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  یدکتاتور استبداد و یبر ستون ها شهیجهان هم
 

 !دمان یاستوار نم
 

 نوان مستبدان شرح حال صد دکتاتورع ریز یکتاب کا تاّرن در جلیحوصله به نام نا احبص پُرکار و ۀسندینو کی

 زگارتا رو نموده و آغاز یمصر یفرعون ها باستان وتأریخ  را از دکتاتورها نیا . را نوشته استتأریخ  مخوف اریبس

  . ما رسانده است

ب تعص و یریخصلت سختگ و آنباشد  یم دایاستثناء هو دوناست که ب یخصلت مرکز کیدکتاتورها  نیهمه ا در

ا ر شانیجهان ا ۀنندیآفر ایپنداشته اند که خدا  و میدارند  ینیدکتاتورها چه آنان که پس منظر د نیا. جاهالنه است

 .کنند یخدا را پرستش نم نانیا ۀویکه به ش آن بندگان خدا بزنند انیبن است که آتش در دهیمقصود برگز نیهم یبرا

مه است که ه نیشان ا گرید مشترک تیخاص کرده اند و جادیگوناگون شکنجه ا یها وهینسان ها شردن اآز یبرا نانیا

  . مرگ برهانند را از استند که خود اتیح به اصطالح آب یجو جست و در ترسند و یموش م مرگ مانند از

دا وجود خ کیآسمان تنها در "چنانکه  گفت: یم زین "مورلنگیت" برساند و اتیح به آب خود رانتوانست که  "اسکندر"

 زین ودخ کسان نیتر زیاست که دکتاتورها به عز نیدلچسپ ا . وجود داشته باشد دیسلطان با کیتنها  نیزمدر دارد 

ا ُکشت که ه وهیش نیتر عیجرم به فج نیفقط بد خود را پادشاه مستبد انگلستان شش زن "هشتم یهانر". رحم نکرده اند

اورتودوکس  یسایکل نکهیا یبرا خود رامخوف تزار روس هشت زن  "وانیا" بودند و دهییپسر نزا وارث شیبرا

 استبداد و یچه؟ جهان بر ستون ها جهیاما نت ُکشت و و داد متهم به زنا کرد یمکرر نم یازدواج ها ۀاجاز شیبرا

 یریگچنانکه سخت . مستبدان متنفر ساخت استبداد و مردم آنان را از ییاسیس و یُرشِد عقل استوار نماند و یدکتاتور

روز  زین مذهبدر  یریسختگ اریبس و یاستبداد مذهب .استبداد را به ساحل امن برساند یینتوانست کشت یاسیس یها

 ینید ۀجنب خود را تصور انتباه و ونیگاه گاه روحان. کرد دیمردم تجر انیم را از یحیمس ونیروحان به روز پاپ ها و

ه اش ب شهیبود که ر "نیوالنتا نتیس" روز نیا از شیمثالً دو روز پ . زنند یحرام م ایحالل  ۀآن تاپ بر و دهند یم

ان به سرباز جوانان ازدواج نکنند و خواست یکه او م گرددیبرم یالدیقرن سوم مدر دکتاتور روم  "وسیکالود"دوران 

که  دارمن نیبد یحاال من کار. کرد یم قیآنان را به ازدواج تشو انهیمخف نیوالنتا نتیس و مدافع امپراتور بدل شوند

آن  یفقه دگاهید از یکرده اند اما اگر کسان دیمستحسن تقل یکنند از امر دیکه اگر تقل نه ایکنند  یم دیآن تقل جوانان از

کار است که در  ثیحد قرآن و ینص قطع زیچ کیحرام خواندن  حالل و یبرا رایکنند ز یرا حرام بدانند اشتباه م
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که  نمیب ینم یمشکل چیه نیادر من  کرده است و قیرا تشو وانانازدواج ج زیاسالم ن مورد وجود ندارد و نیادر 

 . دسته گل تحفه بخرد کیخود  نامزد ای همسر و یبرا یبه عنوان قدرشناس یجوان

 یبُک برا سیف انترنت و از نکیا کرده اند و رییتغ ارینسبت به پنجاه سال قبل بس زین ونیاست که روحان نیا مقصود

 و میفردا انطباق بده یها یازمندیبا ن خود را میما همه مجبور است نیا بر کنند بنا یخود استفاده م نظرات غیتبل

 . میبگذار دو را کنار هر نید و استیدر س یدکتاتور

مردم  ایآ . دهند یبه مردم حساب پس نم یول خواهند یکه از مردم حساب م میدار یخود افراد کشوردر هم ما  امروز

ان ت یثروت ها نیا ایآ کجاست و دیکه اندوخته ا یگزاف یمدرک ثروت ها" بپُرسند: ونیروحان یحق ندارند از برخ

انباشته  یخارج یاز رشوت ها ایشما که  گزاف یثروت ها تیاهم "است؟ شتریکدامش ب تیاهم حالل؟ و ایحرام است 

 یتان را برا یها ییحرام دارا که شما حساب حالل و یباالخره هنگام هم از غصب حقوق مردم و ای شده است و

 دیستین یمصداق همان شعر حضرت جام ایآ دیده یبه کس نم زیآنرا ن قیتحق ۀاجاز یحت و دییفرما یمردم روشن نم

 :که

 زمغـــ یابین یچون بشکن کیل  زغـــن دـینما یـوِز تهــج همچو

 نـــیرگـس ۀـافـفـل ن،ـیـچ ۀـافـن  نیرگگ شیمعن ها پاک و ظـفـل

 اهِر شرع آگـــز سِ  ایگو ستین  اهباوست ت از یداـشرع خ آنکه

 قـرون یبُرده از شرع مصطف  قح ورتبه ص باطل کنان کار

. . . 

 انازاو بستـ نــیدا داِد دــخ یا  ودستان لهیشد به ح نید خصم

 ذاشت شرمسارش ُکنـرم بگـش  نخوارش کُ  را خوار کرد شرع
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