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  وقدانحق -اميرفيض

ھا واقوام وحتی کشورھا مانند افراد متولد ميشوند دوران جوانی را  جامعه شناسان عقيده دارند که ملت
  Mutation تاسيونیوطی ميکنند وبه کھولت ميرسند وسپس بی حرکت باقی ميمانند تا يک جريان ويا م

حيوانات  که درحيات ودوام انسان و ميشود ودوباره متولد ميشوند واين سير نھاآسبب تحرک دوباره 
  .نھا ھم وجودداردآھا ديده ميشود درسيرملتھا واخالق ومنش وعادت ه وگيا

ابن خلدون  ؛نھا اظھارنظر کرد ابن خلدون بوده استآھا وتولد دوباره اولين کسی که درباره مرگ کشور
  .نھا قائل است عصبيت استآمشترکی  که بين مرک کشورھا وانسان وتجديد حيات وفعاليت  عامل

يد وجامعه فرسوده مھمل را دوباره به آھائی بجوش مي ه بمناسبتمقصود ازعصبيت غيرت ملی است ک
  .داناعتقاد وباورھای فرسوده وفراموش شده  برميخيز حرکت وشوروجاويد ساختن

دانست که غرب به منظورتحصيل اھداف  ١ ايران راميتوان يک فرضيه موتاسيونی ۵٧شورش مذھبی 
نطور که انتظار بيداری وموتاسيون آقدم شد ولی                                          ُ خاصی دربيدارکردن اسالم بی حرکت وبی توازن م  

 ثارتاريخی وآشيوھای اسالمی ازجمله تخريب  ،موتاسيونابتدای  در ؛اسالمی بود حائز موفقيت نگرديد
  گاھيم ومختصری ھمآميز شورشيان مذھبی بود بشرحی که ھمه آنھا ازاقدامات افتخارآ بی اھميت دانستن

   .ازنشريات سنگرمنعکس شده است ۵٨ماه سال  رساله غارت ايران که درتاريخ دھم بھمن در

  موتاسيون داعش 

اسالم را زنده کرد قوانين واحکام اسالمی که درکشورھای اسالمی  ،ف سياسیتولد داعش صرفنظر ازاھدا
ورده شد وحقيقتا با کمی احتياط ميتوان دوران حکومت داعش آبه صحنه را درکتابخانه ھا خاک ميخورد 

ا قدرت اجرای احکام اسالمی رودراين قياس نميتوان  ،وازی گرفتنرا با ايام حکومت محمد مآورئيس 
نھاست که تفوق رابه آ، قدرت مسيحيت وامثال عوامل جھانی ،برتر ازايام محمد نگرفت بوسيله داعش

(به دليل روحيه ايرانيان به ايرانی  جمھوری اسالمی باھمه امکانات وحمايت غرب ،بغدادی داده است
نجا که فرض وجوب حکم اسالمی آ نتوانسته که اسالم را کامال پياده کند ولی داعش دقيقا تا بودنشان)

 امر در ،سنت محمد) را به اعدام مبدل نساخته( بريدن سرقانون اسالم در  ،درميان بوده عمل کرده است
   .گروکان کشته شده است و گرفته که چون فديه داده نشده اسير ن را معيارآدقيقا احکام قر دريافت فديه

                                               
١-  , transfiguration Alteration, Metamorphosis, change   ک-واژه ھای ديگر که در اين راستا آمده است. ح  
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داعش  .کاری که عمرنسبت به کتابخانه ھای ايران ساسانی کرد ،تش کشيدهآداعش کتابخانه موصل رابه 
 و ثارآ. اسالم قائل به  تاريخی را شکست ونابود ساخت ثارآ و جسمه ھاموزه موصل را ساقط کرد وم
کاری که جمھوری  ؛نھا داردآميداند وحکم برنابودی  وکفر را شرک نھاآ تمدن قبل ازاسالم نيست و

  ٢ .نرا ناتمام گذاشتآاسالمی 

 باستانی وتاريخی ثارآن ونه درسنت محمد وحتی خلفای راشدين  کوچکترين اشاره ای به حفظ آنه درقر
ن است نه آغوت است وسنت اسالمی برنابودی سالمی ھمان طاتاريخی درفرھنگ ا ثارآ ؛نشده است
   .نآ زحراست ا

ادوارگذشته  يان که ازبروايت تاريخ حمله اعراب مسلمان به ايران ھمه اموال متعلق به سلطنت ساسان
فته گھسته آ وری شده بود غارت شد  حتی يک اشاره درتاريخ ديده نميشود که حتی يکنفرآھمچنين جمع 

حترام نھا اآوبه قدمت  ،به حساب اموال بيت المال حفظ کنيد نراآ بين نبريد و از باشد که اين اموال را
   .عه اسالمی تابوستوطاغوت است وشرکت وطاغوت درجام ن اموال شرکآزيرا  ؛بگذاريد

تاريخی غنيمت  ثارآپس  تکه کردند و يک سھم ھم به علی امام اول شيعيان رسيد ،فرش کسرا را تکه
   .مسلمانان است

ی تاريخ ثارآمگر  ،تش کشيده شدآکتابخانه ھائی که درايران ساسانی ومصردرزمان خلفای راشدين به 
چيزی  يدانستند ولی؟ البته که معلمی دارد ا ارزشکه اين کتابھ خليفه ويا علی نميدانستند يا عمرآ نبود و

  .تش زدن کتابخانه ھا يعنی اجرای حکم اسالمآبنابراين است علم محسوب نميشود  که طاغوت وشرک

تاسيون داعش وم ،قرون متمادی است که مسلمانان دراجرای اين حکم اسالم کوتاھی اجباری داشته اند
   .تش کشيدندآوصل را به را بيدارکرد وکتابخانه م نھاآعصبيت 

ن قشونکه قشون معاويه (آ مان حکومت معاويه که علی ھم دست اندرکاروبسيارھم بانفوذ بود پس ازدرز
بلند که قشون  مفرغ يافتند بسيار از ن جزيره مجسمه عظيمی راآ جزيره رودس رافتح کرد در اسالم)

شتربه  با انرا خرد کنند وقطعاتش رآ معاويه با ساختن داربست ھای بلند وچندين ماه صرف وقت توانستند
 لمانی که مفصل اين موضوع را نوشتهآ تاريخ فريشلر .مدينه حمل کردند که صرف ساختن ظروف بشود

ند ھمان ست بياوربد ا ضافه کرده که باستانشناسان نتوانسته اند قدمت اين ھنرعجيب وشگرف تاريخی را
   .جھان ياد کرده است تاريخ ازاين مجسمه بنام يکی از عجائب ھفتگانه

رست د؟ نميدانستند که تخريب چنان ھنری کاردرستی نيست اعشد از يا معاويه مسلمان وعلی مسلمان ترآ
   .ن است نه درنظرويا عقل مردمآدرقر بودن ويانبودن امور دراسالم

 ی اعراب وقتی وارد مدائن شدند بقوت اسبھای بھم رنجيرشده ستونھا <درتاريخ فتوح البدان امده است
  >است ازبيخ وبن برکندند ان رابعنوان اينکه اينھا اثارشرکعظيم مرمرين کاخھای ساساني

 وبجای اسب ازبولدوزر استفاده کرد ايران بکاربرد یتاريخ ثارآدرست کاری که خلخالی برای تخريب 
  .رامگاه رضاشاه کبير)آ(

                                               
ر و آثا غير وھابی و يزيدی يند، ايرانی شيعه و سنی ن مشرک و کافر به حساب نمی آغربی ھا ھستند آنا» داعش«ولی چون پديد آورندگان  - ٢

 ک-قرار گرفته است... ح» ھدف«باستانی آنھان در مرکز 
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لی بن ابی طالب رضی هللا عنه رسول به ع حضرتمده است که <آ درصحيح مسلم به استناد ازحديث جابر
  ٣. >نرا ھموارکندآ دقبربلند وبا اشراف را می بين ماموريت داد که ھر

 مدرتاريخ اسالم بزرگترين افتخارعلی اين است که بردوش محمد باالرفته وبزرگترين بت قريشيان بنا
رنشد بدوش کسی سوا . دقيقا ھمين کاريکه داعش درموصل کرد يعنیباال به پائين افکنده است از خزاعه را

  .ولی باالی يک بلندی وسکو رفت

  ثارباستاني ايران آغارت 

بقدرت رسيدن جمھوری اسالمی  پس ازاعالم نمود که  ،ميراث فرھنگی وابسته به رژيم غاصبسازمان 
ثارتاريخی بسرقت رفته آايران خارج شده ودرميان  ثارعتيقه يگانه ازآثارباستانی وآ ھزارقطعه از صدھا

  )١٣٧۵ديماه  ٢٧مشروح درکيھان (                       . قراردارد تخت جمشيد نيز يک ديوارشی ازخب

ايران  ، اسالم را درجمھوری اسالمی بمناسبت غيرت ملی ايرانيان نتوانست با بکارگرفتن عصبيت اسالمی
   :نوشت خرآ. اين واقعيت ھمان است که اين سربازدرکتاب قضاوت درسخن زنده کند

يچ ، ھيابد وبقدرتی که الزمه حيات اجرائی اسالم است برسد درجامعه ايران استقرار اگرحکومت اسالمی«
ثارتاريخی وعلم ودانش باقی نخواھد ماند زيرا که جامعه اسالمی فقط يک کتاب آ اثری ازفرھنگ وھنرو
  )١۵۴صفحه (                                                     »ن استآنھم قرأ ويک علم نيازدارد و

 فرد ھر يا ) وخمينیدرجامعه ايران تحت فرماندھی اين ابليس ( درصورت ادامه حيات اجرائی اسالم«
سايش، آ فعاليت و کار، ،عدالت ،رحم ،انسانيت ،زادیآ ،وملتمليت  ،اثری ازايران وايرانيتيگری د

   »، شرافت ايرانی وپيشرفت باقی نخواھند ماند، اصالت، اخالق، مروت، مردانگیامنيت

  )٢٣٣صفحه (                                                                                                       

  باستاني موصل  رثاآ داعش و

 ھمانطور که طالبان ھم در ،موصل وشھرھای ديگر عراق درست به احکام اسالمی عمل ميکند داعش در
به  را مترارتفاع داشت ٣۵ھنا و پمتر ۵٨افغانستان به شيوه اسالمی عمل ميکند ومجسمه ھای بودا که 

   .تش توپخانه با زمين صاف کردندآفرمان طالبان با قدرت 

 و زمان حجاج بن يوسف ھم که مسلمانان به باميان افغانستان حمله ومسلط شدند تمام طالجات در در
ی که داعش درموصل انجام داد که درست مشابه کار ،ديوار معابد بودائيان را با قلم ازديوارھا کندند

  .کنده کاری ھای تاريخی پاک ميکنند را از اوير نشان ميداد با يک دستگاه برقی ديوارھاتص

                                               
سنگ گور ھارا خواباندند.  ٣-در گورستان سربازان انگليسی از جنگ دوم جھانی کردند و با لگد و با گلوله ژ ٢٠١٠داعش ھمين کاررا در سال  - ٣
 ک -ح
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دررابطه باشکستن نصر قای دکترآ
مجسمه ھا اظھارنظر کرده اند که 

داعش برای مقاصد  ايع بودچون ش
مالی به غارت وتخريب موزه موصل 
دست زده است شکستن مجسمه ھا به 

بب اين پاسخ بود که حکم مذھبی س
   .اين اقدام است نه منافع مادی

ساخت وخريد  توضيح اينکه دراسالم 
وفروش مجسمه حرام است ولی خريد 
وفروش اشياء عتيقه حرام نيست 

درحدی  وداعش مجسمه را ميشکند
(حکم  که مجسمه شناخته نشود

وبقيه عتيقجات را غنميت  ،ن)آقر
   .ورد وميفروشدآبشمارمي

  قاي اوباما  واسالم آ

ه ک بلغ  اسالم شده اند بياد داشته باشند                                                 ُ قای اوباما اخيرا اشتھای اسالمی پيدا کرده ومعرف و م  آ اينکه
   .مريکاآقای رئيس جمھوری آن است نه آقر ،شناسنامه اسالم

که  >حرکت نھائی بعد ازبغدادکتاب < در قای ايوانزآ ؛مريکا نيستآشان رئيس جمھور ،حقيقت      ِ الپوشی  
   :نوشته است جزء پرفروش ترين کتابھا قرارداشته اعالم نيويورک تايمز بنابر

، اشغال ايراندر  . انقالب اسالمی ) مرتبط استمريکاآ( ھمه حوادث منطقه با اشتباه کاری کارتر<
 عراق و در نچه امروزآ، پديده ای بنام بن الدن وباالخره ، جنگ ايران وعراقافغانستان بوسيله شوروی

 ) درمورد خمينیمريکاآبخوانيد سياست دولت ( غانستان ميگذرد ھمه وھمه ناشی ازاشتباه کاری کارتراف
  >عدم درک درست ازاسالم) بوده است(

ن درزمان کارتر آتعمد را درمورد شناخت اسالم واحکام اجرائی  و !!مريکا  ھمان اشتباهآامروز ھم 
ي  .است ابدا اشتباه نيست و سياست جھان گشائی استميکند  نام اين عمل قبيح که دنيا ناظر تکرار

  


