
 (22( )قسمت 1) در داراالسالم و دارالکفر و احزاب حزب، حزب ساالری

 

ود عوض می کنند و معنی عده ای وجود دارند که عمداً معنی اصطالحات را طبق خواسته های خ

ن چیزی گفته اینها چیز دیگری را به مردم دیگری از مفاهیم و اصطالحات استخراج می کنند. مثالً قرآ

و یا مرتکب قیاسهای اشتباهی می شوند که آشکارا  حالی که می دانند اینگونه نیست،ارائه میدهند در 

برای آگاهان به شریعت واضح است چنین قیاسی برای عوام فریبی تولید شده است و شبیه قیاس کسانی 

بَا َوأََحلَّ »است که جهت خوردن مال مردم می گویند:  بَاقَالُواْ إِنََّما اْلبَْیُع ِمثُْل الر ِ َم الر ِ ُ اْلبَْیَع َوَحرَّ « ّللا 

گویند: خرید و فروش نیز مانند ربا است. و حال آن که خداوند خرید و فروش را می (275 /)بقره

 حالل کرده است و ربا را حرام نموده است .

ق کشته شد حتی 119مغیرة بن سعید که در سال در تاریخ اسالم از این اشخاص زیاد بوده اند مثل 

یا  1و به عوام فریبی می پرداخت حروف الفبای قرآن هم سخنان رمزی و من درآوردی قائل بودبرای 

« ارض»یعنی آل محمد و امامان  و « سماء»ابومنصور عجلی رهبر غالیان منصوریه می گفت که : 

و  واجبات هم یعنی  هستندد بلکه اسم دو شخص نهم یعنی پیروان آنها، و بهشت و جهنم هم وجود ندار

کسانی  2کسانی که دوستی با آنها واجب است و محرمات هم یعنی کسانی که دشمنی با آنها واجب است.

باز به این وارونه گوئی ها دامن بیشتری ق به قتل می رسد 138که در سال چون ابوالخطاب هم 

و یزیدی ها و علوی ها و  که در نهایت فرقه هائی چون اسماعیلیه و علی اللهی های داسنی 3.زدند

غیره از آنها استخراج شدند که کالً ظاهر قرآن و احکام و شریعت را رها کردند و شدند چیزی که 

هللا تعالی چیزی می گوید و دارودسته ی منافقین جهت جا انداختن افکار شیطانی خود دارید می بینید. 

 نیم. می دهند که ثمراتش را می بیچیز دیگری به خورد مسلمین 

ی آشکار چیزی می گویند اما دارودسته  «گانه6کفار»بالعکس آن هم باز اتفاق می افتد، یعنی شیطان و 

ا در و ویروسهمی کنند تا این کفریات گوئی ی منافقین به سبک دیگری آن را برای مسلمین وارونه 

ریف در تع = مشرکین( )به زبان عربی سکوالریستهاجا بیافتد. مثالً خود قلب مسلمین و داراالسالم 
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سته ی دارود... تعاریفی دارند اما لیبرالیسم و سوسیالیسم وسکوالریسم و دموکراسی و پلورالیسم و 

 د. نده دقیقاً چیز دیگری را به خورد مسلمین میبا تعدیل و غسل تعمید این اصطالحات  منافقین

بازیهای مختلفی صورت گرفته است  دارودسته ی منافقینهم توسط  «حزب»با کلمه ی  در همین راستا

دهند و فعالیت حزبی داشته باشند، یا حداقلش این باشد  به امید آنکه بتوانند در داراالسالم حزبی تشکیل

ی توانند حزبی نمدر اوضاعی چون حکومت اسالمی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم که اگر خودشان 

را به مومنین  های مناسب در جنگی روانیجهت فراهم شدن زمینه  دهندبتشکیل « ضرار»در 

 حزبگرائی و تفرق تشویق و ترغیب کنند. 

جماعتی از مردم، پیروان و هم مسلکان شخص، بهره و قسمت دسته و حزب از لحاظ لغوی به معانی 

ثُمَّ بَعَثْنَاُهْم ِلنَْعلََم أَیُّ اْلِحْزبَْیِن أَْحَصى ِلَما لَبِثُوا هللا تعالی در مورد اصحاب کهف می فرماید:  4آمده است.

( پس از آن ایشان را برانگیختیم )و بیدارشان کردیم ( تا ببینیم کدام یک از آن دو دسته 12)کهف/أََمداً 

 گفته شده است، مثل صالة و« حزب»در اینجا معنی لغوی  مد ت ماندن خود را حساب کرده است.

بدعت و .... که گاه در قرآن و سنت صحیح و سخن صحابه و ائمه ی خیرالقرون در معنی لغوی آن به 

 کار رفته اند. 

 می گوید:« المفردات فی الفاظ القرآن الکریم»راغب اصفهانی در  ،هم «حزب» قرآنیِ  در مفهومِ 

عده ای هم با وجود دارد. گروهی که در میان آن ها نوعی شدت و سختی  5«الحزب جماعة فیها ِغلَظ.»

حزب تجمع گروهی است که بر اندیشه و هدف واحدی توافق داشته »توجه به مفاهیم قرآنی گفته اند: 

 6« باشند و از آن با حمی ت دفاع کنند.

اگر در معنی و مفهوم حزب دقت داشته باشیم به راحتی می توانیم متوجه شویم که حزب بیانگر تجمع 

ق است. تجمع  و  ،و دسته بندی در مورد عقاید و اهداف و منافع مشترک که هویت ساز هستندو تفر 

تفرق و جدائی و جنگ و مبارزه  با کسانی که عقاید و اهداف هویت ساز دیگری دارند. مثل حزب هللا 

و اند در برابر حزب شیطان که با عقاید و باورها و اهداف مختلف و هویتهای مختلف از هم جدا شده 

در برابر هم  قرار گرفته و صف آرائی کرده اند و هر یک در جنگی روانی و حتی نظامی آشکارا 

ند با طرف مقابل وارد رقابت شود و با شدت و خشونت هم که شده هم از عقاید و باورهای سعی می کن

 خودشان محافظت کنند و هم خودشان را بر مخالفین تحمیل کنند. 
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می شود در واقع در مسیر سکوالریستها در  احزاب مختلفدر این صورت هر مسلمانی که وارد 

( و از زمره سکوالریستها 31)روم/ َواَل تَُکونُوا ِمَن اْلُمْشِرِکینَ  حرکت است که هللا تعالی امر می کند:

شده است که چه بخواهد چه نخواهد از دیگر  )مشرکان( نگردید؛ و در واقع وارد عذاب ناشی از تفرق

را جدا می کند و در برابر سایر مسلمین صف آرائی می کند و چه بخواهد چه مسلمین صف خود 

نخواهد با سایر مسلمین وارد جنگی تبلیغی و روانی و حتی وارد جنگی مسلحانه می شود که دیگران 

را با زبان و دست عذاب می دهد و هم توسط دیگران دچار عذاب می شود . هم مزه ی عذاب را به 

 : چشاند و هم خودش توسط دیگران مزه ی عذاب را می چشد . هللا تعالی می فرماید:سایر مسلمین می 

ن فَْوقُِکْم أَْو ِمن تَْحِت أَْرُجِلُکْم،  تواند که عذاب بگو: خدا میقُْل ُهَو اْلقَاِدُر َعلَى أَن یَْبعََث َعلَْیُکْم َعذَاباً م ِ

أَْو یَْلبَِسُکْم ِشیَعاً َویُِذیَق بَْعَضُکم بَأَْس بفرستد، بزرگی از باالی سرتان و یا از زیر پاهایتان بر شما 

و یا این که کار را بر شما به هم آمیزد ) و در نتیجه حقیقت امر بر شما مشتبه شود( و شما  بَْعٍض،

دسته و پراکنده گردید )و جنگها در میانتان برپا گرداند( و برخی از شما را به جان برخی دیگر دسته

گرفتار همدیگر سازد و شما را گروه گروه به جان هم اندازد و بعضی را به عذاب بعضی اندازد و 

خشونت را توسط بعضى از شما به بعضى ÷                          گرفتار کند، و طعم تند و تیزی و 

ُف اآلیَاِت لَعَلَُّهْم یَْفقَُهوَن دیگر از شما بچشاند. ( بنگر که چگونه آیات را بیان 65)انعام/انُظْر َکْیَف نَُصر ِ

 گردانیم تا بلکه بفهمند.و روشن می

تنها در  « احزاب»در طول تاریخ وجود داشته است و این  «احزاب»این همان چیزی است که بین 

زندگی مسالمت آمیزی توانسته اند در کنار هم یا دشمنی با شریعتهای آسمانی  دنیویمواردی به دالیل 

باشند و گرنه همیشه در حال جنگ و درگیری با هم و با پیروان شریعتهای آسمانی بوده اند و داشته 

االن هم هستند. حاال دارودسته ی منافقین با تبلیغ حزب گرائی در میان مسلمین چنین سرانجامی را 

 (65عام/)ان .یَْلبَِسُکْم ِشیَعاً َویُِذیَق بَْعَضُکم بَأَْس بَْعٍض برای مسلمین می خواهند. 

ابزار و سازمانی برای کسب قدرت حکومتی با برنامه، ایدئولوژی و : یعنی «حزب» ،در این صورت

که با مرام نامه )عقیده و ایدئولوژی حزبی به اضافه ی اهدافی که دارد( و و متمایز دیدگاهی خاص 

حزبی و برون اساس نامه )قانون اساسی حزبی( و نظام نامه ای )قواعد حاکم بر رفتارهای درون 

حزبی( که دارند به نسبتهای مختلفی به اعضایش هویتی متمایز و اهدافی متمایز با آنچه که حاکم بر 

و آنها را به سوی هدفی واحد غیر از آنچه که بر حاکمیت موجود حاکم است  ،جامعه است می بخشد

 وه  هللا و مباني دین اسالم و نمایانگر نوعي تفكیك اجتماعي براساس ایمان و اعتقاد ب ،هدایت می کند

  یا بر اساس ایمان و اعتقاد به طاغوت و کفر به اسالم است. کفر به طاغوت



ند و ک د بر حکومت تسلط پیداخواهمی« حزب»در آثار کالسیک و علمی روز هم آمده است که: 

قدرت  ترین وظیفه سازمان حزبی تالش برای کسبو مهم 7د.ساز های عمومی خود را عملیسیاست

  8است.

شرکت تبلیغی یا اقتصادی و فرهنگی و .... سندیکا و انجمن مردمی و با یک  «حزب»در این صورت 

ن و برنامه ها و اهداف موجود و یا وانیقمی خواهد در چارچوب حاکمیت موجود و طبق که فرق دارد 

لیه رسول هللا صلی هللا ع. مثل حلف الفضول که فعالیتهائی داشته باشدعرفی پذیرفته شده در جامعه 

ی هم با اخالق و عرفی پذیرفته شده بود و مخالفتاخالق عمومی  لم در آن مشارکت داشت که از نظروس

  شریعتی اسالم ندارد. 

بلکه مصمم است که قدرت حکومتی را  ،پس حزب نمی خواهد بر حزب حاکم موجود اعمال نفوذ کند

و  «گروه فشار»و  «حلف»و  «سندیکا و صنف»با  «حزب»در این صورت 9.بگیردحزب حاکم  از 

دارای ارتباط نیز  «تشکل»با آنکه  ،فرق دارد «تشکل»با و حتی  «انجمن»و  11«جبهه»و  10«جناح»

را پیش می کشند و  «حزب»بحث  ، اما دارودسته ی منافقین کیالتی و ساختاری شبه حزبی استتش

و  «جناح»مسلمین را به حزب گرائی و تعدد حزب و حزب ساالری دعوت می کنند اما تعاریف 

فرقه  ،در بدترین حالتو غیره را به مسلمین ارائه می دهند.  «انجمن»و  «جبهه»و  12«گروه فشار»
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برجسته ترین نظریه پردازان علوم سیاسی در میان سکوالریستها نیز باز به این نگرش رسیده اند . به عنوان مثال می توان به چند مورد   ۹

 بر حکومت است یرگیداند که هدف آنها چ یجامعه م یاسیمنضبط از افراد تالشگر س یرا سازمان یاسی، حزب سومنین گموندیزاشاره کرد: 
ب در کتا دوورژه سیمور / پردازد . یکه باور متعارض دارند به رقابت م گرید یگروهها ای، با گروه مردم یبانیاز پشت یداربرخور یو برا
آنند که در انتخابات ،  یاحزاب به چنگ آوردن قدرت با شرکت در اعمال آن است . احزاب در پ میهدف مستق: » می گوید استیس علماصول 
نژاد ،  ی، دکتر حسن محمد یاسیاحزاب س. «) رندیداشته باشند و حکومت را به دست گ ییو وزرا ندگانیبه دست آورند ، نما ییکرسها
واحد  کیاست که به عنوان  افتهیسازمان  شیاز شهروندان کم و ب یمرکب از گروه یاسیحزب س: »  دیگو یم گتل/  .(  -۳۸-۳۹ص
سازند .  یخود را عمل یعموم یاستهایکنند و س دایخواهند بر حکومت تسلط پ یخود م یکنند و با استفاده از حق را یعمل م یاسیس
 آنها اعضاي كه باشند مي اختياري جمعيتهاي سياسي احزاب:  گوید مي وبر ماكس/  ( ۳۴۳، عبدالرحمان عالم ، ص  یاسیعلم س ینادهایب)«
 خود دلخواه سياسي هاي برنامه تحقق چون ومعنوي مادي امتيازات از برخي به طریق این از تا برسانند قدرت به را خود رؤساي كوشند مي
 .  یابند دست دو هر یا شخصي منافع برخي به نيل یا
بلند مدت به منظور رقابت و کسب  ایمشترک در کوتاه مدت و  یها دگاهیکه با اهداف و د ییگروه ها ای( :مجموع گروه Factionجناح ) 1۰

 یباشند. جناح را بخش یحقوق تیو شخص یرسم تیماه یکه دارا نیبدون ا ند،یآ یحزب گرد هم م ایحکومت  کیدر داخل  ،یاسیقدرت س
ود. بر ش یم لیتشک ییاست که لزوماً مداومت ندارد و بنا بر ضرورت و به مناسبت ها یتشکل جناحدانسته اند . یاسیس انیجر ایواحد  کیاز 
خود را دچار  ییدهند و شناسا رییتوانند به مرور زمان، مواضع خود را تغ یم جیبه تدر ایبه سرعت  ....اساس جناح برخالف حزب:  نیا

 (۳۸، ص 1۳۸۲،  انی، قم، پارس یاسیمشکل کنند.) جمال زاده ، ناصر ، اصطالحات س
شوند و به خاطر  یهدف مشترک در آن متحد م کیبه  لین یبرا یطبقات و اقشار مردم یاسیس ندگانیکه نما یسازمان (:Frontجبهه ) 11

گروه  ایطبقه  کیحزب , سازمان  رایکنند . جبهه با حزب فرق دارد ز یشود , مبارزه م یکه در برنامه جبهه منعکس م یمنافع مشترک
 کایآمر یدار هیاز سرما یجناح ندهیکه هرکدام نما کایواه آمرخ یاحزاب دموکرات و جمهور لطبقه ) مث کیاز  یبخش یحت ایو  یاجتماع

به آن منافع  لیشود و هدف آن , مبارزه در راه تحقق آن اهداف و ن یم لیتشک یگروه اجتماع ایهستند ( است که بر اساس منافع آن طبقه 
 (۲۵۹, ص  نیشی, پ یاسیس علوم, فرهنگ  نویراد , م ی, افشار ی, عل یاست .) آقا بخش

نفوذ  یذ یگروهها: »دیگو یم نیچن ی نفوذ و فشارذ یخود،در مورد گروهها «یاسیس یجامعه شناس»دوورژه درکتاب  سییمور 1۲

« شارف»سازند و بر آن  یمانند،آن را متأثر م یم یکه خارج از قدرت باق یکنند،بلکه در حال یآن مشارکت نم یفتح قدرت و اجرا مادریمستق
 نیب یاز تفاوت ها یکی/ «از خود را به قدرت بنشانند. یبر زمامدارانند، نه آن که زمامداران ریتأث یپدر  نفوذیذ ی. گروههاکنند یوارد م

در  مایرا مستق یاسیقدرت س یو رسم یتالش دارند تا بطور علن یاسیآنان است.احزاب س ی،درجه مسلک گرائ نفوذیذ یاحزاب و گروهها
ر . دنداعالم کردهاندجامعه عمل بپوشان یشوند تا بتوانند به اهداف خود که در اساسنامه بطور واضح و عموم کیدر آن شر ایو  رندیدست بگ

ز ا یدر آن مشارکت کنند،بلکه خود بخش یحت ای رندیخواهند قدرت را در دست بگ یفشار( نم ی)منظور گروههانفوذیذ  یکه گروهها یحال



 دارودسته ی منافقین با ذکرها و مذاهب و تفاسیر اسالمی جناحهائی در داخل حزب هللا هستند، اما 

در چند قرن گذشته در داراالسالم داخل حزب هللا  13جناحها و مذاهب و فرقه ها و گروههای وجود

 سعی می کنند با دغلبازی تعدد احزاب را در میان مسلمین توجیه کنند. 

یک حزب واحد در برابر با تمام معیارهای حزبی، رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با پیام هللا تعالی 

احزاب مختلف مشرکین تشکیل داد که با عقاید و منهجی جدید به اعضای حزبش هویتی جدید با اهدافی 

 جدید تزریق کرد. 

در مدینه و در اوج قدرت  همدر مکه و در اوج ضعف و  هماین حزب، حزب هللا بود. حزبی که  

ِ : حکومتی یکی بود و هللا تعالی در موردش می فرماید َ َوَرُسولَهُ َوالَِّذیَن آَمنُواْ فَإِنَّ ِحْزَب ّللا  َوَمن یَتََولَّ ّللا 

یاری بپذیرد ) از و و هرکس که خدا و پیغمبر او و مؤمنان را به  سرپرستی ( 56)مائده/ُهُم اْلغَاِلبُوَن 

 .هللا پیروز استتردید حزب( بیوهللا است زمره حزب

ِ َواْلیَْوِم اآْلِخِر یَُوادُّوَن  بینیم که هللا تعالی می فرماید:  در مورد حزب هللا باز می اَل تَِجدُ قَْوماً یُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

َ َوَرُسولَهُ َولَْو َکانُوا آبَاءُهْم أَْو أَْبنَاءُهْم أَْو إِ  مردمانی را نخواهی یافت که  ْخَوانَُهْم أَْو َعِشیَرتَُهْم،َمْن َحادَّ ّللاَّ

به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند، ولی کسانی را به  سرپرستی بگیرند )و کسانی را به عنوان 

، هرچند که آنان دا و پیغمبرش دشمنی ورزیده باشندسرپرست خود انتخاب کنند که این افراد( با خ

یَما،ن باشند.پدران، یا پسران، یا برادران، و یا قوم و قبیله ایشا یَّدَُهم بُِروحٍ َن َوأَ أُْولَئَِک َکتََب فِی قُلُوبِِهُم اْْلِ

ْنهُ، چرا که مؤمنان، خدا بر دلهایشان رقم ایمان زده است،) بر دلهاشان )نور( ایمان را نوشته و ایمان  م ِ

تی ویژه به را در دل هایشان ثابت و مقرر کرده( و با روح ربانی خود )یا با روحی از جانب خود حیا

َویُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِری ِمن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر آنها بخشیده و( یاریشان داده است و تقویتشان کرده است، 

ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ  گرداند که از زیر ) و ایشان را به باغهای بهشتی داخل می ،َخاِلِدیَن فِیَها َرِضَی ّللاَّ

، و مانند. خدا از آنان خوشنودجا میا رودبارها روان است، و جاودانه در آنکاخها و درختان ( آنه

                                                           
ار به فش یکه گروهها یمنافع پرداخته در حال عی( احزاب ،اکثرا به تجماین می.)کرستندیحاکمه ن ئتیجزو ه یروند ول یطبقه حاکم بشمار م

 یم زیخشونت آم یافراد مانع از دست زدن به رفتارها تیخواسته و کسب رضا کیافراد توجه داشته و با بدست آوردن  منافع وندیپ
 کند،اما  گروه فشار،  محفل یم فایا یاتیکشور آشکارا نقش ح یاستهایاست ودر س یبزرگتر ییگردهما یاسی( حزب س1۳۸۷زاده، بیشود.)نق
است ، اما  یاسیآن س تیماه رایشرکت دارد ز استیدر س یاسیکند.حزب س یم یپرده نقش خود را باز شتدارد وبا ماندن در پ یمحدود

 (1۳۸۸،۳۶۰ندارد.)عالم، یهدف نیگروه فشار چن
 کیفرقه ,  کیدسته ,  کیجمع ,  کی, معموال آنها را  ندیدور هم گرد آ یلیبه دال ای لیچند به دل یکه اشخاص ی(:هنگامGroupگروه ) 1۳

 یاز آنها را م یتعداد تیخود عضو اتیاست که هر فرد در طول ح ینسبتا کوچک یسازمان ینامند . گروه واحدها یگروه م کی ایانجمن و 
 لی( ممکن است تشک نهایو جز ا ی, فن ی, ادار ی, اقتصاد ی, ورزش یاسیمختلف )س یه به مناسبتهاک کوچک یگروهها نیا انی. تنوع مردیپذ

اورد که  یرا به وجود م یا ژهیرفتار و آداب رسوم و معتقدات و وهیکوچک و مختلف , ش یگروهها نیاز ا کیاست . هر ادیز اریشود , بس
,  یسای, فرهنگ علوم س نویراد , م ی, افشار ی, عل یگذارد .) آقا بخش یم یباق شیخو یعضاآثار خود را برطرز تفکر , رفتار و توقعات ا

 (۲۸۰, ص  نیشیپ



ِ ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ایشان هم از خدا خوشنودند.  ِ أاََل إِنَّ ِحْزَب ّللاَّ هللا  ( اینان حزب22)مجادله/أُْولَئَِک ِحْزُب ّللاَّ

 .، قطعاً پیروز و رستگار استهللا! حزب آگاه باش. هستند

عضای این حزب هللا در مسیر صحیح رسول هللا صلی هللا علیه وسلم حرکت کنند این سرانجام اگر ا

َر تُْم َخیْ ُكنمی فرماید: هم هللا تعالی در معرفی رسول هللا صلی هللا عله وسلم و یارانش قطعی آنهاست که 

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس، تی هستید که به سود انسانها آفریده شده أُمَّ تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف  ،ایدشما بهترین ام 

ۗ ِ نمائید و به خدا امر به معروف و نهی از منکر می( 110)آل عمران/ َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

 ایمان دارید.

ا هستید، بلکه همیشه به امت واحده اشاره کرده که  هللا تعالی در هیچ جائی نفرمود بهترین امت ه

َراَط اْلُمْستَِقیمَ »ی هستند که در یک مسیر تحت عنوان « الَِّذیَن أَْنعَْمَت َعلَْیِهْم »  در حرکتند و هللا «الِص 

ا ِقیمً َوأَنَّ َهذَا ِصَراِطي ُمْستَ در مورد این مسیر مستقیم امت واحده و مسیرهای متفرق می فرماید: تعالی 

َق بُِكْم عَ این راه، راه مستقیم من است از آن پیروی و تبعیت کنید،  ،فَاتَّبِعُوهُ  َّبِعُواْ السُّبَُل فَتَفَرَّ ن َوالَ تَت

اُكمسازد. و از راههای دیگر پیروی نکنید که شما را از راه خدا پراکنده و متفرق می ،َسبِیِلهِ   ذَِلُكْم َوصَّ

َّقُ  کند تا پرهیزگار اینها چیزهائی است که خداوند شما را بدان توصیه می (153)انعام/وَن بِِه لَعَلَُّكْم تَت

 شوید.

َراَط اْلُمْستَِقیمَ »این توصیه و سفارش هللا تعالی در مورد حزب خودش و امت واحده  و اما است، « الِص 

 بدون شک شیطان دشمن شما است،، َعدُو  إِنَّ الشَّْیَطاَن لَُکْم شیطان و حزبش چه؟ هللا تعالی می فرماید: 

اً  او  (6)فاطر/إِنََّما یَْدُعو ِحْزبَهُ ِلیَُکونُوا ِمْن أَْصَحاِب السَِّعیِر پس شما هم او را دشمن بدانید.  ،فَاتَِّخذُوهُ َعدُو 

 خواند تا از ساکنان آتش سوزان جهن م شوند .پیروان خود را فرا می

با مرجعی ثابت و عقایدی ثابت و در قالب امتی واحد در طول که حزب هللا اما نکته ی جالب این است  

حزب شیطان در طول تاریخ دارای هزاران عقیده ی مختلف و متفاوت مشرکیِن ، اما تاریخ یکی بوده

همه میدانیم که در این و ؛ چون مشركین اساس دین خود را بر هوا و هوس پایه ریزی کرده اند اند بوده

و مرجع ثابتی  ا و هوسهای مختلفی دارندچون هوانها با هم مختلف و متنوع خواهند بود، زمینه انس

احزابی که همه  .«حزب»استفاده شده است نه  «احزاب»ی  به همین دلیل برای آنها از کلمه، ندارند

  جزو حزب الشیطان هستند. 

هر حزبی از میان سکوالریستها نیز اهدفی دارد و به آن دلخوش است همانگونه که اسالم هدفی دارد و 

ةً َواِحدَةً »در واقع انحراف از  تعدد حزب مؤمنین به آن خوشحال هستند. به همین دلیل   از و « أُمَّ

 . ویژگی مشرکین )سکوالریستها( است



ةً َواِحدَةً َوأَنَا  ره به پیامبران مختلف می فرماید:هللا تعالی در جاهائی از قرآن ضمن اشا  تُُكْم أُمَّ إِنَّ َهِذِه أُمَّ

ای بوده و من پروردگار همه شما هستم ، پس تنها مرا عبادت این امت یگانه( 92)انبیاء/َربُُّكْم فَاْعبُدُوِن 

مل هللا تعالی به مذم ت و تقبیح ع بالفاصله، در آیه بعد،  (.و هللا واحدی قانونی واحد، با )امتی واحد کنید

( "و 93)انبیاء/َوتَقَطَّعُوا أَْمَرُهم بَْینَُهْم ُكل  إِلَْینَا َراِجعُوَن  حزب گرایی و تفرقه می پردازد و می فرماید:

 گردند"دین شان را میان خود پاره پاره كردند همه به سوى ما باز مى

ةً َواِحدَةً َوأَنَا َربُُّکْم لی می فرماید: باز به همین شکل در سوره ی مومنون هللا تعا تُُکْم أُمَّ َوإِنَّ َهِذِه أُمَّ

بوده و من پروردگار همه شما هستم، پس تنها از من ای ( این  امت شما امت یگانه52)مومنون/فَاتَّقُوِن 

ی کند و مسپس؛ بالفاصله در آیه بعدی عمل حزب گرائی و تفرقه گرایان را مذمت و تقبیح  .بپرهیزید

با ذکر حالت روحی حزب گرایان تفرقه خواه و بعد از توضیحاتی در مورد مشرکین )سکوالریستها( و 

فَتَقَطَّعُوا احده، هللا تعالی می فرماید: و« امت»موضع پیامبران در مورد دعوت و امر به گرایش به 

ا  )مردم( کار و بار )دین( خود را أَْمَرُهم بَْینَُهْم ُزبُراً، هر )تکه تکه کردند وو  به پراکندگی کشاندند  ام 

هر حزب و جمعی تی بدانچه * ُکلُّ ِحْزٍب بَِما لَدَْیِهْم فَِرُحوَن  ،گروهی به راهی رفتند، و عجب این که(

  دارند و برآنند خوشحال و شادانند.

را تا زمان مرگشان باید  در آیه ی بعدی هللا تعالی این حزب گرایان را گمراه می نامد و می فرماید اینها

بگذار تا مد ت زمانی در ( 54-53) مؤمنون/ فَذَْرُهْم فِی َغْمَرتِِهْم َحتَّى ِحیٍن در این گمراهی رها کرد: 

و بعد از این به بیان ویژگی اخالقی و عملی همه حزب گرایان در فرورفتن در   .خود بسر برندغرقاب 

 به عنوان ثمره ی دائمی حزب گرائی و تفرق می پردازد.   تفرق و طغیان و سرکشی از هللا تعالی

بعد از آمدن قانون شریعت هللا که بین مردم حکم کند چه چیزی باعث تفرق و حزب گرائی در میان اما 

ُ النَّبِی ِیَن امت واحده می شود؟ هللا تعالی می فرماید:  ةً واِحدَةً فَبَعََث ّللاَّ ریَن َو ُمْنِذریَن وَ کاَن النَّاُس أُمَّ  ُمبَش ِ

ِ ِلیَْحُکَم بَْیَن النَّاِس فیَما اْختَلَفُوا فیهِ  . ودنددسته ب و یک« امتی واحد»مردمان  ،أَْنَزَل َمعَُهُم اْلِکتاَب بِاْلَحق 

پس خداوند پیغمبران را برانگیخت تا بشارت دهند و بترسانند . و کتاب که مشتمل بر حق بود و به 

ورزیدند کرد، بر آنان نازل کرد تا در میان مردمان راجع بدانچه اختالف میوت میسوی حقیقت دع

نی( تنها آسمادر کتاب ) ،َو َما اْختَلََف فیِه إِالَّ الَّذیَن أُوتُوهُ ِمْن بَْعِد ما جاَءتُْهُم اْلبَی ِناُت بَْغیاً بَْینَُهمْ  ،داوری کند

داده شده بود، و به دنبال دریافت دالئل روشن، از کسانی اختالف ورزیدند که در دسترسشان قرار 

ُ  ،.توزی اختالف نمودندروی ستمگری و کینه ِ بِإِْذنِِه َو ّللاَّ ُ الَّذیَن آَمنُوا ِلَما اْختَلَفُوا فیِه ِمَن اْلَحق  فََهدَى ّللاَّ

، با اجازه آورده بودند مانپس خداوند کسانی را که ای (213)بقره/ ِصراٍط ُمْستَقیمٍ  یَْهدي َمْن یَشاُء إِلى

، و خداوند هر کسی را که بودند، رهنمون شد خویش به آنچه که حق بود و در آن اختالف ورزیده

 نماید.بخواهد به راه راست رهنمود می



 هللاو حکومتی در واقع بغی و سرکشی و حزب گرائی و تفرق و خود محوری با نظام سازی اجتماعی 

تعالی به مقابله و رقابت می پردازد. غیر از سکوالریستها )به زبان عربی = مشرکین( و دارودسته ی 

منافقین )سکوالر زده ها( به همراه سایر کفار آشکار که با حکم و قانون شریعت هللا و نظام و حاکمیت 

در میان زب سازی اسالمی سر ناسازگاری و جنگ دارند چه کسانی به تفرقه و گروه گرائی و ح

 دعوت می دهند؟ مسلمین و بخصوص در داراالسالم 

ان مشرکین در میالبته خیال نکنید که سکوالریستها همیشه تمام شریعت هللا تعالی را رد می کنند، بلکه 

انگار  ،: سبحان هللا  را قبول ندارندو سکوالریستها کسانی وجود دارند که بعضی از قانون شریعت هللا

 هللا تعالی در مورد بخشی از سکوالریستهای اطراف ما صحبت کرده که بعضی از قانون شریعتهللا 

َوالَِّذیَن آتَْینَاُهُم اْلِکتَاَب یَْفَرُحوَن بَِما أُنِزَل هللا تعالی می فرماید:   . را منکر می شوند نه همه ی آن را

ف هستند ( از آنچه بر تو نازل شده است ایم ) و منصکسانی که کتاب )آسمانی( بدیشان داده ،إِلَْیکَ 

 ،دپذیرنب کسانی هستند قسمتی از آن را نمیاو از میان احز ،َمن یُنِکُر بَْعَضهُ  اْلَْحَزابِ َوِمَن  خوشحالند،

َ َوال أُْشِرَک بِهِ  و شریکی بگو : من تنها و تنها مأمورم که خدا را عبادت کنم  ،قُْل إِنََّما أُِمْرُت أَْن أَْعبُدَ ّللا 

برای او نسازم . )یعنی نمی توان بعضی از شریعت هللا قبول کرد و در بعضی دیگر قانون شریعت هللا 

إِلَْیِه أَْدُعو َوإِلَْیِه  ،را رها کرد و قوانین و چیزهای دیگری را با قانون شریعت هللا شریک کرد(

 .او است به جانبو بازگشت من دعوت می کنم من به سوی او  (36)رعد/َمآِب 

و « اجماع واحد»و حرکت در مسیر « واحد امت»و « اولی االمر»و « شورا»همینکه اسم بله، 

َراَط اْلُمْستَِقیمَ »و مسلمین « جماعت واحد» را آوردی یعنی وجود یک نظام منسجم حکومتی در « الِص 

کرده و عالوه  داراالسالم که وظایف و مسوولیت فرد در زندگى حکومتی و اجرائی جامعه را مشخص

 است.کشیده بر آن خط بطالنی بر حزبگرائی و تحزب 

در یک حاکمیت اسالمی و داراالسالم که دین اسالم تکمیل شده و علم به تمام احکام و ابزارهای  پس 

و چنانچه مهمی چون شورا و حلفهای مختلف وجود دارد چیزی به نام حزب گرائی مطلقا وجود ندارد. 

از مشخصه های بارز مشرکین و سکوالریستها است که تابع هوا و هوسهای حزب گرائی عرض شد 

ندارند، به همین دلیل هللا  خودشان مختلف خود هستند و مرجعیتی غیر از خواهشهای نفسانی مختلف

تعالی به مومنین سفارش و امر می کند که مثل مشرکین یا سکوالریستها اهل تفرق و حزب سازی 

 نباشند و...

الی هللا تع. تنها برای مشرکین در طول تاریخ به کار رفته استهم « قرآن»در « احزاب»کلمه ی البته 

خشی از این آیات اشاره می آیاتی را آورده که به ب « احزاب»در مورد سکوالریستها و تاریخچه ی 



)که مشرکان معاصرند(  ( قبل از اینان12)ص/َکذَّبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ َوَعادٌ َوفِْرَعْوُن ذُو اْْلَْوتَاِد  - کنیم :

ما  غمبرانپیآیات و اند ) نیز قوم نوح و عاد و فرعون که دارای بناهائی بلند و استوار همچون کوه بوده

 ( و قوم ثمود و لوط و13)ص/اْْلَْحَزاُب َوثَُمودُ َوقَْوُم لُوٍط َوأَْصَحاُب اْلَْیَکِة أُْولَئَِک اند؛ را ( تکذیب کرده

إِن ُکل  إِالَّ َکذََّب  صاحبان باغهای فراوان سر در هم کشیده]قوم شعیب[. اینان همان  احزاب هستند. 

ُسَل فََحقَّ ِعقَاِب  ، پیغمبران را تکذیب کرده و عذاب من احزاب( هر یک از این 14)ص/الرُّ

 . گریبانگیرشان گشته است

پیش از اینان )که مشرکان معاصرند( قوم نوح و احزابی )  ،ِمن بَْعِدِهمْ  اْْلَْحَزابُ َکذَّبَْت قَْبلَُهْم قَْوُم نُوحٍ وَ  -

ْت ُکلُّ أُمَّ  ،انداند )پیغمبران خدا را( تکذیب کردههمچون عاد و ثمود و لوط ( که بعد از ایشان بوده  ةٍ َوَهمَّ

لُوا َوَجادَ ، خود توطئه کنند تا او را بگیرند اند که در حق پیغمبرو همه امتها خواسته بَِرُسوِلِهْم ِلیَأُْخذُوهُ،

،بِاْلبَا اند، تا به وسیله باطل حق را نابود و و به ناحق جدال و نزاع ورزیده ِطِل ِلیُْدِحُضوا بِِه اْلَحقَّ

ن عقاب م ام . آیاولی من ایشان را گرفتار ساخته (5)غافر/فَأََخْذتُُهْم فََکْیَف َکاَن ِعقَاِب ، برطرف کنند

 ؟  نسبت بدیشان چگونه است

ثَْل یَْوِم   - : ای قوم آن مرد با ایمان گفت (30)غافر/ اْْلَْحَزابِ َوقَاَل الَِّذی آَمَن یَا قَْوِم إِن ِی أََخاُف َعلَْیُکم م ِ

ِمثَْل دَأِْب قَْوِم  .زگاران گذشته به احزاب رسیده استترسم همان بالئی به شما برسد که در رومن ! می

ْلِعبَاِد نُ  ُ یُِریدُ ُظْلماً ل ِ ( از سزای عادتی همچون عادت 31)غافر/وحٍ َوَعاٍد َوثَُمودَ َوالَِّذیَن ِمن بَْعِدِهْم َوَما ّللاَّ

 خواهد به بندگان ستم کند.اند. خداوند نمیقوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آنان بوده

ْستَِقیٌم   - َ ُهَو َرب ِی َوَربُُّکْم فَاْعبُدُوهُ َهذَا ِصَراٌط مُّ  (64)زخرف/إِنَّ ّللاَّ

راه  ،پرستش کنید)عیسی گفت: (به طور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار شما است ، پس او را  

لَِّذیَن ظَ اْْلَْحَزاُب  فَاْختَلَفَ  راست این است . احزاب  (65)زخرف/لَُموا ِمْن َعذَاِب یَْوٍم أَِلیٍم ِمن بَْینِِهْم فََوْیٌل ل ِ

! چه عذاب دردناکی در روز قیامت ختند. وای بر کسانی که ستم کردنددر میان خود به اختالف پردا

 گردد !گریبانگیرشان می

سکوالریستهای مکه را هم دنباله روان همان « ص»در سوره ی مکی و جالب است بدانیم که هللا تعالی 

َن  شکست خورده قبلی می داند و می فرماید: «حزابا» ا ُهنَاِلَک َمْهُزوٌم م ِ ( 11)ص/ اْْلَْحَزابِ ُجندٌ مَّ

 ای از احزاب هستند.اینان که اینجا )در شهر مک ه( هستند، سپاه ناچیز و گروهکی شکست خورده

ب ِِه َویَتْلُوهُ َشاِهدٌ أَفََمن َکاَن در مورد آخرین شریعت هللا تعالی نیز در قرآن می خوانیم :  ن رَّ َعلَى بَی ِنٍَة م ِ

ْنهُ َوِمن قَْبِلِه ِکتَاُب ُموَسى إََماماً َوَرْحَمةً أُْولَئَِک یُْؤِمنُوَن بِهِ  آیا کسی که دلیل و برهان روشنی از سوی  ،م ِ

آید و قبل از قرآن کتاب موسی ( به دْنبال آن میگواهی از جانب خدا )به نام قرآنپروردگار خود دارد و 



فَالنَّاُر ِمَن اْلَْحَزاِب َوَمن یَْکفُْر بِِه  ،آورندکه رهبر و رحمت بوده است. آنان بیگمان به قرآن ایمان می

ْنهُ ، هرکس از احزاب به قرآن ایمان نیاورد، میعادگاه او آتش است َمْوِعدُهُ، إِنَّهُ اْلَحقُّ فاَلَ تَُک فِی ِمْریٍَة م ِ

ب َِک َولَِکنَّ أَْکثََر النَّاِس الَ یُْؤِمنُوَن  درباره قرآن شک  و گمانی به خود راه مده . قرآن  ( 17)هود/ِمن رَّ

 آورند .حق است و از سوی پروردگارت آمده است ، ولی بیشتر مردم ایمان نمی

از شد ت خوف و هراس هنوز( گمان ارودسته ی منافقین دآنان )  ،لَْم یَْذَهبُوااْْلَْحَزاَب َن یَْحَسبُو   -

یََودُّوا لَْو أَنَُّهم بَادُوَن فِی اْْلَْعَراِب یَْسأَلُوَن َعْن  اْْلَْحَزابُ َوإِن یَأِْت اند، کنند لشکریان احزاب نرفتهمی

دارند در میان اعراب، صحرانشین شوند )و و اگر احزاب بار دیگر برگردند، ایشان دوست می ،أَنبَائُِکمْ 

ا قَاتَلُوا إِالَّ قَِلیالً  ،کنند که( اخبار شما را جویا شوندبدین اکتفاء می اگر  (20)احزاب/ َولَْو َکانُوا فِیُکم مَّ

  گیدند.جن، جز مقدار کم و ناچیزی نمیماندنددر میان شما می آنان

ا رَ   - قَالُوا َهذَا َما  دیدند، هنگامی که مؤمنان احزاب را )در جنگ خندق( ،اْْلَْحَزابَ أَى اْلُمْؤِمنُوَن َولَمَّ

ُ َوَرُسولُهُ َوَما َزادَُهْم إِالَّ إِیَماناً َوتَْسِلیماً  ُ َوَرُسولُهُ َوَصدََق ّللاَّ گفتند: این همان چیزی  (22)احزاب/َوَعدَنَا ّللاَّ

 جز بر ایمان  و. اندو خدا و پیغمبرش راست فرموده. پیغمبرش به ما وعده فرموده بودنداست که خدا و 

سکوالر و  «احزاب»رو در روی خود غیر از در جنگ خندق آیا مومنین   .افزایدایشان نمی و تسلیم 

قریش  یو هللا تعالی برای این سکوالریستها. همه جزو سکوالریستها بودند ند؟ نهمشرک کسانی را دید

؛ در این صورت زمانی که مساله ی برائت استفاده می کند «احزاب»از کلمه ی  و غطفان و غیره

َن اْلُمْشِرِكیَن ۙ َوَرُسولُهُ  مطرح می شود: َ بَِريٌء م ِ ( در واقع از سکوالریستها یا احزاب یا 3)توبه/أَنَّ ّللاَّ

و بیزاری شده است و فرقی ندارد بگوئیم برائت از سکوالریستها یا مشرکین یا  مشرکین اعالم برائت

 برائت از احزاب.  چه بگوئیم احزاب چه مشرکین چه سکوالریستها هر سه یک مفهوم را می رسانند.

 «احزاب»اما دارودسته ی منافقین و جاهلین میان مسلمین می گویند در میان مسلمین هم می توان 

ظ لف ند.!! و برای مسلمین می توان ازمختلفی داشته باش« احزاب»و مسلمین می توانندتشکیل داد 

از اینها و تمام مومنین باید این سوال هللا تعالی را پرسید که می فرماید:  استفاده کرد و....« احزاب»

« ُ                                                            دانید یا خدا؟: آیا شما بهتر میبگو ( 140)بقره/ « قُل أَأَنتُم أعلَُم أَِم ّللاَّ

ه نزدشان کقطعاً هللا تعالی بهتر می داند و ظالم تر از کسانی که واقعیتهای گفته شده توسط هللا تعالی را 

وجود کتمان می کنند در قرآن و سنت صحیح و آراء ائمه ی خیرالقرون وجود دارد اما آین حقایق را 

هللا تعالی بر این اعمال ضد اسالمی و عوام فریبانه ی آنها که جهت ضربه زدن به دین هللا و  و ،ندارد

ا بندگان هللا انجام می دهند آگاه است :  ُ بِغَافٍِل َعمَّ ِ َوَما ّللا  ن َکتََم َشَهادَةً ِعندَهُ ِمَن ّللا  َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 (140)بقره/ تَْعَملُوَن 



امری تازه باشد، اما وجود ما ممکن است معاصر برای جامعه ی  «احزاب»ی  در این صورت پدیده

ر بارها  دپدیده ای باستانی است که  ،و پلورالیسم سیاسی و حزب ساالری و گروه بندی جامعهاحزاب 

 بارتوسط امثال مزدکی ها و مانوی ها و غیره سربلند کرده و نابود شده است و امروزه نیز داراالسالم 

دیگر توسط سکوالریستها )مشرکین( کنونی سازماندهی و به روز و صادر شده است؛ در این صورت 

های فرهنگ سکوالرغربی و مولود پدیده ای نوین و ناشی از مؤلفه «احزاب»و  «حزب»

 رهاورد مدرنیته نیست.  -به قول عده ای  –پارلمانتاریسم و 

 الَ إِلَهَ إِالَّ أَْنَت، أَْستَْغِفُرَك َوأَتُوُب إِلَْیَك   ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك، 

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته  

 

 (23( )قسمت 2)حزب، حزب ساالری و احزاب در داراالسالم و دارالکفر 

 « زبح»هللا تعالی هرگز به کفار اهل کتاب و شبه اهل کتاب لقب  متوجه می شویم که کنیم دقتاگر 

ُم َوالَِّذیَن آتَْینَاهُ  . هللا تعالی می فرماید :اتی تحریف شده از اسالم بوده اندنمی دهد هر چند اینها انشعاب

ر ایم )و منصف هستند( از آنچه ب( بدیشان دادهکسانی که کتاب )آسمانی ،اْلِکتَاَب یَْفَرُحوَن بَِما أُنِزَل إِلَْیکَ 

کسانی  «احزاب»و از میان  (36)رعد/َمن یُنِکُر بَْعَضهُ اْلَْحَزاِب  َوِمنَ تو نازل شده است خوشحالند، 

آمده  «احزاب») که بعداً روشن می شود هر جا در قرآن کلمه ی پذیرند. هستند که قسمتی از آن را نمی

 منظور سکوالریستها )به زبان عربی = مشرکین( هستند.(

ن،  از دیگرا« مستقل»نگرشی ز دیگران و داشتنجعی مستقل امرو « اله»داشتن درواقع یعنی  «حزب»

مثل نگرش حزب کمونیسم از نگرش حزبی لیبرال و سرمایه دار. اینها در واقع دو نگرش کامالً متمایز 

مرد ساالران، یا نگرش ناسیونالیستها با  و در داخل دین سکوالریسم هستند. یا نگرش حزب فمنیستها

اینتر ناسیونالیستها و.... تمامی اینها با آنکه مذاهبی در داخل دین سکوالریسم هستند اما هر یک مستقل 

 «اله»خاص خودش را تولید کرده و با  «اله»در واقع  ،دناز دیگران جهانبینی خاص خودش را دار

 های دیگران فرق دارد و مستقل است. 

سکوالریستها )به زبان ، با اهل کتاب فرق دارند. احزاب و حزب گرایان «احزاب»در این صورت 

و در میان مسلمین هم منافقین و دارودسته ی سکوالر زده ها گرایش به  ؛عربی = مشرکین( هستند

چون بخش بی غیرت و بی عرضه ی سکوالریستها در داراالسالم هستند، که با  ،سازی دارند «حزب»

و جلوگیری به عمل می آنها در میان مسلمین ممانعت  «حزب»یکتاتوری هر چه تمامتر از تشکیل د



ه با کقبالً هم تشکیل داده اند باید نابود شود مگر کسانی از مشرکین سکوالریستها و آنچه که آید، 

 . مومنین پیمانی داشته باشند

مسلمین محسوب می شوند که در اهل کتاب در داراالسالم همچون صنف و سندیکائی در میان 

چارچوب قانون اساسی جامعه و طبق پیمانی که دارند به زندگی فردی و اجتماعی خود می پردازند و 

یعنی هرگز در تالش نیستند که آشکارا حزبی هرگز اهداف حزبی را در داراالسالم دنبال نمی کنند. 

اراالسالم تشکیل بدهند و فعالیت حزبی برای نابودی حزب هللا و در دست گرفتن قدرت حکومتی در د

 . انجام بدهند

در واقع اهل کتاب هدفی غیر از رضایت هللا ندارند و خیال می کنند در همان مسیری حرکت می کنند 

که هللا دستورش را داده است اما مسیر را اشتباهی و انحرافی می روند و... به همین دلیل در 

قرار می گیرند و به آنها فرصت فکر کردن و تعقل و فهم آزاد  داراالسالم مورد سرپرستی و حمایت

و این کفار اهل ذمه  برگردند آن منحرف شده اند ازدین اسالم که  ر صحیحداده میشود تا بلکه به مسی

  طبق پیمانها و شروطی در داراالسالم به زندگی مسالمت آمیز خود ادامه می دهند.

زمانی که کفار اهل کتاب جزو احزاب محسوب نمی شوند واضح است که قبایلی مومن در این صورت 

چون اوس و خزرج و حتی نژادهائی چون عرب و قبطی و کورد و ماالیی و تورک و غیره نیز جزو 

در مفهوم محسوب نمی شوند، به همین شکل کسانی هم که می خواهند مهاجرین و انصار را « حزب»

به حساب بیاورند باز تالش بیهوده ای می کنند که تنها ریشه در جهالت  «حزب»و دو معنی حزبگرائی 

واضح جهت عوام دارد، یا آگاهانه به این تحریف و جایگاه احزاب در قرآن  «حزب»آنها به معنی 

فریبی دست می زنند، چون تعریف حزب و حزبگرائی در ادبیات علمی امروزه ی دنیا هم واضح و 

  روشن است.

ها و معرفی کرد، اهل بغی ممکن است باشگاه «حزب»همین راستا باز نمی توان خوارج را نیز در 

مجموعه هائی برای کسب قدرت و کشمکش قدرت باشند و از طیفهای مختلفی شکل گرفته باشند اما 

ستند که جزو احزاب محسوب می شوند و اهداف حزبی را دنبال می تنها سکوالریستهای میان آنها ه

    د.کنن

اَلةَ بر این اساس  هللا تعالی امر می کند:    َواَل تَُکونُوا ِمنَ ُمنِیبِیَن إِلَْیِه َواتَّقُوهُ َوأَقِیُموا الصَّ

، و از زمره برپای دارید، و نماز را پرهیز کنیدبه سوی خدا برگشته، و از او  (31)روم/ اْلُمْشِرِکینَ 

قُوا ِدینَُهْم َوَکانُوا ِشیَعاً  نگردید . (مشرکانسکوالریستها ) ُکلُّ ِحْزٍب بَِما لَدَْیِهْم فَِرُحوَن ِمَن الَِّذیَن فَرَّ

گروههای  ها واند و به دستهاز آن کسانی که دین خود را پراکنده و بخش بخش کرده (32)روم/



) دین  .که دارد خرسند و خوشحال است آنچههم از روش و  . هر حزبیاندگوناگونی تقسیم شده

سکوالریسم هرگز در طول تاریخ بشریت واحد نبوده و هرگز نتوانسته امت واحدی تشکیل دهد بلکه 

همیشه در حزبهای مختلف و امتهای مختلف به حیات خود ادامه داده است و هر حزبی هم به آنچه 

 داشته خوشحال و راضی بوده است . االن هم همینگونه است. (

جتماعی اسالم کامال مشخص است و تنها غیر مومنین و فریب خورده های در قرآن؛ نظام سیاسی و ا

یعنی کاشتن ویروسهای سازی  «حزب»و میان مسلمین از این نظام داراالسالم گریزانند. ایجاد تفرق 

وحدت میان  از بین بردن و،  نابود گر در داراالسالم جهت از بین بردن اتحاد موجود در داراالسالم

میان در و ایجاد تضاد و کشمکش و جنگ قدرت دائمی و سهم خواهی و ویژه خواری و...  ،مومنین

 :احزاب مختلف و متفرق و در نهایت و مشغول سازی مسلمین به ایجاد طرفدار و حامی برای ،مسلمین

موانع مختلف جهت در جا زدن  تولیدتضعیف و چپاول سهل و گاه بی دغدغه ی ثروتهای داراالسالم و 

 قب گرد داراالسالم و حتی متالشی کردن قدرت حکومتی داراالسالم . و ع

حزب گرائی از امور جاهلیت و از بدهیات میان سکوالریستها)به زبان عربی = مشرکین( در طول 

و یا تشکیل سندیکاها و حلفها و تاریخ و عصر حاضر بوده است و هر کسی که به این امر جاهلی 

وسلم می شود که می دعوت دهد مشمول سخن رسول هللا صلی هللا علیه جاهلی  انجمنهای مردمیِ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ بِِهنَّ فرماید:  : اْلَجَماَعِة َوالسَّْمعِ َوالطَّاَعِة َواْلِهْجَرةِ َواْلِجَهاِد ؟أاََل آُمُرُكْم بَِخْمِس َكِلَماٍت أََمَرنِي ّللاَّ

، ِ پنج کلمه ای که هللا سبحانه و تعالي مرا به آن امر کرده است امر  آگاه باشید من شما را به فِي َسبِیِل ّللاَّ

اطاعت کردن، و  ،شنیدن ،(و دوری از تفرق مي کنم: جماعت)یعني همراه جماعت مسلمانان بودن

ْساَلِم ِمْن َرأِْسِه إِالَّ أَْن  ،هجرت، وجهاد در راه خدا فََمْن َخَرَج ِمَن اْلَجَماَعِة قَْیدَ ِشْبٍر فَقَْد َخلََع ِرْبقَةَ اْْلِ

شته اسالم را از گردنش كنده جدا شود، ر هر كس از جماعت به اندازه یك وجب فاصله گیرد و یَْرِجَع،

و هر  .دَْعَوى اْلَجاِهِلیَِّة فَإِنَّهُ ِمْن ُجثَاِء َجَهنََّم َوَمْن دََعا بِ  ،است، مگر اینکه دوباره به جماعت برگردد.

ِ  قَاَل َرُجٌل: یَا َرُسولَ  .کسی که به سنت و کار جاهلی دعوت بدهد همانا او از اجساد جهنمی هست ّللاَّ

ِ پرسیدند: : َوإِْن َصاَم َوَصلَّى، َوإِْن َصاَم َوَصلَّى؟ قَالَ  ز به جا بیاورد و روزه حتی اگر نمایَا َرُسوَل ّللاَّ

اُكُم اْلُمْسِلِمیَن بگیرد؟ فرمود: حتی اگر نماز به جا بیاورد و روزه بگیرد.  ِ الَِّذي َسمَّ اْدُعوا بِدَْعَوى ّللاَّ

 ِ به اوامر هللا چنگ بزنید که به خاطر آن پروردگارتان شما را  بندگان هللا، پس 14اْلُمْؤِمنِیَن ِعبَادَ ّللاَّ

 و مومنین نام گذاشت. مسلمین

                                                           
أَنَا آُمُرُكْم بَِخْمٍس آُمُرُكْم: بِالسَّْمعِ  /  ۲۲۳۹۸ُمْسنَُد اْْلَْنَصاِر  -مسند أحمد ابن حنبل /  ۳۳۵۵َمِن اْسُمهُ اْلَحاِرُث  -المعجم الكبیر للطبراني  14

ِ . فََمْن َخَرَج ِمَن اْلَجَماَعِة قِیَد ِشْبٍر فَ َوال ْساَلِم ِمْن َرأِْسِه . َوَمْن َدَعا َدْعَو  طَّاَعِة ، َواْلَجَماَعِة ، َواْلِهْجَرِة ، َواْلِجَهاِد فِي َسِبیِل َّللاَّ ِ ْْ قَْد َخَلَع ِرْبقَةَ ا
ِ الَّ اْلَجاِهِلیَِّة فَُهَو ُجثَاُء َجَهنََّم . قَاَل َرُجٌل : یَ  ْوا ِباْسِم َّللاَّ ِ ، َوإِْن َصاَم َوَصلَّى ؟ قَاَل : نَعَْم . َوإِْن َصاَم َوَصلَّى ، َولَِكْن تََسمَّ ِ ا َرُسوَل َّللاَّ اُكْم ِعَباَد َّللاَّ  ِذي َسمَّ

 /  ۲۸۶۳/ ترمذی  اْلُمْسِلِمیَن اْلُمْؤِمنِینَ 



کامالً واضح و روشن است،  روش برخورد داراالسالم با حزب سازان و تفرقه اندازاندر این صورت 

زمانی که در شریعت تعدد امام و رهبر  همان برخوردی است که با سکوالریستها )مشرکین( می شود.

 مسلمانیلمین است.  حاال اگر منع می شود به دلیل جلوگیری از تعدد جماعات و محافظت از وحدت مس

 بخواهد به این وحدت ضربه ای بزند در دو مرحله از سوی داراالسالم با او برخورد می شود:

که مثل مسجد  مرکز حزبی،در مرحله تشکیل گروه و دسته های غیر مسلح و تاسیس  -1

  .آنها متفرق می شود «غیر رسمی» تخریب می شود و گروه و دسته ی «ضرار»

. چنانچه رسول هللا صلی ریت می شوندکه با اسلحه مدیاز داراالسالم ه ی جدا شدن در مرحل -2

ِة َوْهَى َجِمیٌع هللا علیه وسلم می فرماید:  َق أَْمَر َهِذِه اْلُمَّ إِنَّهُ َستَُكوُن َهنَاٌت َوَهنَاٌت فََمْن أََرادَ أَْن یُفَر ِ

در آینده مشکالت و کاستی ها پی درپی می آید پس کسی که »15فَاْضِربُوهُ بِالسَّْیِف َكائِنًا َمْن َكاَن 

هر کسی که بود او را  بخواهد در کار این امت تفرقه بیندازد در حالی که دور هم جمع هستند،

 « با شمشیر بزنید.

 این دو دسته از مسلمین معموالً دو گروه هستند:

ا ب (مشرکینسکوالریستها )ل گروه منافقین که به محض جدا شدن از حاکمیت داراالسالم مث -1

آنها برخورد می شود . چون  اینها در اصل سکوالر زده هائی هستند که سکوالریسم خود را 

 آشکار کرده اند. 

هم که باز اگر به حاکمیت واحد رهبریت داراالسالم و سایر گروههای اهل بغی گروه خوارج  -2

، و در هر مسلحانه برگردانده می شوند تن ندادند و مسلحانه اقدامات مسلحانه انجام دادند باز

  صورت با آنها همچون یک مسلمان برخورد می شود که جرمی مرتکب شده است. 

البته تمام این تالشها به این معنی نیست که می توان در دارالکفرها از تولید فرقه ها و حتی حزبهای 

خالف وجود حزبهای خارج نشین ممختلف دارودسته ی منافقین یا مرتدین فراری جلوگیری کرد. من 

نیستم به شرطی که خوب مدیریت شوند. دارالکفرها در چنین حاالتی حکم زباله دانی های  داراالسالم 

 ما  را دارند، کسانی که فاسد هستند به این مکانها ریخته می شوند.

در جنگ هم با آنها من وجود اینها را خارج از داراالسالم تا حدودی مناسب می بینم به شرطی که 

در مدیریت فیزیکی از سوی مسئولین جنگ روانی و امنیتی داراالسالم برنامه ریزی شده  همروانی و 

  عمل شود.و سیستماتیک 

                                                           
 ۲۳۹۳صحیح الجامع/  1۸۵۲مسلم  15



نها آاینکه دیده می شود که کشورهائی ویزا را برای رفتن به ترکیه برداشته اند در واقع یکی از اهداف 

ینکه مثالً حزبهای سکوالر و مرتدی چون کومله ها و دمکراتها و هدایت فاسدین به این مکان است و ا

ین اپ.ک.ک ها با واسطه هائی سرپا نگه داشته می شوند در واقع هدایت مفسدین عقیدتی و رفتاری به 

کارکردهایی داشته باشد  اندداراالسالم می توساختمان مکانهاست. پس وجود دستشوئی هائی خارج از 

 یم. اگر اهل مدیریت باش

 نیست. ضرورت کار جماعتی البته مخالفت با حزب سازی به معنی مخالفت با کار جمعی و عدم 

مومنینی که از میدانهای دعوت و جهاد دوری نکرده باشند و از نزدیک به امر دعوت و جهاد مشغول 

را در راه هللا و شده باشند دیده اند که ما الحمد هلل از لحاظ مجاهدین شجاع و صالحی که مال و جانشان 

تحکیم قانون شریعت هللا بدهند در مضیقه و کمبود نبوده ایم، اما تنها با یک بررسی مختصر متوجه می 

راه هللا و سایر شهادت در آرزوی جب جهاد و  اسلحه ی شجاعت و پاکی و صداقت و شویم که تنها با

بر دشمنان متحد جهانی و منطقه ش « معنی و مفهوم 4»دین هللا تعالی با آن   صفات نیکوی شخصی،

 که الزم هستند اما کافی -ای پیروز نمی شود و نمی توان دشمن را تنها با این صفات پسندیده ی فردی 

 شکست داد.   -نیستند 

ِ الَ تَُكلَُّف إِالَّ نَْفَسكَ »ل با آنکه طبق آیه ی : ابه عنوان مث خدا (در راه 84)نساء/ « فَقَاتِْل فِي َسبِیِل ّللا 

بجنگ )حتي اگر هم تنها باشي( تو جز مسؤول )اعمال( خود نیستي؛ حتی به تنهائی هم باید فرض عین 

جهانی و مرتدین محلی را انجام داد و عمل شخص عملی و اشغالگر جهاد کنونی با کفار سکوالر 

 صالح و مشروع و انجام یک فریضه است. 

ت ای رسول خدا به من بگو اگرکسی آمد و خواست مالم مردی نزد پیامبر صلی هللا علیه وسلم آمد و گف

را بگیرد چکار کنم؟ فرمود : مالت را به او نده، گفت : پس اگر با من جنگید چطور؟ فرمود با او 

بجنگ، گفت : اگر مرا کشت چی؟ فرمود : تو شهید هستی، گفت : اگر اورا کشتم چی؟ فرمود : او در 

  16.«آتش است

نیازی به اجازه ی دیگران ندارد، پس دفاع از دین و ی است که «دفاع مشروع»در اینجا دفاع از نفس 

داراالسالم و جان و ناموس و آبرو و مال که در معرض تهدید کفار اشغالگر خارجی قرار گرفته باشد 

                                                           
ُ علیه وسلََّم، فقاَل: یا َرسوَل هللِا، أَرأَْیَت إْن جاَء َرُجٌل یُِریُد أْخذَ :  هیمتفق عل (.11۴/۷) ینسائ/  1۴۰مسلم  16 جاَء َرُجٌل إلى َرسوِل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

 / َل: فأْنَت َشِهیٌد، قاَل: أَرأَْیَت إْن قَتَْلتُهُ؟ قاَل: هو في النَّاِر.ماِلي؟ قاَل: فال تُْعِطِه مالََك قاَل: أَرأَْیَت إْن قاتَلَنِي؟ قاَل: قاتِْلهُ قاَل: أَرأَْیَت إْن َقتَلَِني؟ قا
َمْن قُتَِل ُدوَن ماِلِه (/ ۴1۰۵)نسائی من قاتل دون ماِله، فقُتل فهو شهیٌد، ومن قاتل دوَن دِمه، فهو شهیٌد، ومن قاتل دوَن أهِله، فهو شهیدٌ همچنین : 

 (1۴۲1)ترمذی  ینِِه فهَو َشهیٌد . وَمْن قُتَِل ُدوَن َدِمِه فهَو َشهیٌد ، وَمْن قُتَِل ُدوَن أهِلِه فهَو َشهیدٌ فهَو َشهیٌد . وَمْن قُتَِل ُدوَن دِ 



واجبی است  چه؟ اینکه وجود گروههای مختلف در داراالسالم نیست که باید از همه دوری کرد بلکه

 که حتی به صورت شخصی و فردی هم باید به آن اقدام کرد. 

انگار جماعتی برای برپائی نماز جماعت وجود ندارد و کسی هم نیست که به شخص در این حالت 

چه کسی به این شخص « : »َمْن یَتََصدَُّق َعلَى َهذَا فَیَُصِل َي َمعَهُ »یاری برساند و مصداقی باشد برای : 

دهد تا با او نماز بخواند. )به او ملحق شود تا ثواب جماعت به دست آورد( در چنین حالتی میصدقه 

شما به فرادا نمازت را بر پای میداری، اما در انجام این فریضه ی دعوت و جهاد آنچه کامل تر و 

که انجام  اصلح تر  و مورد توجه است و هللا تعالی آن را برای اهل دعوت و جهاد می پسندد این است

و طبعاً با رعایت « امت»این دو و بخصوص انجام فریضه ی قتال و  جنگ مسلحانه از کانال یک 

وحدت فرماندهی و وحدت دستور و در قالب یک صف باشد همان گونه که خداوند تعالی آن را 

َ یُِحبُّ الَِّذیَن یُقَاتِلُوَن فِي َسبِیلِ »نامیده و فرموده است: « صف» ْرُصوصٌ إِنَّ ّللاَّ « ِه َصف اً َكأَنَُّهم بُنیَاٌن مَّ

رچه در خط  و صف  واحدي مي دارد كه در راه او مت حد و یكپا( خداوند كساني را دوست مي4)صف/ 

 ، انگار دیوار سربي بزرگي هستند.جنگند

در این صورت روش کارجمعی و داشتن نظم  و تولید صف و امتی واحد از کانالی که شریعت هللا 

ور داده است یک ضرورت است. تمام اسالم بر نظم استوار است حاال چه رسد به امور مهم دعوت دست

و جهاد و امور مهم متعلق به حاکمیت دولت و حکومت اسالمی در داراالسالم که با بقای عزتمندانه ی 

 گروه خورده است. و گاه با زندگی مومنین در دنیا  مومنین

َرَر َواَل اَل ضَ »ضی هللا عنه روایت می کند که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم گفت: أَبِي َسِعید اْلُخْدِري   ر

َمْن » و راویان دیگری این لفظ را نیز از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم آورده اند که :  17«ِضَرارَ 

ُ َعلَْیِه  ، َشقَّ ّللاَّ ُ بِِه، َوَمْن َشاقَّ ، َضارَّ ّللاَّ ان باشد، خداوند به او ضرر می هرکس ضرر رس» 18«َضارَّ

تولید ام الفسادی به نام بدون شک بعد از « رساند، و هرکس دشمنی کند خداوند بر او دشمنی می گیرد

انحرافات پیدایش  انهدام شورای اولی االمر و و بعد از ،ملوکیت و انحراف از حکومت بر منهاج نبوت

ضرری  ،متعلق به تامین سالمت امنیتی داراالسالممنهجی و عقیدتی در امور دعوت و جهاد و امور 

    گتر و شدیدتر از تفرق وجود ندارد که ثمره ی طبیعی این دو آفت است.بزر

 ی آشکار و دارودسته ی«گانه6کفار»توسط تا اینکه مسلمین موظف به پاسداری از زمین هستند 

ِ النَّ  تعالی می فرماید:منافقین و مسلمین مجرم فساد زمین را فرا نگیرد، چنانچه هللا  اَس َولَْواَل دَْفُع ّللاَّ

                                                           
اَرقُْطِنّي ]رقم:۲۳۴1َرَواهُ اْبُن َماَجْه ]راجع رقم: 1۷ اْلربعون  ،النووي/  [ فِي "اْلُمَوطَّإِ"۲/۷۴۶[، َوَغْیُرُهَما ُمْسنًَدا. َوَرَواهُ َماِلٌك ]۴/۲۲۸[، َوالدَّ

  1۹۰۹صحیح ابن ماجه، اْللباني/  ۳۲ النوویة
( ، والبیهقي في ۸۳۰( والطبراني في "الكبیر" )1۵۷۵۵( ، وأحمد )۲۳۴۲( ، وابن ماجة )1۹۴۰( ، والترمذي )۳۶۳۵رو  أبو داود ) 1۸

 (۵۸۳( ، والخرائطي في "مساوئ اْلخالق" )11۳۸۶"سننه" )



ي برخي دیگر ( و اگر خداوند برخي از مردم را به وسیله251) بقره /بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَفََسدَِت اْْلَْرُض 

گیرد. حاال زمانی که با چشمان خود می بینیم که هم اکنون کفار دفع نكند، فساد زمین را فرا مي

ک متحداً با ما وارد جنگ مسلحانه شده اند آیا ما هم متحدانه با اینها وارد جنگ سکوالر و مشر

َو قاتِلُوا اْلُمْشِرکیَن َکافَّةً َکما   مسلحانه شده ایم و به دستور هللا تعالی عمل کرده ایم که می فرماید:

یستها ) به زبان عربی = مشرکان( (  )ای مومنین متفقاً همه( با همه ی سکوالر36)توبه/یُقاتِلُونَُکْم َکافَّةً 

 جنگند.بجنگید همانگونه که آنها  همگی به صورت دسته جمعی با شما می

 اگر چنین نکرده ایم : بدون شک باید دو پیامد مهم را بپذیریم :

 در بخشی از جرم و گناه فساد زمین شریک هستیم و مسئول بخش زیادی از این فساد هستیم  -1

انحرافات منهجی و حرکتی هر چه کفار از بال و مصیبت بر سرمان می آورند نتیجه و ثمره ی  -2

َوَما أََصابَُكْم ِمْن ُمِصیبٍَة فَبَِما »فرقه بازی ها و تفرق و بی ابهتی و سستی خودمان است : و 

هائي است كه رسد، به خاطر كار( آنچه از مصائب و بال به شما مي30)شوری/ َكَسبَْت أَْیِدیُكْم  

 اید .خود كرده

 :ای به امر دعوت عالقه دارند اما شکی نیست که عدهدر چنین فضائی : 

 علم کافی ندارند عده ای یا  -

در جلو خود به عنوان موانعی دارودسته ی منافقینی را می بینند که بر منابر و عده ای یا  -

شبیه مردان »عمل می کنند که « زنانی با ریش و عمامه»و مثل شوراها تسلط پیدا کرده اند 

 19«هستند اما مرد نیستند، مانند کودکان فکر می کند و عقولشان مانند زنان حجله نشین است!

و چنان دل نازک هستند که حتی سخنان و رفتارهای دارودسته ی منافقین آنها را به عقب نشنی 

 و ... وادار می کند

و نزدیکی به شوراها و اند داراالسالم شده  تسلیم جنگ روانی دشمنان در موردعده ای و یا  -

  .می دانندو ضد ارزش نهادهای رسمی را نوعی جرم 

خود  ،و تالش جهت تصفیه ی امت از آلودگی ها« امت واحد»به همین دلیل به جای حرکت در مسیر 

ال ز کانو دعوت فردی یا در قالب گروههای متفرق را بر دعوت ا ؛اقدام به تولید امم مختلفی می کنند

شورا و امت واحد ترجیح می دهند و خیال می کنند اینگونه مردمی تر می شوند، اما در واقع باید گفت 

آنها را به سمت و سوی شرک تفرق کشانده و و حرکت طبق نقشه های دشمنان اسالم که عوام زدگی 

ن توانائی برداشت علم یا ترسو و ضعیف و سست بنیه ای هستند که حتیکم در واقع اینها انسانهای 

                                                           
 هللا عنه یطالب رض یبن اب یاز سخنان عل .  ۵۸، ص یاْلدب اْسالم، معروف فینا 1۹



دارودسته ی منافقین از منبر مسجد محله ی خودشان را ندارند چه رسد به برداشتن طاغوتهای حاکم بر 

و یا به همین سادگی تسلیم جو به وجود آمده توسط گانه. 6جامعه و پاک کردن زمین از طاغوتهای 

اینها بدون شک نمی  م شده اند. رسانه های کفار و جنگ روانی دشمنان قانون شریعت هللا و داراالسال

گانه ی آن در برابر دنیای کفر جهانی و ارتداد 4توانند حامالن دین هللا و دعوتگران دین با مفاهیم 

 محلی باشند، اینها با در دست داشتن آدرس درست دارند مسیر اشتباهی را طی می کنند. 

ِ می فرماید: البته باید در نظر داشت که طبق فرموده ی هللا تعالی که   قُْل إِنََّما أَِعُظُکم بَِواِحدَةٍ أَن تَقُوُموا َّلِلَّ

 کنم، و آن این است که : خالصانه برای: من شما را تنها یک نصیحت میبگو( 46)سبأ/َمثْنَى َوفَُرادَى 

 م رسول هللا صلی هللا علیه وسلو طبق فرموده ی ؛ ، برخیزیدنفر ، و یا یک نفر یکخدا، دو نفر دو نفر

بر از من برسانید اگر چه یک آیه باشد؛ هر شخصی می تواند  20بَل ِغُوا َعن ِي ولو آیَةً که می فرماید: 

به اندازه ی توان و وسعت خودش به صورت فردی یا ارائه داده است « امت واحد»اساس آنچه که 

این دعای رسول هللا صلی هللا علیه وسلم کند که می  و خودش را مشمول جمعی دین هللا تعالی را برساند

ُ اْمَرأً َسِمَع َمقَالَتِي فََوَعاَها َوَحِفَظَها َوبَلَّغََها فَُربَّ َحاِمِل فِْقٍه إِلَى َمْن ُهَو أَْفقَهُ فرماید:  َر ّللاَّ  21ِمْنهُ  نَضَّ

همانطور که شنیده است آنرا  فردی را شاد و شادمان کند که سخنی از من شنیده و حفظ کرده وخداوند 

 فقهی که روایات را به فقیه تر از خود منتقل سازند. حامل. چه بسا بیان کند

پاسخ دهند و تک روی نوعی « نیازهای روز»اما در اموری که تنها به صورت جمعی می توانند به  

 است. شورا ساالری جایگزین و بدیل حزب ساالری در داراالسالم می شود محسوب تولید مانع 

تحزب در میان انسانها تنها با عقیده ای واحد و از کانال ابزاری به نام شورا  از بین می رود  و گرنه 

در جوامع لیبرال حزب ساالری و حزب گرائی امری اجتناب ناپذیر و پایان ناپذیر است که حداکثر 

است که در صورت حضور آنها در جامعه، سایر بازیگران سیاسی نمی توانند بدون  فایده احزاب این

 در نظر گرفتن آنها به بازی ادامه بدهند و اینها هم بخشی از بازی می شوند. 

زمانی که عقیده ی واحدی وجود نداشته باشد هر حزبی خودش را بر حق می داند و به داشته های 

و سایر احزاب را ، که تنها راه نجات گفتمان درست پیش اوست  خودش ایمان دارد و سرخوش است

و حتی در برابر سایر احزاب دچار کوری و کری می شوند  ،بر باطل و داشته های آنها را نمی پذیرد

 و مثل خوک صفتان تنها موارد منفی و آلوده ی احزاب مخالف را می بینند.  

                                                           
  ۶/۸۰حلیة اْلولیاء/ ۶۲۵۶ صحیح ابن حبان/  ۳۴۶1بخاری  ۲۰
 ۲۴۹۸ابن ماجه  /(.۵1۷۹والطبراني في ))المعجم اْلوسط(( )/(، ۲1۹وأبو یعلى في ))المعجم(( ) /( ۲۶۵۸الترمذي ) ۲1



نون شریعت هللا با هم متحد می شوند و هرگز احزاب بر اما همین احزاب بر محور باطل و دشمنی با قا

 ند که هللا تعالی فرستاده است، چون سکوالریستها )مشرکین( هرگز در این مسیر نیستند.مدار حقی نیست

شوراهای مختلف قویترین ابزارها جهت تحکیم اقتدار مردم و داراالسالم و بهترین در هر صورت 

ف جامعه در امور اجرائی داراالسالم و اهمیت دادن به نقش مردم ابزار جهت مشارکت طیفهای مختل

 در سرنوشت خویش، و مطمئن ترین حلقه برای پیوند طیفهای مختلف اولی االمر در داراالسالم است.

این طیفهای مختلف در شوراهای مختلف و حتی در حلفها و سندیکاهها و سایر ارگانهای مردم نهاد می 

ای رشد و پیشرفت داراالسالم را از منابع شرعی استخراج، تئوریزه و در سطح توانند یکی از محوره

َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِِر  » عملیاتی برنامه ریزی کند و در معاونت با شوراها و حلفهای دیگر بر دو اصل 

 د.نوپیش بر، پازل نظام سازی دولت و حکومت اسالمی در داراالسالم را تکمیل کرده و به « َوالتَّْقَوى  

تعدد  ،در اینجا به دلیل تعدد واجبات و تعدد تخصصهای مختلف و پر کردن خأل و انجام فرضهای کفایه

 انوع شوراها و حلفها و سندیکاهها و انجمنهای مردم نهاد وجود دارد.  

ر در این دسته از امور مومنین می توانند با هم وارد مسابقه هم شوند همچنانکه اوس و خزرج در کا

خواست از رضی هللا عنه دادند و به همان صورت که در جنگ تبوک عمر خیر با هم مسابقه می

ی مالش را آورد سبقت گیرد و به همین خاطر نصف مالش را آورد ولی ابوبکر همهرضی هللا ابوبکر 

ال أُسابِقَُك إلى شيٍء أبَدًا گفت:رضی هللا عنه اینجا بود که عمر 
 .دهمنمی هرگز با تو مسابقه  22

 

 ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك، الَ إِلَهَ إِالَّ أَْنَت، أَْستَْغِفُرَك َوأَتُوُب إِلَْیَك  

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته  

 (24( )قسمت 3)حزب، حزب ساالری و احزاب در داراالسالم و دارالکفر 

باعث درست و سنجیده و تولید و ابداع سنتهای حسنه در اینجا تعدد در حلفها و انجمنهای مردم نهاد 

اندن به داراالسالم و حرکت کردن این حلفها و انجمنها می شود وآنها را به رقابت و زیادت خیر رس

و حتی عالوه بر افزایش کمیت به افزودن بر کیفت نیک انجام دادن اعمال می کشاند.  این عمل بیشتر 

 شان مثل انصار و مهاجر دارای پرچم و نشان و امیر خاص خود باشند.حلفها حتی می توانند برای خود

                                                           
 (.۴۸۰/ 1)( والدارمي ۳۶۷۵(، والترمذي )1۶۷۸أبو داود ) ۲۲



چرا در داراالسالم  حلفها و سندیکاها و ان جی االن باید از خودت و آنهائی که می شناسی بپرسی که 

با اینهمه غرزدن و بدهکار کردن همه و از همه طلبکار  او ها و شوراها و... را به دشمنان سپرده ای؟

باید متوجه شده باشی که اکثریت این شوراها و حلفها و سندیکاها و سایر نهادهای مردم نهاد را  شدن 

  داده ای دست دارودسته ی منافقین و حتی طرفداران آشکار سکوالریستهای مرتد محلی و جهانی . 

 ْبِن ُجْدَعاَن ِحْلفًا َما أَِحبُّ أَنَّ ِلي بِهِ لَقَْد َشِهْدُت ِفي دَاِر َعْبِد هللاِ »رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید: 

در خانه عبدهللا بن جدعان در انعقاد پیماني شرکت جستم که هیچ دوست ندارم آن حضور و  ُحْمَر النَّعَِم،

ْسالَِم َْلََجْبتُ  عضویت را با اشتران سرخ موي فراوان عوض کنم، وهم اینک »  23«َولَْو أُْدَعى بِِه فِي اْْلِ

چون هللا تعالی امر .  «ران اسالم نیز اگر مرا به سوي چنان پیماني فراخوانند، اجابت خواهم کرددردو

ةٌ یَْدُعوَن إِلَى اْلَخْیِر َویَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َویَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَئَِك کرده که :"  ُهُم َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

میان شما امتی باشند که دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند باید از اْلُمْفِلُحوَن . 

قُوا َواْختَلَفُوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَی ِنَاُت َوأُولَئَِك لَُهْم َعذَاٌب ، و آنان خود رستگارند . َوال تَُكونُوا َكالَِّذیَن تَفَرَّ

انند کسانی نشوید که پراکنده شدند و اختالف ورزیدند ) آن هم و م (1054، 104")آل عمران / َعِظیٌم 

 های روشن ) پروردگارشان ( به آنان رسید ، و ایشان را عذاب بزرگی است.( پس از آن که نشانه

و امر به معروف و نهی از منکر در قالب « امت»در این صورت دعوت به هر کار خیری در قالب 

الفات داخلی یک دستور است . تمام شوراها و حلفها و سندیکاها و تمام و پرهیز از تفرق و اخت« امت»

به وجود « َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِِر  َوالتَّْقَوى  » نهادهای مردم نهاد جهت انجام خیر و خیر رسانی بر دو اصل 

 می آیند . 

ثمرات فعالیت از کانال جمعی بر تک روی بر کسی پوشیده در امر به معروف و نهی از منکر هم باز 

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز در مورد چگونگی برخورد با منکرات نیست . یعنی زمانی که 

ِه، َوذَِلَك تَِطْع فَبِقَْلبِ َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فَْلیُغَی ِْرهُ بِیَده، فَإْن لَْم یَْستَِطْع فَبِِلَسانِِه، فَإْن لَْم یَسْ فرموده است : 

كسیكه از شما كار زشت و  24" َولَْیَس َوَراَء ذَِلَك ِمَن اْلیَماِن َحبَّةُ َخْردَلٍ ". وفي روایة: "أْضعَُف اْلیَمانِ 

منكری را دید باید آن را با دست خود تغییر دهد، اگر نتوانست با دست تغییر دهد، با زبان و گفتار خود 

نتوانست با زبان تغییر دهد، با دل خود آن را انكار كند و این مرحله )یعنی انكار به  تغییر دهد، و اگر

 وسیله دل( ضعیف ترین ایمان است.

این بهترین امت شدن در میان آنهمه امم یکی از وظایفش همین دعوت به کارهای خوب و ممانعت 

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس کردن از کارهای بد و غیر شرعی است، چنانچه هللا تعالی می فرماید:  ُكْنتُْم َخْیَر أُمَّ

                                                           
 .۳1 -۳۰مختصر سیرة الرسول، شیخ عبد هللا نجدي ص  /  ۷/۳۲۵البدر المنیر، ابن الملقن/  1/1۳۳ابن هشام :  ۲۳
 ۲/۹1ابن كثیر ) التفسیر( :  ۲4



شما برترین  امتی  هستید  که به سود  ( 110عمران/ ...َ )آلتَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ 

و از کارهای زشت و ناپسند ممانعت امر می کنید بسوی کارهای شایسته  -زیرا -مردم  پدیدار  شده اید

 .می کنید

 زشت بسوی کارهای شایسته و بازداشتن  از کارهای  امرکردن» در اینجا شرط برتریت و مزیت ما 

ِة، : در تفسیر این آیه می گویدعنه هللا   رضیبن خطاب عمر « . و ناپسند هُ أَْن یَُكْوَن ِمْن َهِذِه اْلُمَّ َمْن َسرَّ

کسیکه راغب است جزء این امت  محسوب شود پس شرط  خداوند متعال در این  25فَلیَُؤِد  َشْرَط هللاِ فِْیَها

  . ندخصوص) که امر به معروف  و  نهی از منکر( است را بایستی محقق ک

هم اکنون بسیاری از کانالها و ابزارهای مختلف مثل شوراها و سندیکاها و حلفها و نهادهای مردمی و 

غیره وجود دارند که از کانال اینها می توان قدرتمندانه در امر بخ خوبی ها و نهی از بدی ها فعالیت 

در کنار این با انهمه ادعا و غر  کرد. اما نگاه کن این نهادهای قدرت را دست چه کسانی داده ای؟ البته

ای در قلبت ج« وهن»تبدیل شده ای به نظارگری بیخیال که دنیا تو را به بازی گرفته و « عمالً »زدن 

ساخته ای و نمی ترسی از اینکه مشمول لعنی گردی که هللا « وضع موجود»گرفته و به سادگی با 

واْ ِمن بَنِي إِْسَرائِیَل َعلَى ِلَساِن دَاُوودَ َوِعیَسى اْبِن َمْریََم ذَِلَك لُِعَن الَِّذیَن َكفَرُ تعالی در موردش می فرماید: 

َكانُواْ یَْعتَدُوَن، بَِما کافران بنی اسرائیل از زبان داود و عیسی پسر مریم مورد لعن و نفرین  َعَصوا وَّ

و حقیقت تجاوز می نمودند قرار گرفتند زیرا آنها همواره نافرمانی خداوند را میکردند و پیوسته از حق 

نَكٍر فَعَلُوهُ لَ  ، همدیگر را از کارهای زشتی ( 79-78)مائده/بِئَْس َما َكانُواْ یَْفعَلُوَن َكانُواْ الَ یَتَنَاَهْوَن َعن مُّ

 شدند. که انجام می دادند نهی نمی کردند؛ بدون شک مرتکب چه کار بدی می

َ  ،ِدِه لَتَأُْمُرنَّ باْلمعُروفِ والَِّذي نَْفِسي بِیَ   می فرماید:  نیز رسول  هللا  صلى  هللا  علیه  وسلم  ْنَهُونَّ َعِن ولَت

ً الُمْنَكرِ  ، ثُمَّ تَْدُعونَهُ فاَلَ یُْستَجاُب لَُكمْ ِمْنهُ  ، أَْو لَیُوِشَكنَّ ّللاَّ أَْن یَْبعَث َعلَْیكْم ِعقَابا
سوگند  به  ذاتی  که    26

د  امر  به  معروف  و  نهی  از  منکر  کنید که  در غیر  این  صورت  جانم  به  دست  او  است  بای

جهت  برطرف شدن  -نزدیک  است  خداوند  عذابی  از  جانب خویش بر  شما  مسلط  گرداند، سپس  

 تان  قبول نشود.  دعاء کنید و دعای  -آن  عذاب  و مصیبت

بسیار  حائز  اهمیت  است که مجازات  برخی   : آگاهی  از  این مطلب می گویدإبن العربي رحمه  هللا 

از  گناهان  در دنیا تحقق می یابد  و مجازات برخی دیگر به آخرت  موکول  می شوند و سکوت 

نمودن در مقابل  گناه، خود گناهی است که مجازات  آن در دنیا  بصورت وارد شدن خسارت و  زیان، 

                                                           
 (۷/1۰۲)انیجامع  الب ۲5
 ( ۲1۹6)در سنن  ی( و امام ترمذ۲۲۷۹۰)امام احمد در مسند  ۲6



اکمان و مسئوالن ظالم بر سکوت کنندگان محقق می در دارایی ها و جان و محصوالت و مسلط شدن ح

 .گردد

امروزه در داراالسالم وجود انواع شوراها و حلفها و سندیکاها و سایر نهادهای مردمی ابزارها و 

کانالهائی هستند که می توان با آنها به مبارزه با مفساد مختلف عقیدتی و رفتاری و اقتصادی و 

حگری از عذابهای هللا تعالی مثل اینهمه جرم و جنایت و فساد و ... حکومتی و ... پرداخت و با اصال

َوَما َكاَن َربَُّك ِلیُْهِلَك در امان ماند و سوپاپ اطمینانی جهت نجات از اینهمه عذاب هللا تعالی شد چون : 

ین ها را ستمگرانه (  چنین نبوده است که پرودگار شما سرزم117)هود/اْلقَُرى  بُِظْلٍم َوأَْهلَُها ُمْصِلُحونَ 

 ویران  کند  در حالیکه ساکنان شان اصالحگر باشند. 

به زمانی که مومنین این شوراها و سندیکاها و نهادهای مردمی را در داراالسالم در اختیار می گیرند 

منافقین و مفسدان عقیدتی و رفتاری را در انزوا  ، دارودسته ی27سادگی می توانند ضمن اصالحگری

. چون فعالیت مومنین باعث تضعیف عقاید و افکار مفسدین و رانده شدن و و به حاشیه برانندقرار دهند 

و به این شکل به تدریج می توان در اها و سایر نهادهای مردمی می شود، مفسدین از شوراها و سندیک

 به وظیفه ی شرعی عمل کرد. از بدی هائی که می بینیم امر به خوبی و نهی و جلوگیری 

ن المنكِر ، وإذا نهیَت عإذا أمرَت بالمعروِف شددَت ظهَر المؤمنِ : گوید سفیان ثوری  رحمه هللا  می

 ،امر و دعوت کردی شایسته و  خیر هنگامی که به سوی امور معروف و کار. أرغمَت أنَف المنافِق 

پوزه  زمانی که  به نهی کارهای ناشایست و ناپسند اقدام کردی و  ،می دهییاری مومنان را تقویت و 

 28.منافق را به خاک می مالی

که در سندیکای کارگران که نهادی زمانی پوزه ی دارودسته ی منافقینی را به خاک می مالی  -

شما وارد  سوسیالیست دعوت می دهدسکوالربرای کمونیسم و احزاب  امااز داراالسالم است 

 ، میدان می شوی 

متعلق  نهادیکه که در انجمن زنان زمانی پوزه ی دارودسته ی منافقینی را به خاک می مالی  -

برای فمنیسم سکوالرها و احزاب سکوالر و مرتد محلی و و مسلمین است اما به داراالسالم 

 شما وارد میدان شوی مخالفت با شعائر اسالمی دعوت می دهد

                                                           
مسلماني به حكم اینكه مسلمان است خواه و ناخواه، اصالح طلب و الاقل طرفدار اصالح طلبي اصالح طلبي یك روحیة اسالمي است. هر » ۲۷

است. زیرا اصالح طلبي هم به عنوان یك شأن پیامبري مطرح است و هم مصداق امر به معروف و نهي از منكر است كه از اركان تعلیمات 
 (.۷د سالة اخیر، انتشارات صدرا، صمطهري، مرتضي، نهضت هاي اسالمي در ص« )اجتماعي اسالم است

 (4۸اْلمر بالمعروف خالل ) ۲۸



 انجمنهای ادبی و هنریشوراها و قین را به خاک می مالی که در پوزه ی دارودسته ی مناف -

 وارد میدان می شوی.  و...

 فساد وو مومنین گسترش فساد و متزلزل شدن عقاید  مروزه این کفار و بخصوص کفار سکوالرا

داراالسالم را می خواهند و می خواهند همه مثل خودشان شوند  های حکومتی و اجرائینهادناکارآمدی 

زن زناکار آرزو می کند که ای کاش همه زنان هللا  عنه می گوید:   رضیچنانچه عثمان بن عفان 

 بودند. زناکار می

به همین دلیل می بینی که به نسبتهای مختلفی این مفسدین در شوراها و سندیکاها و انجمنهای مردمی  

به سهم خود به تخریب مشغولند و نه تنها در میان مفسدین جامعه  کدامفی رسوخ کرده اند و هر مختل

کارگری و معلمین و... هنری و بلکه در میان مومنین هم برای خود طرفدارانی در انجمنهای ادبی و 

اُعونَ فراهم کرده اند و حتی عده ای را طرفدار احزاب سکوالر کرده اند:  و  ( 47)توبة/لَُهْم  َوفِیُكْم َسمَّ

 . آنان گوش می دهنددارند که به  وجود -ضعیف االیمانی -اشخاص -در میان شما

سندیکاهای کارگری « اکثر»حاال نگاه کن بر اثر کوتاهی امثال تو چه کسانی در حال فعالیت در 

انجمنهای زنان هستند؟ چه کسانی در حال فعالیت در « اکثر»هستند؟ چه کسانی در حال فعالیت در 

در سایر سندیکاها و شوراها و  « اکثر»در  انجمنهای ادبی هستند و چه کسانی در حال فعالیت« اکثر»

. شرم است کسی بیا . مستی و دنباله روی بس است انجمنها و نهادهای مردم نهاد هستند؟ به هوش

حزب شیطان و  تعالی و حزب هللا تعالی بداند اما دنباله رو خودش را ادامه دهنده  ی شریعت هللا

 .احزاب متعدد آن بشود

حلفها و سندیکاها و انجمنها و ان جی او شوراها، اگر به دقت نگاه کنی متوجه می شوی که بسیاری از 

ها و سایر نهادهای مردم نهاد را چنان تخریب کرده اند که بوی جاهلیت و تعفن سکوالریسم و 

ربطی به  ی جاهلیحلفها و انجمنها و نهادها و صنفهاشوراها، سیولیسم آنها از دور پیداست؛ چنین نا

 ال ِحْلَف في اسالم ندارند چنانچه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در مورد چنین نهادهائی می فرماید: 

 29.إالَّ ِشدَّةً  اْلْسالِم، وأَیُّما ِحْلٍف كاَن في الجاِهِلیَِّة لَْم یَِزْدهُ اْلْسالمُ 

که در مسیری غیر از مردمی حلف و سندیکا و انجمن و ان جی او و سایر نهادهای خودجوش تمام 

برادری بر اساس اسالم، و هم پیمانی بر طاعت هللا تعالی، و یاری رساندن به همدیگر در دین،  و »

 باشند اعتباری ندارند و باطل در حرکت« تعاون بر بر  و تقوا و برپای داشتن حق و قانون شریعت هللا

                                                           
کند که فرمود : ال ِحْلَف في اْسالِم، وكلُّ ِحْلٍف كان  یم تیوسلم روا هیهللا عل یابن عباس از رسول هللا صل/  ۲۹۲۵/ ابوداود  ۲۵۳۰مسلم ۲۹

ني أنَّ لي ُحْمَر النَّعَِم، وأني نقْضُت الِحْلَف الَّذي كان في  ةً. وما یُسرُّ داِر النَّدوةِ . )ابن جریر الطبري ، تفسیر في الجاهلیَِّة فلم یَِزْدهُ اْسالُم إالَّ شدَّ
 /  (۴۴1ِحلَف اْلَمَطیِّبیَن ، فما أُِحبُّ أن أنُكثَه وأنَّ لي ُحْمُر النَّعَِم )صحیح اْلدب المفرد ( /  شهدُت مع عمومتي۴/1/۷۷الطبري 



شریعت هللا تعالی هر پیمان جاهلی را باطل کرده است، هر چند به تمام خیرها اجازه و دستور  30هستند

  31داده است

هللا تعالی اجازه نداده است که سندیکا و صنف و انجمن و حلفی در داراالسالم تشکیل شود اما برای 

و فاسد کردن اهداف حزبی جاهلیت و دشمنان قانون شریعت هللا و مردمی کردن جاهلیت و حزبگرائی 

 . ددر حرکت باشعقاید و فرهنگ و رفتار مسلمین و تولید تفرق و سستی و بی ابهتی مسلمین 

باید برای چندمین بار یادآوری کرد که تعدد حزب و حزب گرائی از مشخصه های کفار مشرک است 

نه مسلمین و مسلمین تنها یک حزب دارند و آن هم حزب هللا و هر مسلمانی هم سخن هللا را گوش نداد 

کومتی و اهل تفرق و حزب سازی شد بدون شک سخن ماها را نیز گوش نمی دهد و باید با قدرت ح

با حزب سازان و فرقه در حد مبارزه ی منفی اما بود و ریشه کن شود امراکز حزبی آنها چون ضرار ن

قُوا ِدینَُهْم َوَكانُوا  ما خود را ملزم به این دستور هللا تعالی می کنیم که می فرماید :سازان  إِنَّ الَِّذیَن فَرَّ

ِ ثُمَّ یُنَب ِئُُهم بَِما َكانُوا یَْفعَلُوَن ِشیَعًا لَّْسَت ِمْنُهْم فِي َشْيٍء ۚ إِنََّما  ( كسانى كه دین خود 159)انعام/أَْمُرُهْم إِلَى ّللاَّ

را پراكنده ساختند و فرقه فرقه شدند، تو هیچ گونه مسؤول ایشان نیستى، كارشان فقط با خداست. آنگاه 

 دادند آگاهشان خواهد كرد.به آنچه انجام مى

م نمی توانند دو حزب داشته باشند چه برسد به تعدد احزاب مختلف، با آنکه پس مسلمین در داراالسال

می توانند حلفهای مختلفی در قالب سندیکا و ان جی او و ... داشته باشند که در چارچوب قانون اسالمی 

این حکومت بدیل اضطراری اسالمی و شک نداشته باشید که  . کم بر داراالسالم  تعریف شده اندحا

زمینه های جلو  «اگر»کم شریعت هللا را خواهد خورد قطعاً چوب تخلف از عدم تطبیق این ح ایران

 .را نگیرددر حلفهای مختلف رسمی و غیر رسمی منافقین  حزبی عمل کردن بسیاری از دارودسته ی

 آناز  و انسان بر جهان مطلق حاكمیّتآمده که : جمهوری اسالمی ایران قانون اساسی  56در اصل  

حق   تواند ایننمي . هیچ كساست ساخته حاكم خویش اجتماعي را بر سرنوشت او، انسان و هم خداست

ها، ، جمعیتقانون اساسی در فعالی ت احزاب 26البته در اصل  32 كند. سلب را از انسان الهي

کامل و با قید سازگار با اسالم و و... نیز با احتیاط  اسالمي و انجمنهاي و صنفي سیاسي هايانجمن

                                                           
(: "أما ما یتعلق باْرث؛ فیُستحب فیه المخالفة عند جماهیر العلماء، وأما المؤاخاة في اْسالم 1۶/۸1وقال النووي في شرحه على مسلم ) ۳۰

، والتناصر في الدین، والتعاون على البر والتقو ، وإقامة الحق؛ فهذا باٍق لم یُنَسخ، وهذا معنى قوله صلى هللا علیه والمحالفة على طاعة هللا تعالى
به  ( فالمرادوسلم في هذه اْلحادیث )وإیّما حلٍف كان في الجاهلیة لم یزْده اْسالم إال شدة(، وأما قوله صلى هللا علیه وسلم: )ال حلف في اْسالم

 توارث، والِحلف على ما منع الشرع منه، وهللا أعلم" اهـ.حلُف ال
:  وقال: "أصل اْلحلف: المعاقدة والمعاهدة على المعاضدة، فما كان منه في الجاهلیة على القتال والغارات؛ فذلك دیگو یرحمه هللا م یابن جوز ۳1

دة" إال ش مة على نصر المظلوم وصلة اْلرحام؛ فهو الذي لم یزْده اْسالالذي أْبطلهُ الشرع بقوله )ال حلف فِي اْسالم(، وما كان منه في الجاهلی
 ((۴/۴۸)ابن الجوزي في "كشف المشكل من حدیث الصحیحین" )

 ساخته حاكم خویش اجتماعي را بر سرنوشت او، انسان و هم خداست از آن و انسان بر جهان مطلق حاكمیّت/  یقانون اساس ۵۶اصل  ۳۲

خداداد را از  حقّ  این قرار دهد و ملّت خاص منافع فرد یا گروهي كند یا در خدمت سلب را از انسان حّق الهي تواند ایننمي یچ كس. هاست
 كند.مي آید اعمالبعد مي در اصول كه طرقي



و به صورت مشروط و   33شروطی چون عدم نقض موازین اسالمی و استقالل و... اشاره شده است

پذیرفته شده است، که باز همان معنی حاکمیت قانون شریعت هللا و نفی تولید و فعالیت احزاب مقید 

ر ه ،یج در دنیای سکوالر را می رساندحزب گرائی در معنی قرآنی و حتی علوم اجتماعی و سیاسی را

ه معنای مفهومی و تنها معنی لغوی حزب را می رساند نچند از اسم حزب هم استفاده شده است و 

تنها یک حکم در برابر عملی  مقابله یقرآنی آن را . چون دیدیم که حزب نهضت آزادی تنها به دلیل 

 توسط آیت هللا خمینی تکفیر شد و حزب آنها نیز تعطیل شد.  ،شریعت به نام قصاص

در واقع سیاستهای لیبرالی که لیبرال در این صورت به کسانی که تحت عنوان اصالح طلب 

پیاده می کنند اما در داراالسالم « اندلسی کردن»جهت را و اهداف حزبی سکوالریستها سکوالریستها 

حزب جمهوری دیدید چگونه  امند می توان گفت: شماهائی که ... می ناسالمی وشعار خودشان را 

که یر احزاب سکوالر و غیر سکوالر چگونه منحل شدند سادیدید شماهائی که  34،شداسالمی منحل 

که برای تمام صنفها از کارگر و پزشک و حاکمیتی و می بینید که در کار درست هم همین بود، 

را  ان جی او ها و سایر نهادهای مردم نهادندیکا تشکیل داده  و ... صنف و س پرستار و معلم و آخوند و

و کشوری و ... را راه شوراهای مختلف روستائی و شهری و استانی  و  ،در اختیار مردم قرار داده

اجازه به وجود احزاب و تولید ضرارهای مختلف و رنگارنگ که در چنین جامعه ای  ... انداخته است

دارد و زمینه سازی برای رشد ویروسهای ویرانگر در میان  دتی و حرکتیات عقیریشه در اختالف

 مسلمین است چه معنی می دهد؟ 

این تخریباتی که توسط دارودسته ی منافقین و سکوالر زده ها در قالب فعالیتهای لیبرالیستی سیاسی و 

یجی از اجتماعی و حتی اقتصادی صورت می گیرد درهای تفرق و ذلیلی و شکست و حرکت تدر

تطبیق قانون شریعت هللا به تطبیق قوانین دین سکوالریسم و جاهلیت را باز می کند، عالوه بر این  

ر به ویژه در بین بیشت -و افزایش نفاق در جامعه  ،آشکارا می توان کاهش صداقت و یکرنگی و یکدلی

مشاهده را  -خودشان چهره اصلی  کردنسران و اعضاء حزبی به دلیل تظاهر به دینداری جهت پنهان 

، و چون اینها با لباسی اسالمی و ادبیاتی اسالمی ظاهر می شوند همین جو بی اعتمادی و حتی کرد

 دلسردی را در جامعه فراگیر کرده اند. 

                                                           
 دیني یا اقلیتهاي اسالمي و انجمنهاي و صنفي سیاسي هايها، انجمن، جمعیتاحزاب/  احزاب و...؛ تیّ در فعال یقانون اساس ۲۶اصل  ۳۳

 نكنند. هیچكس را نقض جمهوري اسالمي و اساس اسالمي ، موازینملّي ، وحدت، آزادياستقالل اصول كه این آزادند، مشروط به شده شناخته
 ."   از آنها مجبور ساخت در یكي شركت رد یا بهدر آنها منع ك از شركت توانرا نمي

 نیدر ا یبه مسائل مهم یدر خصوص انحالل حزب جمهور ینیهللا خم تیبه آ ینامه ا یط یرفسنجان یو هاشم یهللا خامنه ا تیآ ۳4

 طیممکن است تحزب در شراآغاز کار را نداشته، و بعکس،  دیآن منافع و فوا گریشود که وجود حزب، د یاحساس م»خصوص اشاره کردند:
و  گریکدیرا صرف مقابله با  روهاین یو موجب خدشه در وحدت و انسجام ملت گردد، و حت یو دودستگ تالفاخ جادیا یبرا یبهانه ا یکنون
 تیمبسوط و مستوفا با اکثر یپس از بحث و بررس یمرکز یکرارا عرض شد، شورا زیکند. لذا، همان طور که قبال ن گریکدی یساز یخنث

 «متوقف گردد. یآن بکل یتهایو فعال لی" تعطیاسالم یآن است که "حزب جمهور رانقالب د یکه مصلحت کنون دیرس جهینت نیقاطع به ا
 اعالم شد. ۶۶در خرداد  یمواجه شد و پس از آن بود که رسما انحالل حزب جمهور ینیهللا خم تینامه با موافقت آ نیا



صرفنظر از چند خطیب مسجد نگاه کن چه کسانی از جامعه ی اهل سنت از تخریبگران به اصطالح 

 ثمره ی فعالیت این تخریبگران لیبرال در میان مردم چه بوده؟  د؟حمایت می کننلیبرال اصالح طلب 

احزاب با آنکه موجب اتحاد اعضای یک حزب و افزایش مشارکت مردمی می شوند، اما غیر از دامن 

زدن به تفرق و چند دسته شدن مردم و دسته بندی های جدید در یک امت و جامعه و در برابر هم قرار 

 شاندر میان اعضاء و هواداران خود حتی ؛ارمغانی نیاورده اند دلبستگی های باطلپیدایش گرفتن و 

شخصیتهائی وابسته و غیر مستقل و متکی به غیر با عزت نفس پائین و حسادت شدید و لجاجت و  هم

و در واقع به خود باوری و اطمینان به خود و تجزیه و  ،یکدندگی و ضعف شخصی ت تولید کرده اند

قل این افراد لطمات گاه جبران ناپذیری وارد کرده اند که گاه دچار وارونه بینی در درک و تحلیل مست

فهم واقعی ت ها و حقایق اطراف خود، و عدم شناخت واقعی و شیفته تسل ط بر دیگران از سوی خود یا 

 حزب مورد دلخواهش حتی اگر شده در عالم خیال شده اند.  

باز شاهد تولید انسانهای نامتعادل روحی و مشتی  ی از حزب گرائی،ناش در کنار این بیماران درونی

سکوالر و سکوالر زده هستیم که همچون ویروس به جان عقاید و فرهنگ و باورهای اسالمی مردم 

در جبهه ی جنگ روانی دشمنان قرار گرفته اند یا حداقلش این است که از دور « عمالً »افتاده اند و 

 می کنند و یا پاچه شریعت گرایان را می گیرند. پاسچشم قرمز می کنند و رگ گردن کلفت کرده و 

خطرناک واضح و آشکار است که حزب گرائی مخل  آرامش روانی مردم و ابزار تفرق و ویروس 

داخلی جهت انهدام وحدت و انسجام داراالسالم است. حزب گرائی و تحزب مثل بسیاری از مفاسد 

از سکوالریستها )مشرکین( وارد شریعتهای آسمانی شده است که منافقین عقیدتی و اخالقی و رفتاری 

و تولید احزاب متنوع و می کنند با لباس و نقابی اسالمی )سکوالر زده ها( در داراالسالم سعی 

 سکوالریستها در تشکیل احزاب را پیاده کنند.حزبی همان اهداف رنگارنگ 

داراالسالم چگونه اجازه می دهند تا کفار پنهان داخلی )منافقین( انسان باید تعجب کند که مسئولین 

بتوانند در قالب حزب گرائی انبوهی از مسلمین را با شعارهای رنگارنگ دور خود جمع کرده و به 

همین سادگی در حالی که در داراالسالم زمان رسول هللا صلی هللا علیه وسلم اینها حتی اجازه ی ساختن 

شتند هم اکنون با تشکیل دفاتر حزبی و حتی اختصاص بودجه هائی به آنها و... این یک مسجد را ندا

داراالسالم را متفرق و قدرت  ،دشمنان داخلی بتوانند با اهرم تحزب گرائی و آزادی های قانونی

 داراالسالم را کاهش یا نابود کنند؟  

تشکیل حزب اسالمی در  تا اینجا متوجه حزب و حزب سازی در داراالسالم شدیم اما وضعیت

 چگونه است؟دارالکفرها 



 در قالبتنها یک حزب به نام حزب هللا وجود دارد و سایر فعالیتهای مسلمین در داراالسالم دیدیم که 

قضیه دقیقاً در دارالکفر صنف و ان جی او و بخصوص شوراها به پیش می رود اما حلف و سندیکا و 

نهاد پیشو در هیچ نهاد حکومتی کفار مشارکت نمی شود.  حزب تشکیل می شودبرعکس است ، یعنی 

عتبة بن ربیعه نماینده ی دارالکفر مکه بیانگر واضح این استراتژی تغییر ناپذیر و ثابت اسالمی است 

اجتماع ما را متفرق و دین مان را معیوب کردی  و نیاکان »که به رسول هللا صلی هللا علیه وسلم گفت: 

م دادی و آبروی ما را در میان عرب بردی. ای مرد اگر ریاست می خواهی به تو معبودان ما را دشنا

ت  -یعنی رئیس حکومت یا نخست وزیر –می دهیم و بزرگ ما می شوی  و اگر خواستار شرف و عز 

یعنی رئیس پارلمان و دارالندوه –و بزرگی و سروری بر ما هستی، تو را سرور و رهبر خود می کنیم 

یعنی  –و اگر خواهان پادشاهی هستی تو را حاکم و فرمانروا و پادشاه خود می کنیم  -ای که داشتند

اما رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با قاطعیت این سفارشها را رد « رهبر یا رئیس جمهور یا پادشاه  

 35کرد و  در عوض آیات اولیه ی سوره فصل ت را برای این نماینده ی سکوالریستها تالوت کرد.

« هاسکوالریست»یا  «احزاب»با کفر به طاغوت و برائت ازانقالبی که  یعنی همان حزب هللا ،حزبپس 

دین به دین هللا و خالص کردن دین « معنی و مفهوم 4»به چیزی غیر از اختصاص دادن  «مشرکین»یا 

را به آن ؛ همان حزبی که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در دارالکفر مکه برای هللا راضی نیست

 یچون ما در دارالکفرها اهداف حزبی و انقالبی داریم نه اهداف سندیکائ کرد؛اعالم  دستور هللا تعالی

 . و صنفی و اصالحگری و رفورمیستی

سکوالریستها نیز در داراالسالم تماماً اهداف حزبی دارند و زمانی که به آنها اجازه ی تشکیل حزب و 

عقب نشینی از کانال سندیکاهها و حلفها و انجمنها و سایر نهادهای احزاب داده نمی شود با یک قدم 

  پائی باز کرده اند باز اهداف حزبی را دنبال می کنند.ی مردمی که جا

اینها جهت رسیدن به اهدافی که دارند از هر وسیله ای استفاده می کنند و اهل مداهنه و تنازل و سازش 

هستند اما مومنین با کفر به طاغوت و بخصوص با برائت  و امتیازدهی به قیمت حفظ موجودیت خود

از سکوالریستها )مشرکین( در هیچ نهاد حکومتی و قانونی آنها وارد فعالیت نمی شوند و فعالیت حزبی 

 آنها نیز خارج از چارچوبه ی قوانین کفری آنهاست. 

نظامی یا اقتصادی و یعنی اگر مسلمانی به هر نحوی وارد یکی از ادارات و بخشهای ادرای یا 

اجتماعی کفار شود صرفنظر از صدماتی که به خود و مسلمین در تقویت کفار و تخریب دنیا و قیامت 

                                                           
 .ابن هشام ی رهیاز س 1۸۵  صفحه 1جلد یسحاق در باب مغازابن ا ۳5

آمده است، آن  ۹۰و  1۹ ی¬صفحه ۴جلد ریابن کث ریجابر همانطور که در تفس ثیاز حد گریبه صورت د یو البغو یعلیو ابو دیعبد بن حم و
 اند.                                                      ¬دانسته حیاز او )ابن اسحاق( آن را صح ریغ زین رهیمعاصر س یاز علما یاند و سند آن إن شاء هللا حسن است و برخ¬کرده تیرا روا



پیدا می کنند. « بوگیر»خود وارد می کند برای دارالکفرهای اصلی و حتی دارالکفرهای طاری حکم 

یدا کرده اند و در بسیاری از چرا بوگیر؟ چون اینها با قوانین و ارزشها و فرهنگ اسالمی پرورش پ

امور در میان طاغوتها برتر و برجسته هستند و امور را با صداقت و امانت و پاکدامنی بهتری انجام 

 می دهند.  

این بوگیرهای دستشوئی در ارتش مغول هم وارد شده بودند، در ارتش انگلیس در هند و سایر 

. این بوگیرهای یافت می شدندهیتلر هم باز و  موسولینیارتش مستعمرات و در ارتش فرانسه و در 

نفري 5000و حتي یك گردان  دستشوئی در ارتش حزب کمونیست شوروی هم فعالیت گسترده داشتند

از مسلمان زاده های ارتش سرخ  وجود داشتند، آنها در تصرف كاخ پادشاهي قدیم تزار در پتروگراد 

و برخورد  این بوگیرهای دستشوئی در ارتش حزب کمونیست مائو هم وجود داشتند شركت داشتند؛

کل  ی زیبا بود که مائو دستورالعلمی عمومی برایا نها بخصوص میان زن و مرد به اندازهآ اخالقی

 36ارتش صادر کرد. 

 م،یده ایسکوالر و مرتد محلی دمسلح و حتی غیر مسلح این بوگیرهای دستشوئی را در احزاب ما نیز 

همین االن هم در ارتش رژیم صهیونیستی و آمریکا و سایر طاغوتها این بوگیرهای دستشوئی به وفور 

البته بوگیرهای دستشوئی تنها محدود به نهادهای نظامی و امنیتی نشده اند بلکه در یافت می شوند. 

ی و علمی و صنعتی و سایر نهادهای اداری و اقتصادی و اجتماعی و رفاهی و خدماتی و حتی آموزش

  دارالکفرها به وفور دیده می شوند. در تجاری و.... 

ی اداری مسلمین و در حلفها و اگر حضور کفار و بخصوص حضور کفار سکوالر در نهادها

را دارند اما حضور مسلمین در  «بوگندوها»سندیکاهها و سایر نهادهای مردم نهاد داراالسالم حکم 

را پیدا می کنند، در نتیجه مسلمین حق ندارند در دارالکفرها با « بوگیرها» نهادهای دارالکفرها حکم

که باید بل ،شرکت در نهادهای حکومتی و قانونی دارالکفرها چنین جایگاه پستی را برای خود رقم بزنند

اقدام کنند و اهداف حزبی و انقالبی خود « حزب»مستقالً به تشکیل برتر « ابزار3»از کانال یکی از 

 ا به پیش ببرند که در منابع شرعی به تفصیل در مورد آنها صحبت شده است. ر

برتر «ابزار3»خود را به یکی از  لکفر اما با همان شریعت هللا تعالی می توانیم در داردر این صورت 

خاص  «حزب»متصل کنیم و در بدترین حالت و در صورت عدم وجود قدرت حکومتی اسالمی، 

. یعنی مجلس واحد شورای به آن پرداخته ایم« ابزار3»ی از شیم که به عنوان یکخودمان را داشته با

ما یکی و امت  «حزب»مجاهدین . یعنی در دارالکفر هم ما حق نداریم دچار شرک تفرق شویم و باید 

                                                           
 ( ۴1۰. صیزدی می: خاطرات دکتر ابراهیو شکور یشصت سال صبور ۳6



واحدی باشد که جماعت واحدی را نمایندگی می کند. اما در دارالکفرها چون قدرت حکومتی پشتیبان 

 مین نیست قطعاً دو جریان وجود خواهند داشت:وحدت مسل

جریانی که در قالب وحدت به امر دعوت و جهاد می پردازد و تا آنجا که مرزهای جغرافیائی  -1

ی جهادی خود ادامه دهند و تنها د می توانند در همین قالب به زندگو رسانه ای اجازه می دهن

حاکم بر دارالکفرها ممکن  «جودوضع مو»در حالت اضطرار و ضرورت است که متناسب با 

 است جماعتهای متعددی داشته باشند. 

جریانی که متعلق به دارودسته ی منافقین است و ممکن است دهها و بلکه صدها فرقه و گروه  -2

 باشند.

به نام حضور در نظام حکومتی و  ایدارالکفر برای مومنین پدیده در این صورت واضح است که در 

اداری کفار و حضور در سندیکاهها و انجمنها و سایر نهادهای مردم نهاد کفار وجود ندارد بلکه تنها 

م اسالحزب است که رسمیت می یابد اما در داراالسالم برعکس این برای مسلمین حاکم است؛ یعنی:  

را به رسمیت نمی شناسد در دارالکفر برای مومنین  به نام تعدد احزاب در داراالسالم و حتی ای هدپدی

و به جای تشکیل احزاب مختلف ما بدیلهائی چون انواع شوراها و حلفها و سندیکاها و ان جی او ها و 

نهادهای مختلفی مردم را داریم که در چارچوبه ی قانون شریعت هللا می توانند فعالیت کنند و نباید گول 

و غیره که همگی  ئفه هاو طا امقوحلفها و او ارند با نام شورا و سندیکا صد دکسانی را خورد که ق

کر من. اینها کسانی هستند که ب را در میان مسلمین جا بیندازندهستند امری حرام چون تعدد احزاحالل 

 را انجام می دهند و تنها اسم آن را عوض می کنند . 

مثل جناح، جبهه، گروه، چیز دیگری  د اما تعریفحزب تشکیل می دهند و اهداف حزبی دارن -

 . ورندبرایش می آغیره انجمن و سندیکا و صنف و فرقه و 

زنند  میرا می پذیرند و قوانین شریعت هللا را کنار و دموکراسی  )دین مشرکین( سکوالریسم  -

  .ورندمی آ ریف دیگری برای سکوالریسم و دموکراسیو تع

بَا َوأََحلَّ »تعالی در موردشان می گوید: عمل اینها مثل عمل کسانی است که هللا  قَالُواْ إِنََّما اْلبَْیُع ِمثُْل الر ِ

بَا َم الر ِ ُ اْلبَْیَع َوَحرَّ گویند: خرید و فروش نیز مانند ربا است. و حال آن که خداوند ( می275)بقره/ « ّللا 

 خرید و فروش را حالل کرده است و ربا را حرام نموده است.

شوراها و حلفها و انجمنهای مردمی مثل احزاب نیستند، هللا تعالی با اعالم اصل برائت از  پس بدانید که

است و را حرام کرده و داراالسالم مشرکین( وجود احزاب در میان مومنین = سکوالریستها احزاب )

امر کرده است که بعد از داشتن حزب هللا ما در فرقه بازی و حزب سازی در زمره ی سکوالریستها و 



قُوا ِدینَُهْم َوَکانُوا ِشیَعاً (  31)روم/ َواَل تَُکونُوا ِمَن اْلُمْشِرِکینَ احزاب نباشیم:...  ُکلُّ ِحْزٍب بَِما ِمَن الَِّذیَن فَرَّ

سایر محرمات از وسایل و تعدد حزب و مشخص است که شرک تفرق و   (32)روم/لَدَْیِهْم فَِرُحوَن 

ابزارهای دعوت به سوی هللا تعالی نیستند و هر چه بعد از ابزارهای مشروع وجود دارد همگی 

ِ إِالَّ الضَّالَُل،» سرگردانی و گمراهی هستند.   و بعد از حق چه باشد غیر از گمراهی؟  فََماذَا بَْعدَ اْلَحق 

( پس به کجا 32)یونس/ «  ، فَأَنَّى تُْصَرفُونَ حق ، چه چیزی جز گمراهی وجود دارد؟!بعد از 

برندتان و از راه حق به کجا منحرف می شوید؟ و چگونه شما را از حق بازمی گردانند و چگونه می

 باید از راه به در برده شوید؟

با احزاب و ی واحد و جماعتی واحد بعد از داشتن حزبی واحد و امتهللا تعالی پاک و منزه است که 

 قُْل َهِذِه َسبِیِلی أَْدُعو إِلَى به سوی او دعوت شود :و سکوالریستها رائی و سایر شرکیات مشرکین بگحز

ِ َوَما أَنَاْ ِمَن اْلُمْشِرِکیَن  ِ َعلَى بَِصیَرةٍ أَنَاْ َوَمِن اتَّبَعَنِی َوُسْبَحاَن ّللا  راه من  بگو: این ( 108)یوسف/  ّللا 

ه (باشندچنین میمن هم ) خوانم و پیرواناست که من با آگاهی و بینش به سوی خدا می ، و خدا را منز 

)پس هر کسی شما را به حزبگرائی دعوت کرد  دانم، و من از زمره سکوالریستها )مشرکان( نیستم.می

ی سکوالریستها )= در واقع می خواهد شما را به شرک دعوت کند و می خواهد شما را در زمره 

 مشرکین( قرار دهد(

( 38)شوری/« ْم ُشوَرى  بَْینَُهمْ ُرهُ َوأَمْ »یکی از صفات مومنین را به کارگیری شورا در برابر هللا تعالی 

ةً َواِحدَةً »و تشکیل  در مشروعیت حلفها و سندیکاهها و انجمنهای مردم نهاد در و دانسته است « أُمَّ

هللا علیه وسلم می فرماید اگر در اسالم نیز به حلفی مثل حلف الفضول رسول هللا صلی داراالسالم 

دعوت شود به آن می پیوندد و پیوستن به چنین انجمن مردمی و سندیکا و ان جی او و انجمنی را رد 

ْسالَِم َْلََجْبتُ نمی کند و می فرماید:   دردوران اسالم نیز مرا به سوي  اگر و»  37«َولَْو أُْدَعى بِِه فِي اْْلِ

 «چنان پیماني فراخوانند، اجابت خواهم کرد

 ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك، الَ إِلَهَ إِالَّ أَْنَت، أَْستَْغِفُرَك َوأَتُوُب إِلَْیَك   

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته  
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