين اسالم نسبت به کفاربود که 
نهاراخاکسترميريختند آجای پای مدند آدراواسط سلطنت قاجاريه وقتی فرستاده های پادشاه انکليس به دربارايران  .>است

 ۶٠يه آعمال خشونت عليه کفار راتحت الشعاع                                             ِ پخش نشود باوجود اين حساسيت  معهذا حکم جهاد وا  نآکه نجاست 
 نها دخالت مينمودند آقراردادند زيرا خارجيان نه مسلمانان راازديارخودشان بيرون ميکردند ونه درحکومت وزندگی و

  .)اسالمکاری خالف  ( حتی دريافت جزيه نيز دراواسط دوران قاجارمنسوخ گرديد

ئی  برمسلمانان عوتعليق خشونت مسلمانان برغيرمسلمانان اززمانی متوقف شد که خارجيان باب دخالت واق ۶٠يه آ
درايران بمناسبت دخالت خارجيان درامورايران  شاهنشاهی وحاکم ساختن خوکهای وابسته به خودشان حدود   .راگشودند

 واره ويک مليون کشته ويک مليون ناقص العضو شده اند درآليون يدرعراق يک م .واره شدندآمليون ايرانی  ٣
ودرتمام کشورهای اسالمی رفتاری ازطرف کشورهای  افغانستان هم همين وضع وشايد بدتر درسودان، درفلسطين

که اين خارجيان بودند وهستند که نخواستند مسلمانان ازتعليق خشونت  بوضوح نشان ميدهد خارجی صورت ميگيرد که
   .يد استفاده کنندآانست بصورت ابدی درکه ميتو

  راه حل چيست

ياکسانی آپرسش اين است که از ميليارد نفرمسلمان جهان . وردآاصالت راه حل راميتوان ازپاسخ به يک پرسش بدست 
شد؟ ن وثروت ومال ومنال بيعالقه باآنطور که اسالم حکم دارد به زندگانی دنيوی ومزايا ودستاوردهای آميتوان يافت  را

نراباشکنجه های ابدی دوزخ آن حکم داده وازپيروانش خواسته وعدم رعايت آنچه قرآزيرا  ؛مسلما پاسخ نه خواهد بود
   .مجازا ت ميکند ازقواعد طبيعی است که حتی درحيوانات هم ظهوردارد

  دراين بيت معروف ميخوانيم    

  به سنبل وعنبروبيز ته ایـــــراسآهرانگز        ــــن مه مآارب توجمال ـــــي

  پس حکم همی کنی که دروی منگر       اين حکم چنان بود که کجدارومريز

فرينشی که به خدا نسبت داده شده همخوانی ندارد ومردم آمفهوم اين بيت اين است که دستور قران باطبيعت انسان وحتی 
رمجموع عالقمندی به زندگی دنيوی سايش ودآريحات ومحدوديتهای دينی بسوی پيشرف وتمدن ومسلمان عليرغم تص

  .پيش ميروند

نها درطول آاگربه سيرپيشروی مسلمانان بسوی ترقی واستفاده ازوسايل واسباب رفاه زنگی وانتخاب وسائل نقليه وامثال 
که > دکترگوستاولويون<وراست  آبسختی نهی کرده حيرت  نراآيکی دوقرن اخيرتوجه شود چنين پيشرفتی که اسالم هم 

ِ درسرتاسرعربستان گردش  شخصا ّ تفح                      ازعصرسليمان تازمان  درزندگی اعراب باديه نشين<  ؛صی داشته معتقد است  
  >وزمان حاضرفرق محسوسی پيدانشده  اسالم

ِ سنگ ن ديار، همآاست وياهمه مسلمانان  يا اکنون هم درعربستان وياسايرکشورهای اسالمی همان وضع قرون گذشتهآ    
 ؟  اين حقيقت عينی ثابت ميکند که زمان، عاملی است که اسالم رامد بيشترهستندآسايش ودرآوی زندگی بهترال   ّ درتق  فارک
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ازاسالم اجرائی عبور خواهند  ،نآگردونه اجرائی خارج ميسازد ومسلمانان بدون حذف اسالم واحترام به تئوری های  از
 به مسلمانان کاری ومزاحمتی و اين موفقيت درصورتی نصيب جامعه جهانی خواهد شد که کشورهای خارجی. کرد

رهاکردن اسالم ومسلمانان به حال خودشان عمال اسالم رابه دوقسمت خواهد کرد يک قسمت  ،تجاوزی نداشته باشند
اسالم تهذيبی واخالقی است که هم درطبيعت بشر وهم درهمه اديان هم هست  وقسمت دوم که اسالم اجرائی وحکومتی 

راميگشايد عدم دخالت خارجيان درامورکشورهای اسالمی وتحقيرمسلمانان سبب خواهد وباب جهاد وخشونت وترور است
    .سوره انفال کشيده شوند ۶٠يه آشد که مسلمانان بطور طبيعی به اجرای 

ِ نهاپايان يابد  پاسخ آياخارجيان مايلند که درگيری ومخاصمات وخشونتهای بين مسلمانان وآ ِ نه  ،اين تحريرمستند                      محکم  
    .است

  عامل اصلي بي ثباتي منطقه

سال گذشته  جمهوری  اسالمی دانسته اند   ٣٠عامل اصلی بی ثباتی منطقه رادر<اعليحضرت دراين بخش ازکتابشان 
  >.............واضافه کرده اند که اگرايران بدست جمهوری اسالمی نميافتاد

چاقو دستش <: راميبرد، همه ميگويند ازباب ظاهردرست است چانکه وقتی چاقو دست کسی اظهارنظراعليحضرت 
ياد دارم که اعليحضرت درسالهای قبل به  .شکارنيستآزيرا رابطه علت ومعلول دررويداها چندان > رابريده است

ن آمناسبتی رويدادهای جهان رابه کوهی ازيخ تشبيه فرمودند که فقط نوک آن از آب بيرون است وبرای شناخت عظمت 
  .که ديده ميشود  اکتفاکردنميتوان به همان چيزی 

ِ  باسوء استفاده ازروابط دوستی و اعتماد، در  ) مريکاوانگلستانآ(حيوان درنده ايکه سالها درقفس نگهداری شده کسانی                                         
 و يادراين صورت ميتوان گفت عاملی که اين جنايت آ ،آن قفس رابازميکنند وحيوان درنده رابه ميان مردم هدايت ميکنند

ن آن حيوان رامحکوم ميکند ويا آيادادگاه عقل وانصاف آ  ؟ورده همان حيوان وحشی استآابوجود بی ثباتی جهانی ر
  ؟رام جهانی ترغيب وباحمايت خود قوت بخشيدندآن حيوان رادرجامعه آکسانی که موجبات حضور

  تطبيقي نتيجه اي 

 ده تروحشی وبمراتب قوی ترودرن یدرست است که از حيوانات ،برای بيرون راندن اين حيوان وحشی از کشورمان ياآ
حاکم راازکشورمان بيرون کنند وياعرف وعادت مامردم چنين است که وقتی   ِه بخواهيم که اززمين وهوا اين حيوانات درند

حيوانات وحشی به مزارع ودهات حمله ميکنند کدخدای ده جلومی افتد ومردان وجوانان وزنان به پاميخيزند وبه بيرون 
مد  آحيوانات مزاحم ميپردازند ودراين حالت است که مردم روستاهای ديگر هم به کمک اهل ده خواهند  نآراندن وکشتن 

گرياری خواست که بيايند ومزارع راازحيوانات مهاجم پاک کنند ياگر کدخدا نجنبيد وگهگاه  ازمردم روستاهای د ياآولی 
  ؟>جامعه جهانی<جريان کدخدا مسئول است ويا  اعتنائی به التماس های اونداشته باشند دراين ومردم روستاها

  تو خود حديث مفصل بخوان ازاين تطبيق 

   


