
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 7تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

۷۲/۷۲/۷۷۰۲          مسعود فارانی 
        

 مجریان دینی  و  ، روشنفکرنماهادین
  مچهاربخش  پیوست بگذشته :

 

 :تأثیرات دین اسالم  در اجتماعات اروپا
ه اشکال ب کردن فتحو بودن فاتح شدن و فاتحدقت می کنیم.  " فاتح"و " فتحغرض تفاهم درست به بار معنایی  لغت  "

فتح انگلیس یون، لچنگیز و فتح هالکو خان ، فتح ناپ میتواند مثل فتح فتح کردنن پذیراست، اگون  مثبت ومنفی امکاگون
هتلر، فتح شوروی،  فتح بوکوحرام ، داعش ، وطالبان وغیره  باشد وهم میتواند یک اندیشه مثبت جهانشمول فتح ،

  د؟ه مسخرگردیچگون مسلمانان با اندیشه رهایی بخش  بوسیلۀکه   "اندلس"برمیگردیم به فتح  شناختشود.  با این فاتح 
   

شد که مسلمانان پس از فتح این در جنوب اروپا گفته می "ایبریا"جزیره به آن بخش از شبه  (Andalusia)"اندلس"
ان ادیان لستـ  ل تازه از گـ  ن میدانستند که این گشدند. راشدین کرام مسلما مسکون جادر آنآنجا باقی ماندند و  ،سرزمین

وفرصت طلبان مفتخواران  کرد ورنه  فضای تیرۀ حس حسادت  باید ،  اهتمام وغمخوری ورسیدگی مردمرا  به نفع 
ل زیبای اسالم را  مانند ادیان قبلی درین منطقه  ـ  تبدیل خواد شد که گوجعلیات ات تحریفبه طوفان مثل باد یغماگر 

گر باید از اصل دین مراقبت می کردند  کوتاه کردن دست های مغرضین تحریفبنا ً بخاطر  ، پژمرده  خواهد ساخت
بر ه محنت گذشت چنگالگی بخش مردم شده  بود تخریب نکنند و جامعه دوباره به تا اندیشه انسانی  اسالم را که  زند

را  راشدین مسلمان قبولدار شدند،  زیرا برای ایجاد رفاه هرجامعه،  درد  جانکاه دوری از وطن. ازینرو نگردد
 با امانتبودند  که  امین  ومؤمن متفکرین آگاه  مسلمان، احساس مسئولیت کرده، پذیرای خطر بودند.  آنها اشخاص 

رام راشدین ک . این امر را بردوش خود احساس میکردندمسؤلیت ترش میدادند چراکه را گساکرم داری رسالت پیامبر 
 نصیاد گیری علوم را بنابه جوامع که  اهداء کردندرفاه به جوامع اروپایی  بمنظوررا رهایی بخشمسلمان ،  دین 

که آدم از خوردن آن ممنوع شد، درخت معرفت بود و بعد از اینکه از آن  درخت یا شجری کتاب مقدس آمده است، در ) کتاب مقدس حرام میدانستند،صریح 

 مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بودمار به زن گفت: در روزی که از آن ]درخت معرفت[ بخورید، چشمان شما باز می شود و »     :درخت خورد بصیرتش افزون گشت
 (۷: ۳و  ۷۱ – ۷۱: ۲تورات، سفر پیدایش )« و چون از آن درخت دلپذیر دانش خوردند، چشمان هر دوی ایشان باز شد.

بپذیرند یا آنها را به مسلمانان  از این رو در اروپا به مدت دو قرن بر سر این موضوع گفت و گو بود که آیا این علوم طبیعی و کیهانی را که از سرزمین های اسالمی آمده،
از آن یاد شده بود و استدالل می کردند که تورات می گوید  ینگناه نخستبر گردانند؛ زیرا کشیشان، این علوم و معارف را درخت معرفت می دانستند که در کتابشان به عنوان 

 .بصیرتشان زیاد می شود، و مورد غضب الهی و طرد از رحمت حق واقع خواهند شدهرگاه از این درخت بخورند،  که
  (ند. ه بوداز این رو به طور کلی همه این علوم را به طور اجمال و تفصیل طرد و آن را از اساس مصادره کرد

ساها یعنی کنیسه ها وکلی خواسته های هنگفت پیشوایان یهودی و عیسوی،مادی به پرداخت  غافل از منطق،پیروان آنها  
شامل ق برابر با منطدر اروپا اندیشوی مسلمانان  نخستین فتوحات گستره در چنین اوضاع بود که  شده بودند. مجبور
 . رومیان باستان اینشد سوئیس امروزیای در و منطقه فرانسهجنوب ، بخشی از الگپرتو  سپانیاه وسیع ازبخش 

« اندلس» کلمۀخواندند و گویا  "اندلس"عرب آنجا را راشد نامیدند؛ اما فاتحان می (Hispania) هیسپانیاناحیه را 
یا «  Visigothsهاویزیگوت»اند که پیش از برده به کار می «Vandals هاواندال»را برای اشاره به کشور 

 (1). حاکمیت داشتندهای غربی برآن  "گوت"
پس گرفتن این مناطق و راندن  دوبارهبرای  مسیحیدینی تیکه داران  ، با شروع حمالت یازدهم میالدی قرناز گرچه 

مملو از رفاه  مربوط  به منطقۀ دوره هردر "اندلس"مگر ،تالش های فراوانی صورت گرفت، از آنجا ها مسلمانان
 تبه والی "اندلس"بالخره  در تخریب اندیشه اسالمی( دشمنان اسالم)تالش متاسفانه بعد از چندین قرن  . شدمیشناخته مسلمانان 
 .محدود گشت سپانیا هجنوبی 

رونق زیادی حاصل کرده بود که سبب  دشمنی حسادت کنیسه ها وکلیسا ها گردید، زیرا مسلمانان ورحض با «اندلس»
بنام خدا ودین از مردم می ستاندند بحد کمرشکن شده بود که  مردم  عاجز  ادیان قبل از اسالم مالیات ومادیاتی را که

، اسلوب و تشخیص کردهنیک ان را مزیرا راشدین مسلا  پذیرفتند از پرداخت  آن مخارج، داوطلبانه دین اسالم ر
 حرمت وعزت می دادند.به آنها  ند وقرار دادخود رفتار انسانی آنها را سرمشق 

 به میدان سبقت جویی غرض تسلط  وحاکمیت یهودیان ونصرانیان « اندلس»بعداز تحریکات منفی کنیسه ها وکلیسا ها  
ستی همزی ها بجا گذاشت. وامع مسیحی، مسلمان و یهودیبرای جرا گوارا وناگوارتبدیل شد. این کشمکش خاطرات بس 

در ا ریهودیان اروپا با اهمیت کانون تجمع که یهودیان در این سرزمین  موجودیت وسیعاسالمی با دو تمدن مسیحی و
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ر د بسیارمؤثر حوادث را فراهم ساخت. این سه دین آسمانی هر بحث های وسیع ـ امکان تشکیل داده بودنیز آن زمان 
از جانب کنیسه ها تعصبات قومی و دینی که  متاسفانه .ی و بخصوص اروپا ی آنزمانی گردیدرشد فرهنگ جهان

رهنگ دوران ف خونین ترینکه  مقابل انجامید،  های  به کشتار فجیع طرفبود چون مرض شیوع پیدا کرده  وکلیساها 
 زد. رقم« اندلس»را درین منطقۀ فرهنگی بشری 

 

 اسالم.دین پیشرو نقش سیاسی کلیمیان ونصرانیان علیه 
نسبت  نجهامناطق مختلف   دربر مبنای تجربه، بسیاری حقانیت وبرجستگی دین جوان اسالم را میالدی قرن یازدهم تا

ماقبل دیان اگرفت، فزونی داوطلبانه  دین اسالم مشرف شدن به خواست ازین سبب نیک تشخیص دادند، دیگر به ادیان 
رصۀ  عچون  کلیمیان و نصرانیان و بخصوص ، بودائیانمغانیان، زروانیان، زرتشتیان، گنوسیان ،میترائیانمثل 

دند تا ز تحریفی وتخریبیهای ، دست به کار غرض توقف پیشرفت دین اسالمتبلیغ دکانداری شانرا حصر دیدند پس 
یَن قومی فراچراکه دین پیشرو اسالم  دین اشند. جلو پیشرفت اسالم را گرفته ب ر تمام د دین اسالم  بود.برای َعالَم 

 .رآن چیز دیگری  را خواستار نبود،  مبتنی برارشادات قجز برتری و رفاه انسانیساحه ها زندگی 
ه شده بودند  آغشتجریان دینی ادیان ماقبل به فساد که سبب عالقه وپسند مردم به دین اسالم شد این بود که  مدلیل دیگر 

شان ودمردم بنام خداوند بهره کشی  شخصی می کردند ازینرو مردم برویت عمل کرد مجریان دینی، حتی از دین خواز
وانسانی را که جوامع نه خصایل بزرگمنشاهمچنان روی آوردند. الم رهاکرده  به اسرویگردان شدند ودین شانرا 

 مختلف در دین اسالم بوضاحت دیده بودند به دین اسالم گرویدند. 
 

قبل ازبمیان آمدن دین اسالم  بخاطر گسترش مسیحیت جوان، یهودیت توطئه  مشابه ی را برضد پیشروی مسیحیت 
 نیز براه انداخته  بود.   بطور مثال:  بشکل تخریب کارانه  

دند ترش دیمسیحیت  را که در حال گس ) مجریان کلیمی (های یهودی  خاخامیهودیت در برابر مسیحیت چنین بود که خصم 
 امبدست یهودیان اعدبود که   )ع( حضرت عیسی مسیحهای یهودی به صلیب کشیدن  خاخامجنایت  یهودیت تحت نظر 

وب  مهربانتر ومطل جالبتر (یت،از یهودعذاب دیده )دین یهودی برای مردم د  مسیحیت نسبت به مجریان نظرات جدیچراکه . شد
ی با مهربان، خشن شده جزم اندیشیهودیت  مسیحیت بهتر ترازآن زمان نیازات دینی واخالقی  جامعه را تربود .  در

 . بودپاسخگو منطقی 
ترش گسدست به اقدام بیشتر زند تا جلو علیۀ مسیحیت ربسبب شد که  مسیحیتازهای یهودی  خاخامخوف وترس  

"  نامبرا  شخص خاخام هاد.  ازین لحاظ اشد باید بگیرد وآنرا تضعیف نمایمسیحیت را در آنزمان به هرشکلی که ب
این شخص بدین عیسویت پیوست در ظاهر  ،جانب یهودیت بودازی موظف شده  انوسی" که  شائول یاپولُس   یاس وپول

و در باطن نکاتی کلیدی مسیحیت  را با تحریف ها تخریب کرد.  نتیجه این تخریبات وتحریفات چنین بود که  پیدایش  
به   ،اماره ولوامهنفسانیات خالصه کشیشهای مزدور  در دین مسیح نیز فزونی گرفت. خشک اندیشی وجزم اندیشی

خود را نماینده خداوند در روی زمین جا زدند وهر جبری را که دلشان میخواست آنرا امر  شائول یا سوپول تاسی از
بر مردم تحمیل و خواهشات خود شانرا برآورده میکردند.  بوسیلۀ  چنین مجریان فاسد، مسیحیت بر مردم   تهگفخدا 
بب تخریب های یهودی س انوسیاین اجرآت بوسیلۀ های را تحمیل می کرد که درتوان مخارج مردم جای نداشت.  چیز

قضایای جامعه و شرعیت یحی شد.  چراکه دین جوان مسیحیت درجوامع آنزمانی مسوتضعیف مسیحیت  اصلی در
 حملتاین سبقت را یهودیت  امادینی  به تناسب یهودیت  هم پیشگام بود وهم  بهتر به نیازات جامعه رسیدگی می کرد. 

 .کرده  نمی توانست
که  قبال ًدر دست یهودیت و باز در دست مسیحیت را  مرکز بزرگ تمدن بشری چهار  قرن یازدهمتا  بعد از مسیحیت

به  نه به زور نه آنهم  ، تسخیر کردآنرا   وآزادیبخش اسالم اندیشه ای پیشرو  (و مصر سوریه  ،« اَنَدلوثیا»اندلس ، )مانند عراق بود
  عربستان درآنوقت د. این مناطق گردی آنزمانیخردمندان سبب قناعت  با ارشادات منطقیبلکه   ،جبر  نه به جنگ

مثل امروز زرادخانه ای اتومی نداشتند.   سپاه بزرگ مثل چین  امریکا وروسیه در اختیار ایشان نبود.  نه پکت  بغداد 

،  ونه پول 22ت میگ وپکت ناتو وسنتوی آنها را حمایه میکرد. نه دارای تانکها لیوپارت بود ونه هم دارای طیارا

عمل کرد انسانی آنها د فقط صداقت  با ارشادات منطقی وآنچه که در دست آنها برای اجرا بو ،سرشار نفت امروزه
دسته دسته به دین اسالم  مشرف  گر،ادیان دیم قرارگرفتند.  مردم معذب شده ازبود که به تاسی ازقرآن در خدمت مرد

را که بوسیلۀ ارشادات منطقی دین اسالم بزرگ دست آورد اقض این کسانیکه با تحریفات ناکنون هم می شدند. 
  ،بود،  می خواهند ازاعتبار ساقط کنند نمودهتسخیر وفتح   و اخالق صالحه با منطق قرآنی وعملکرد واالی انسانی

 . میتواند باشدانه تالش مذبوحفقط یک  عمل آنها  چنین
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ان ی مردم مسلمبه شکنجه سرا ها  الم سیاسیاسد که امروز اکثر جوامع اسالمی بدست مجریان فاسد شدۀ یتوجه فرما
.  اسالم در آنزمان با وضع قوانین  سلیم دست داده اندم پائینترین سطح زندگی را نیز ازومرد ومؤمن تبدیل شده است

واستوار بر منطق  مورد قبول جوامع مختلفه قرار گرفت،  زیرا   در عمل التیام  می بخشید  زخم مردم رااصالحی 
این  .ه خود بینی به رفاه مردم وجامعه  توجه داشتحقانیت، انصاف، صداقت، فروتنی، ونسبت بدین اسالم متکی بر 

وادار به انتقام کشی کرد. دشمنان در گذشته وحال را و مجوسی ، مسیحی یهودی  یدکانداران دینبزرگواری ها بود که 
فته گ وند که به هیچ اساس منطقی نیستند، بطورنمونهمی شم  به بهانه ها وجعل های متوسل اسالم غرض تخریب اسال

 ؟م زوزبکدا اما ثابت کرده نمی توانند که ساخته است،مستقر جهاناش را درا وزور دینگویا اسالم با خونریزی اند که 
 جدابمنطق را هرازدورجعل بی اساس ووجه جوابی ندارند.  این دالیل نامؤ در زمینه چون ؟  قدرت سپاه ونیروبکدام 

 .ندابی خبرکال ًگ روشنفکرنمای ایرانزده که از نصوص قرآن سوادان بی فرهنخوانی میتواند درک کند. بجز کم
گان سخیف اندیش بیشتربود.   جالب اینست که این یاوه گویی ها را کوته ه مغز شویی ها بر تحصیل کرد چنینتأثیر

  .در ایران  قبول  کرده وخودشان را ابزاراشاعۀ این تبلیغ ساخته بودندنظران به  اصطالح روشنفکر نماها 
تحت تأثیراین کوته نظران نیز قرار گرفتند وندانسته منحیث غباوت وسخافت زیاد های مـ قلد ایرانزده، ازافغاننه متاسفا

شدند.  غباوت وسخافت روشنفکرنماها بجای مجانی  خدمتگار ،ابزار ترویج واشاعۀ نظرات سخیف  آنها در افغانستان
 (های امروزه )مثل فیسبوکیکورکورانه و ندانسته بر مقدسات و عقاید مردم   توضیح وتشریح حقایق، برعکس  باعث شدند که

  حمله ورشوند. 
وباشان دستۀ افغانستان برسر قدرت آمدن حکومات اوتالیتر آخوندی  دجال خمینی و درفاسد ت رژیمنتیجه آن در ایران  

درین  . چیزی شرم آور بعید ازدین اسالم بود عمل عیان شدندانگلیسی که در اخوان المسلمینبه اصطالح جهادی 
ه ها گرو رهبران این  بشهادت رسیدند.منحیث مجاهد  میان فقط جوانان آرمانی مسلمان بود که نداسته سپر جنگ شده 

اضی ق، مثل فضل الرحمن تحت نظرجنایتکاران   اخوان پاکستان  وایرانبه پیروی از بود که از گماشتگان عناصر
پاه سبا گروه سردارسلیمانی   رنگارنگ وامثال مثل آیت هللا هایو همچنان در ایران     قاضی سمیع الدینو   حسین

غرض بدنام کردن   داعش واکنون  انتحاری هاو  طالبی، القاعده ،  جهادی هاو...و...با شاخ وبرگ بنام  پاسداران
  . تدارک دیدند نیز افغانستان غرض ویرانیکردند و احزاب به ظاهر اسالمی را  سر بلنداسالم  در منطقه 

دارند و جوقه جوقه مسلمانان  یزید وشمردست برتر از  انمسلمانکـ شتن در عمل دیده شد که این گروه ها بدبختانه در
ذاشته گبه نمایش آن تکنالوژی غرب هر  ها بوسیلۀ واین سربریدن را تحت عناوین مختلفۀ عوافریبانه سر میبرند. 

دبختانه بیشتر کنند. ببرضد اسالم   و تا قساوت را در بین مردم جهان به نفع اسلحه فروشان کنید()به یوتیوب مراجعه   .می شد
اعمال شنیع آنها سبب خرابی فرهنگ منزۀ  دیرینه دینی  در کشور های اسالمی شده وهم سبب ویرانی اخالقیات حسنۀ  

سوریه ،عراق، ب ویرانی جوامع  اسالمی مثل .   اعمال آنها در کـ ل سبویرانی مملکتی اسالمی گردید گذشته  وهم
  وغیره شده است  واین شیوه هنوز هم  بقوت اش ادامه دارد.لیبیا، افغانستان  یمن سومالی 

ر دتا کنون  غدارپرچم وخلق است  که بعد از سقوط سرزمین  خود ما افغانستان  بیشترازسه دهه دور نمی رویم در 
  )ساخته شده دست استعمار(می سوزیم.  بچشم سر می بینیم که چگونه  احزاب بظاهر اسالمی   اخوان المسلمینآتش جنگ 

اخوانیان    .براه انداخته اند را وسیع  نزاع مسلمان کشی ضدیت با استعمار متاسفانهبه عوض  طوری تنظیم شده اند  که
.  آنها جنگ های قومی ، می طلبند به مصافغرض مشتعل شدن میدانهای جنگ به نفع استعمار، یکدیگر شانرا 

غرق   "جهادی" و "مسلمان"اما رهبران  آنها  تحت نام   ،سمتی  ومذهبی را به امر بیگانگان مشتعل نگاه میدارند
 . وهر آن غرض عوامفریبی ها مثل بوقلمون ها  رنگ عوض میکنند ، قدرت وثروت ومنزلت اندنعمتدر 

 اخوان المسلمین، عمل میکنندهرجا به نفع اسلحه فروشان غربی مهره های  بازی شطرنج استعمار در  اخوان المسلمین

نه تنها مسلمان نیستند بلکه  تاسطح سقوط اخالقی تنزل کرده اند که دختران جوان افغان را به شیخ های فاسد  شدۀ 
ل را برای مزدوران غربی میفروشند، اطفادر بدل پول وساطت می کنند و خواهر مادر شانرا به  وپاکستانی عربی

دیگر، این اسالمی غیربفروش می رسانند ودها عمل ناجایزوالدین شان اختطاف کرده ازعمل انتحار دسته دسته 
زیرا اعمال آنها مغایر با اسالم و موافق   ند،. اگرچه در ظاهر مسلمان ادناشخاص با این اعمال نمی توانند مسلمان باش

 استعمار و استکبار جهانی است. با خواست
را در عمل دیدیم که چگونه اخوت وبرادری مبدل به برادرکشی  (مسلمان  ) برادران یا دو برادرکلمۀ برادری واخوت  واخوان

ی یاد سرزمین ها .نیست ونابود کردند ها مثل ملخ   مردم راند وصفوف  دران  را در برابر هم قرار داد.  براشدها 
 .  شده استویرانه مبدل خاک و به تل شده 

 .قرآنیستنصوص مغایر با  که حکایت شد  کار مجریان بظاهر دینی اسالمی اخوان سیاسی
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ر مردم بحاکم که  بزور ثروت وتسلیحات پیشرفته  تعین شده انداستعمارنظرزیراخوانی احزاب  سردسته های رهبری
ای هکشوررزاعت اصیل  اول زردشتیانبه خواست یهودیان ونصرانیان، غرب عمارحمایت مستقیم استبوسیلۀ اند و

عدادی وت گرفتندقرارهم در برابر با اسلحه مدرن به میدانهای جنگوبه جبر  وعوض آن دهاقین  کردندساقط  را اسالمی
احزاب اخوانی و حامیان آن  صاحب ملیارد ها رهبران ازین طریق  .هقانی اندد مشغولتولیدات مواد مخدر  برایهم 

ر شدۀ ان های اجیتوجه کنید که قوماند  ساختند. و بخاکدان خاک برابرقرار داده  دالر شده بیشتر جامعه را تحت فشار 
ساخته  یا سپرجنگی و مالی و معنوی جنسی، بازهم از مردم بهره کشیاسالمی جنگ زدۀ ممالک جنگ طلب آنها در

 ند. چیزیکه در اسالم بطورقطع حرام بوده و عملی ضد دین اسالم محسوب می شود.  ا
 

 خشک اندیشیکه دین اسالم را  مسبب  محاسبه می کنندکسانیکه اعمال مجریان بظاهر دینی را به پای دین اسالم  
توظیف ان از جملۀ گماشتگ ووابسته به استعمار یا  که ،دنثابت می سازنداسته د، غیر مستقیم نکنمعرفی  وجزم اندیشی

  .اندسوادی اند که از درک حقایق عاجز یا اینکه اشخاص کم شدۀ ضد دین اند
 

یک بوسیلۀ  هجریقرن اول  ۴و ۳دهه از چراکه  ی کرده است.طدر تاریخ  راه درازی را   دینی شیوۀ تحریف گری
مانند ر های دیگبه نام یا  عبدهللا ابن سوداءیا   (از نام وی گرفته شده است "سبائیه"نام فرقه) که عبد هللا بن سبابنام  ،یهودی یمنی

عبدهللا نقش  اهل سنتبسیاری از  حتی   .بنیان گذار تحریف گران در اسالم  است ازجملۀ "ابن وهب"، " ابن حرب"
از س سرنوشت ،غرض نفاق بین پیروان مسلمان شیعه مذهب  تکوینشده بود در را که از یهودیان مسلمان بن سبا

  منحیث مذهب رسمیاسماعیل صفوی بنام   جوان سفاک نابالغ فکریاین نظر در دوران صفویه بوسیلۀ  .  دانندمی
دهشت وحشت براه  ، ن(اران)زنده خواراگروه آدمخو چگین هابنام )*با جنایت وخون ریزی و آدمخوری"شیعه" در دولت فارس  

ام .  زیرا بزرگان مثل  امشناخته نشده بودخون آشام چنین مذهب   ،جهان دربین مسلمانانصفویه  نکه قبل از دوراافتاد 

در کسوت شادگردی هرگز باهم دشمنی نداشتند.  ومذهب ("هللا"رحمه )  ابو حنیفهامام واستاد در کسوت  ("هللا"رحمه )جعفر صادق
انوسی های یهودی داخل در  از رهبریمیتواند این سفاکی را ، نداشتسفاکی را چنین  گرامی شیعه  قبل از اسماعیل صفوی 

طر معلومات بیشتر لطفا ًبه )به خا (2).در رژیم ایران ادامه داردبشدت اش که تا کنون  محاسبه کردبه وسیلۀ اسماعیل نابالغ فکری اسالم 

  مراجعه کنید(.  به انترنیت  مقاالت متعددی در مورد اسماعیل صفوی

ر د  "عبدهللا بن سبا" و  در قسمت عیسویت شائول یا سوپول سلسلۀ تخریب کاران وتحریف گران همانخالصه سر
مخفی و نا شناخته در ظاهر مسلمان  ودر باطن ضد اسالم  بود که بمرور زمان به تاسی ازآنها پیروانقسمت اسالم 

ده کنونی زیر نام های جدی  *)برادران مسلمان( اخوان المسلمینگروه بنام   "عبدهللا بن سبا"،  دنباله روان وسعت پیدا کرد
بمیان آمدند و نیز  دها گروه دیگر و القاعده ، طالب،  داعش ، بوکوحرام  لشکر طیبه ، سپاه پاسداران ایرانمثل 

 ساختند. رق متفسالم را اوحدت 

 ؟ استچه  اخوان المسلمینبنام ضرورت تشکیل  گروه های رنگارنگ 
ضد نهضت ها وانقالبات ضد از جانب استعمار بر )برادران مسلمان( اخوان المسلمیندر عصر حاضر منشاء  پیدایش 

که در چندین کشور نهضت های ضد استعماری  با  9191و  9191که مصادف است با سال های استعماری است

ستعمار بودند که ا تشکیل شده  ضد استعمارین انقالبات به اندازۀ مصمم وقوی تفکرات مختلفه به وقوع پیوست. ای
ودر سال دست بکارشد با تمام نیرو  . استعمار جهانی برای رفع خطرات آن فعاالنه وپاچه ساختجهانی را دست 

استعمار بنام  ،  گروهی را بی وقفه  تالش هشت سالدر طی  میالدی 9121ــ 9121برابر با سالهای ،  شمسی 9031

 . بمیان آورد  حسن البناء،به رهبری   اخوان المسلمین
اشت هراس دسخت  ازین نهضت استعمار  مانده بود  بدون تشکل سید افغانکه بعد از ضد استعماری نهضت  اسالمی 

برادران ) اخوان المسلمینبنام با توطئۀ بنا ً این نهضت بزرگ را ، احیاء شدنیست دوباره  ،نهضت میدانست که این زیرا 

د بظاهر ضکه   حسن البناء وبرادران محمد قطب وسید قطببوسیلۀ نظرات .  استعمار ساختدر نطفه  خنثی   مسلمان(
 فدارطرضد استعمار  و شیر پاک  مسلمان نجواجذب هزاران  فریب و سبب  شده بودندمعرفی استعمار و مدافع اسالم 

مسلمان  جواناناصلی مسیر )برادران مسلمان( اخوان المسلمینبنام تشکیالت  توطئۀ   د. یگرد یافغانسید راستین نهضت 
ام اسالم زیر نعلیه اسالم س بربجای معرفی اسالم راستین، برعک )برادران مسلمان( اخوان المسلمین، درخنثی کرا شیرپاک

ر نام زی انبود، یعنی به ویرانی جوامع مسلمان وکشتار مردم مسلمان خواست استعمارمطابق به  که  زیرکانه عملکرد
اعمال  .در جهان نشان نداده بوداز خود قساوت وسفاکی با چنین های انجام دادند که هیچ خونخواری  اسالم کار

  .تضاد بودکال ً در اسالم دین وحشیانه آنها با 
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 هثابت شد کدر عمل   )برادران مسلمان( اخوان المسلمیناین دروغ عوامفریبانه  دروغ افشاء شدنیست بالخره عاقبت چون 
  اخوان المسلمین، ومسلمانان بسرچشم دیدند که دسته های  استه بود برضد اسالم  در رکاب استعمار و این جریان

   می کنند.  چگونه عمل نفع استعماروبه  ضد اسالمبر اسالم سیاسی یا 
مشروع اسالمی نبودند بلکه  دسته های تروریستی ثابت کردند که آنها گروه مقاومت عمل گروه های ساخت استعماردر 

البته این تضاد فقط در  ،نداتضاد دراسالم حقیقی متن اصلی با در ظاهر مسلمان و در باطن ند که بودمؤظف شده 
 .بی خبر وشیر پاک آنها مسلمان سطح رهبری و گماشتگان بود نه در صفوف جوانان 

 نها واوطان آ برای کشتن نسل مسلمانان آفریده شده بودند،  که از یک جانب مسلمانان  )برادران مسلمان( اخوان المسلمین  
برای تولید اسلحه جان  را دوبارهردۀ اسلحه سازی غرب ی های سقوط کرا از بین می بردند واز جانب دیگر کمپن

و  آزمایشکشی مسلمانان حد اسلحۀ مدرن را در برادرازتربیش )برادران مسلمان( اخوان المسلمین.  یدندبخشمی تازه 
اخوان با ابزار بنام  (ست شاهد این ادعا ) جنگهای بین االخوانی خانمان سوزافغانستان، سوریه ، عراق ودها منطقۀ دیگر مسلمانند. ه ااستفاده کرد
  .دگردی غربکمپنی های اسلحه سازی اسلحه های متنوع  اتآزمایش میدانچگونه  جوامع مسلمانکه دیده شد المسلمین

 (کمیشنر)اتب ر برابر عبدهللا کد افغانستان رهبران اخوانیبیاد دارند که ی پناهنده در پاکستان نسلهای در قید حیات افغانها
 هه شدساختاین رهبران  که همه واضح استبه . بودندفرمان ، چگونه آستان بوس ومطیع زیر نظر استعمار،یپاکستان

 . شدندومنزلت مقام  ،صاحب نامان بیش نبودند که بوسیلۀ استعمارل مرغـ  ج
میان که مستقالنه ب وجودنداردسید افغان حقیقی بعد از نی اسالمیکه تا کنون هیچ جریا اذعان کردطع باید بطور ق 

   باشد. خلق نکرده  بد نامی برای اسالم ورا انجام داده باشد حقیقتا ً اسالمی  اه  اسالم کاری آمده باشد و در ر
زندگی های ساده مردم  تخریب و  نیروهاي امنیتي شهر هاوتخریب  درگیري هاي مسلحانه هر روزه، انفجارها و ترور

ومسلمان  مسلمانتا زمانیکه مردم فرق بین این روند انجام می شوند چه معنی دارد؟ در کشور های اسالمی مسلمان 
  .خواهد داشتادامه  به قوت اشاین عوامفریبی  متاسفانه  ندادنددقیق را  نما

به نفع و بدالخواه استعمار و به حمایت ها  دیده نمی شود.  این گروه  این گروهعمل ضدیت با استعمار، جز در شعاردر
تخریب و  به نفع استعمار  اخوان المسلمینآنچه را که  حال گسترش بود واست. بیشتر تقویه و درپشتیبانی استعمار و

 مسلمان با جوامع اخوان المسلمینجانب چیزی که از آن .استلمان مس مردممسلمانان و  هایاز بین می برند سرزمین
تر بهدست آوردی هیچ   است.آنها یعدم قانونیت، تخریب نظام ها  وجوامع اسالم،کشتار تخریب ،  فقطمی زند سخن 

نۀ بر سی های ساخت کمپنی های غربی سالح که با ، قدرت ثروتکسب  خواست این مزدوران ندارند. برای مسلمانان 
عیش عیاشی  ارجمندان آنها نیز در مناطق  .  ازینروست کهوحاکم شده انداسالمی تحمیل مسلمانان واقعی  جوامع

ادامۀ  تا هنوز زنده و در امن وامان )یکی از فرزندان آنها در پوهنتون کابل  محصل را با تفنچه می کشد و این قاتل .  است وامنیت فراهم شدهمختلۀ امن 

  (عیاشی  دارد. ولی جوانان شیر پاک مسلمان ومؤمن بجای آنها قربانی میدهند
 ا فقطزی کرده است که نه تنها فهم عمیق این جنایت راستعمار این شیوه را  به اندازۀ محیالنه و مزورانه طرح ری

 کیوستار ترجناب رنمی دانند بلکه بدبختانه  اشخاص زیادی مثل حقوقدانان مانند  صفوف با شرف احزاب اخوانی 
.  این نوع مغز شویی  تا سرحدی است که ندانسته در پیروی احزاب نیز از درک چنین حیلۀ عاجزاندتاسرحد استادی 

رای وب ولی نمیدانند  که در نتیجه برای کی اخوانی صد ها جوان احساساتی به دادن سرو مال  شان حاضر بخدمت اند 
متاسفانه درک  طرح نیرنگ  ( شان را درین راه میگذارندجاننقد  یعنی فدایی ها )بطور مثال  جوانان انتحاری قربانی اند.چنین  حاضر بهچی 

 .باقی می ماندستر واخفاء  دردایم ۀ مبلغین خریده شده بنام مسلمان بوسیلاستعمار 
نتیجه  ،اندشده آنها که  دستخوش  فریب ظاهر مسلمانی  افرادی بیشماراندانسانهای نیکو کار و ساده اندیش درین میان 

 قاومتمنون آنها را بنام نیروهای وتاک داده نمیتوانندتشخیص نیک  تمام میشود؟  که به نفع کی وبه ضرر کیآنها را کار
به سمت مترجم  (۲۰۰۱)سال  پس پردۀ  بین طالبان وایتالیایی ها در که در معاملۀ افغان وترجمان  نگار ، روزنامه اجمل نقشبندی )مراجعه به شهادت!!! میشناسند. 

موضوع در راز شود تا  بریده می سرآنهانیروی مقاومت جناب روستار ترکی  بوسیله طالبان به اشارۀ ایتالیایی ها ، او بود  که همراه مظلوم با موتروان  ، حضور داشت

) را استعمار بنام نیروی مقاومت  ضد استعماراحزاب بظاهراسالمی  چون در ظاهر امر نطفۀ  حرام  (.ستر واخفاء باقی بماند

) نمونۀ دیگر  آن در ایران: آمدن خمینی از کجا؟، بوسیلۀ کی؟ زمینۀ آمدن او را کی فراهم کرد؟ شاه چگونه برداشته  .استنام گذاری کرده  غرض عوام فریبی (

ی لوام فریبی چیزی دیگری نیست. جز عو ی زرگری بین دول غربی با ایران زده است ؟  جنگهامظلوم ایران  شد؟ چیزیکه بنام انقالب آمد کدام شاخه گلی را برسر مردم 
ل های معتبر  رسانه های جهانی مثل بی کانا بر میدارد؟  همچنان تمام صدام ازدو گردۀ ایران کی دولت  طالبان وامارت اسالمی  در اصل برای ثبات ایران دو دولت را  مانند

   ؟ و...و..... (کار می کنندچرا  ایرانبیشتربه نفع  کشور های فارسی زبان بی سی وامسال اش، در بین 
.  شندپروسه نیز می بااین  شامل آنها  هیچ شکی نیست  فهمشخصیت ها  که در علمیت ودرین عوام فریبی ختانه بد ب

باشند تا برای شده شاید خود این عالمان از مراجع استعماری  مؤظف ،  زده های گماشته شدهامکان دارد که مثل ایران
  تبلیغ مثبت نمایند.  وهللا یعلم  ، استعمار شیطانی احزابدست پرورده گان ی بقا
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و در مصر و افغانستان و بخش از هند  متکی به اسالم   1*بر سوسیالیسم متکی در آلمان  و روسیه   1111انقالبات 

  ،نقش به سزای داشتبا نظرات روشن سید جمال الدین افغانی  در کوتاه کردن دست مخوف استعمار 2*سوسیالیستی 

استعمار را در ساحۀ کشوری ایشان محدود ومسدود  ساختند. استعمار لجام گسیخته زمانه وقتی  ومیدان تاخت وتاز
عرصه را بر خود تنگ وحصر دید  در برابر سویالیسم جهانی صف آرایی آشکار نمود ولی در برابر اندیشه های 

   .شد عملپیشرو اسالم از در دیگر وارد  
ه ن آورد کاسالم سیاسی را بمیاسؤ استفاده کرد که  با تحریفات، استعمار محیل از تضاد مارکسیسم با ادیان  

خود که  یکشبه صاحب تشکیالت  وآرگاه شناخت هویت اصلی رهبران روشنفکرنماهای مسلمان جوامع اسالمی نیز در
ر پرداختند و گمان کردند که د ک اندیشی وجزم اندیشیخشآنها به ازندانسته به پیروی وبارگاه شدند، غافل ماندند و 
  )برادران مسلمان( اخوان المسلمینوجود دارد.  نتیجه اش را حاال می بینند که  جزم اندیشیذات دین مقدس اسالم چنین 

اسالمی ، روز دیگر  در لست تروریست  مقاومتم غرب آشکار می شود.  یکروز بناسرش از دستگاهای جاسوسی 
 شوند. برمردم حاکم  ساخته می دوبارهاخل شده وروز دیگر از لست خارج می شود وها د

ت پیاده شد که با قاطعیت میخواس  *جمال عبدالناصراول بوسیلۀ   سید افغانیه های خالصه نهضت واقعی جنبش اندیش
ه تنها بود زیرا سران درین را داخته بود بگیرد. متاسفانه ناصرجلو این جریان ضد اسالمی را که استعمار براه ان

بر قدرت لمیده  امروزه  سعودی مثل عربستان همه خریده شده ودر بند استکبار جهانیوحکومات دیگر اسالمی همه 
 بود.  ثابت آنهابودند که زیر سایه استعمار آرامش دولتی 

( در خود کشور های اسالمی  گذاشته و رشد کرد تا گام )برادران مسلمان( اخوان المسلمینبدبختانه نطفۀ اسالم سیاسی )
یره وغیره وغلشکر طیبه، چچین ها  بگام بشکل جهادی ، احزاب بنام اسالمی ،  القاعده ، طالبی ،  داعشی، بوکوحرام 

استعمار  .دست به مسلمان کشی وسیع  زدند  ،ها ودر خدمت کمپنی ها وخواسته های غربی .نددنموعرض اندام 
 .را برای مصرف اصلحه تدارک ببینندلۀ همین ها توانست که میدانهای جنگ بوسی

 

تعمار دۀ اسااردوراز اسالمیی بظاهرجریان هاثابت میسازد که این دونفر سرنوشت 
  عمل کنند.نمی توانند 

از زدوبندهای پس پرده که " مالبرادر" مشهور به "مال عبدالغنی برادر: سرنوشت "1

خست ن که  انجام دهد  مستقالنه  می خواست عمل مستقالنهتصمیم بارهبری آگاه نبود 
با صدراعظم انگلستان کامرون و  حامد کرزی  و سپس بعد از مذاکراتزندان  به

. هم نکردند بازهم اورا از زندان رهاپاکستان  وقتآصف علی زرداری رئیس جمهور

غایب و  " مالبرادر"میگذرد 2212سال یعنی ازدوره زندان او از   سال  7اکنون که 

  .ه استاو مسکوت گذاشته شدسرنوشت  نامعلوم است. همچنان موضوع 

بی خبر از زدوبند های رهبری با  " مالبرادر"که مثل  "مالاختر محمد منصور": 2 

ت خواساو نیز  داشت،به  دولت بظاهر مسلمان پاکستان  فقط تکیهبود و  استعمار
 ادامه دارد .تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل  د.گردیوایی نیست ونابود دریک حمله ه کهمستقالنه عمل کند 

 
 توجۀ شما را آرزو دارم.سلم مُ  هبه  کلمتقدیم میکنم.  در ذیل خدمت مخاطبین کرام  و مرتبط به موضوع قرآنی را مطابق به اصل،   دیگرطبق وعده ترجمۀ کلمۀ کلیدی 

 همانطوریکه کلمات مختص شده بیان صفت را معین .  اطالق میشود سلممُ  دین اسالم که به هر مسلمان  واقعی اختصاص دارد به  پیروانسلم مُ   کلمۀ
  همسگر، که با مس سروکار دارد ، دانشمند که با دانش سرو کار دارد.  کارگر که با کار سرو کار دارد، هنرمند که با هنر سرو کار دارد  کمیکنند.  مانند :
 عمل کرد سالم با نیز با سالمتی سرو کار دارد پس در امور زندگی   سلممُ   عمل کرد اشخاص یک رابطه معنایی و جود دارد. ومیان اسم پس دیده میشود 
  کسب کند. را برای خود سلممُ   افتخار اسم با مسمیهر کس میتواند 

 بر وزن مفعل به معنی سالم شده است، یعنی از دید قرآن  بارز ترین و  مسلم، است رسیده سالمتی به یعنی  سلم َ )سلَمه(  مشتق شده از کلمهمسلم  کلمۀ
 ر اند یعنی بطوصالح  را چنین توضیح میکند.   آنهاسالم  صفت مسلمانان سالمتی آنهاست. سالمتی چیست ؟ قرآن  صفت بارز انسانهایمشهود ترین  

ودیگران از آرامش آنها حس رسیده اند  واضح به آرامش اند  یعنی بطور  مؤمن دادن واز بین بردن نفاق بین مردم هستند.* آنها آشکاراهل آشتیبسیار 
 . دریافت میکنندآرامش وامنیت 

 ر اند یعنی قدر شناس هستند وبیشت شاکر خیر رسان به دیگران اند  و بی ثمر بودن را گناه می دانند. آنها آشکارانیستند، یعنی بطور مشخص و  مجرم آنها
 تالش دارند تا سالمتی  های دیگران را قدر میکنند  وآنها را سرمشق خود قرارداده با عمل بلمثل در جبران خوبی دیگران ساعی اند.  آنها برایخوبی 

 ند، یعنی مواد مخدر مصرف نمی کنند بلکه بجای را با ورزش ها وسپورت ها حفظ کنند. ازینرو گریزان از هر گونه آلودگی  ودنائت هستسالمتی خود 
 خیر می رسانند و هرچیزیکه برای جسم وروان شان مضر باشد  نهمیشه ورزش را ترجیح میدهند ، رشوت نمی خورند بلکه به دیگرا مصرف دخانیات

 متاسفانه بعد از قرن یازذهم میالدی این  تیم. بودن نزدیک هس مسلم که چقدر بهودیگران توجه کنیم میکند.  حاال بخود دوری و اجتناب  از آن 
 سپرده اند. از چنین  پنهانکاری وعدم مبلغین مسلمان  چنین توضیحاتی را بمردم ارائه نکرده اند  وبر عکس این توضیحات اصلی قرآنی  را به فراموشی 

 قرآنی ادامه دارد  توضیح صحیح  کلمات کلیدیــــ       سود میبرد؟هراس دارد وکی  ضاحت قرآنی کی و
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 :  مرتبط به موضوعات یاد شده در متن فوق یاد داشت ها
مغرض ومخرب ضد اسالم شک نکنند که ضد اسالم میباشند، موضوع اعتماد مسلمان بر مسلمان  را به نفع خود چنین تحریف کردند  که اسالم انوسی ها برای اینکه کسی بر 

آراسته  داشته باشد نباید او را غیر مسلمان پنداشت. این نظر میدان تاخت وتاز اشخاص بظاهر مسلمان را که کمر به تخریب اسالم  بظاهر می بیند  وچون کسی به ظاهر اسالم

یز طوطی ند پایه نان بلگ یلکردبسته بودند رونق بیشتربخشید و مانع هرنوع روشنگری سالم  اجتماعی دین اسالم در جامعه گردید.   جالبتر اینکه  این نظر را در سطح تحص

 وار تکرار می کردند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رهبر وقت  ، . در پاسخ به این موجها  در برابر بی عدالتی ها ی استعماری قد علم کرد  اتحادیه اسپارتاکیست به رهبری ۹۱۹۱  جنوریدر آلمانی  موج انقالبی جدیدی 

رهبران وحشیانه رین قربانیان این سرکوب تمهم .برای سرکوب شورش استفاده کرد، کورپسفری از نیروی مسلح ناسیونالیست، فردریش ابرت هاسوسیال دموکرات

 .به قتل رسیدند ۹۱۹۱ جنوری ۹۱بودند که در  رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنخت دیه اسپارتاکیست یعنیکمونیست اتحا

 .ها از همین جمهوری ظهور کردندانقالب آلمان جمهوری ویمار را بنیان گذاشت و بعدها نازی

 می نویسد که : وینکلرگست هاینریش او

آغاز شد، زیرا اصالحات اکتبر برروی کاغذ باقی مانده بود: بخش های بزرگی از ارتش مایل نبود تحت فرمان رهبری سیاسی روسای رایش  9191 نوامبرانقالب از پایین در 

 انقالب اکتبر روسیه در سالو یا  9811 آلمان برای تحوالت اجتماعی از نوع انقالب فرانسه در سال 1919/1919 قرار گیرد که در برابر رایشتاگ مسئول بودند. انقالب

یک دیکتاتوری انقالبی  بسیار "مدرن" بود. کشوری که در سطح ملی از نیم قرن قبل از آن با حق رای عمومی و برابر برای مردان آشنا شده بود، مسئله اش نه ایجاد 9198

تغییرات دموکراتیک نظام حق رای در دولتهای زیر نظر آن و ، زنان رای برایاین امر به طور مشخص به معنای برقراری حق  .آموزشگر، بلکه فقط دموکراسی بیشتر بود

 .شهرها و بخش ها و اجرای کامل اصل مسئولیت دولت ها در برابر پارلمان بود

 ـــــــــــــــ

و گروهی  سعد زغلول بود که در رأس آن حزب وفد به رهبری، جنگ جهانی اول پس از مصر های بریتانیا درمردمی ضد سیاست سلسله تظاهرات ۹۱۹۱انقالب مصر 

مصریان از اشغال کشورشان توسط بریتانیا و دخالت این کشور در امور داخلی دولت مصر عالوه بر آن  انیضرار داشت. این اعتراضات بر اثر ناراهای سرشناس قاز سیاسی

 ۹۱۹۱ چمار ۱ و تأثیر منفی کشور بیگانه بر اقتصاد بود. اغتشاشات از صبح شنبه حکومت نظامی و اعالم قیمومت بریتانیا بر مصر کردنلغو قانون اساسی و اجرایی

 ها با گلوله جلوی اعتراضات را گرفتند که منجر به تلفات جانی شد. اغتشاشات تا و دیگر شهرها آغاز شد. بریتانیایی  اسکندریه، قاهره در سرتاسر محصلینبا آشوب 

قانون  مبا اعال ۹۱۱۱ ادامه پیدا کرد. نتایج حقیقی آن سال ۹۱۱۱ادامه یافت و در اکتبر و نوامبر تجدید شد اما نتایج سیاسی آن پس از اغتشاشات قطع نشد و تا سال  آگست

 .بود اساسی و پارلمان

 نفر از اتباعی کشور های دیگر اروپایی کشته شدند  19ن نظامی انگلیس  ونفر از درجه دارا 91تلفات  خارجی ها درین برخورد : 
 ـــــــــــــــــــــــ

اقتصادی  متکیه بر برتری جامعه و سود همگانی بر سود فردی است. از جهت تاریخی، سوسیالیسم طغیانی است بر ضد فردباوری )اندیدوالیسم( و لیبرالیس سوسیالیسم 9*

ه انجامد، بلکه، بکنند، خود به خود به نفع اجتماعی میداری ادعا می ، چنانکه هواداران سرمایهباشد سوسیالیسم نفی این نظریه است که پیگیری نفع فردیعصر جدید. 
سوسیالیسم از آغاز پیدایش به عبارت دیگر  .دتواند نفع عمومی را از دستبرد افراد در امان داری اکثریت، میی این مکتب، دخالت اکثریت و دولت، در مقام نمایندهعقیده

 خود بر مدعاهای فرد در مقام عضو جامعه )نه در برابرجامعه( تکیه کرده است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

د درین نظریه  اقتصارا مثل صدر اسالم در نظر داشت. اسالم جوهری بدون تحریف  افغان  با اسالم سیاسی استعماری مغایر است زیرا سیدسید جمال الدین افغانی  اسالم

پیشینۀ این  نظر نه بشکل اقتصادی بلکه از لحاظ فلسفوی بشکل جهانی افراد بر مبنای  اجتماع انسانی که متشکل از افراد ولی منافع همگانی در آن مضمرباشد مدنظر است  

نیز متبلوربود، که در شکل فلسفوی وسعت) جهانی (  پیداکرده بشکل وحدت الوجود بیان شده است. اسالم کائنات را   موالناو  اال کبر ابن عربی  یا شخ آن  در اندیشه
   در وحدت الوجود می بیند یعنی  کل در جز و جز درکل یعنی فردیت عناصر جز کل کائنات و کائنات متشکل از اعضای عناصر فردی  باهم اند . 

چنین بود:  جوامع اسالمی را که بدست زعمای دست نشانده استعمار گروگان   Islamic socialism) ( سوسیالیسم اسالمیاست جمال عبدالناصر ازخو  2*

را که جوهرتحریف ناپذیر اسالم را دوباره  در منطقه مشعشع می ساخت    سید افغانی  گرفته  شده است باید  رهایی بخشید و دوباره  اندیشۀ واالی  آزادی بخش اسالمی

برضد به نفع مسلمانان  سوسیالیسم از معنوی ترهقالب ببرای توصیف یک  را  انمسلمان واقعی رهبران واز جانب دیگر با این دور اندیشی  آرزو داشت تا ثبات فکری 

برابری  سازگار با اصول، زکات ونص)ص(  محمد  سخنان حضرت پیامبراکرم و قرآن هایند که آموزهبود های مسلمان بر این باور. سوسیالیستاستعمار، ایجاد نماید
 به نفع مسلمانان اجتهاد می کرد. .میشدرفتار  ایجاد و)ص(  محمد که بوسیلۀ حضرت پیغمبر  اوایل دولت رفاه مدینه است. آنها با الهام از اجتماعیو  اقتصادی

 مردم مشروعیت اشتقاق ازکه  . رهبران سوسیالیست مسلمان به دموکراسی دانندی م امپریالیستیا استعمار یت  بضد  های خود را درهای مسلمان ریشهسوسیالیست

 .ندشتباور دا باشد

 دیده نشده است.  نیک بزرگچنین نیت  اخوان المسلمین  در حالیکه در تمام عملکرد

 دیده شده ها 
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   296 .اسالمی و مسیحی  ص رجب عبد الحلیم، روابط اندلس بین هسپانیایکتاب 

 148-147 / 1 4مهمات ابن بسام،ص کتاب 

 به لینک ذیل مراجعه کنید.و  .9209-922 صپیروزی و شکست اسالمی تاریخی شرح عوامل شوقی ابو خلیل، کتاب  (1)
-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D9%87-fa/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8Chttp://iranianstudies.org/

-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86
%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86 

/ 

 به لینک ذیل مراجعه کنید ن سلسله صفویانان( دوراران)زنده خواراگروه آدمخو( 9) 
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-EF%BA%AF%EF%BB%A7%EF%BA%AA%EF%BB%A9
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-%EF%BA%A9%EF%BB%AD%EF%BA%AD%D8%A7%EF%BB%A5

-%EF%BA%B3%EF%BB%A0%EF%BA%B4%EF%BB%A0%EF%BB%AA
%EF%BA%BB%EF%BB%94%EF%BB%AE%EF%BB%B3%EF%BA%8E%EF%BB%A5 
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