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 16/02/2017                 م. اسحاق نگارگر

 استبداد  ین هاوبر ست شهیجهان هم
 !دمان یار نمواست یروکتاتید و 

 تاتوردیکان مستبدان شرح حال صد وعن ریز یکتابدر تاّرن کا جلیصله به نام ناوح صاحبو رکار پ ۀسندیو ن کی

 ین هاوفرع و باستان  خیتار را از رهاوکتاتید نیشته است. اورا ن خیف تارومخ اریبس

خصلت  کیرها وکتاتید نیهمه ادر زگاِر ما رسانده است. وتا ر و ده ونم آغاز یمصر

ه ب جاهالنتعص و  یریآن خصلت سختگو باشد  یم دایواستثناء ه نوداست که ب یمرکز

  است.

جهان  ۀنندیآفر ایپنداشته اند که خدا  یمو دارند  ینیچه آنان که پس منظر د ادیکتاتوره نیا

 ۀویبه ش که آن بندگان خدا بزنند انیبندر است که آتش  دهیبرگز ودمقص نیهم یرا برا شانیا

 کنند.  یخدا را پرستش نم نانیا

مه است که ه نیشان ا گرید مشترک تیخاصو کرده اند  جادین شکنجه اوناگوگ یها هویانسان ها ش نردآز یبرا نانیا

مرگ برهانند.  را از وداستند که خ اتیح به اصطالح آب یو ج و جست در  و ترسند  یش مو م مرگ مانند از

 ودجوخدا  کینها آسمان تدر "چنانکه  گفت: یم زین رلنگومیت و برساند  اتیح به آب خود راانست که واسکندر نت

 زیند وخ کسان نیترزیبه عز ادیکتاتورهاست که  نیداشته باشد. دلچسپ ا ودجو دیسلطان با کیتنها  نیزمدر دارد 

شت که ها ک   هویش نیتر عیجرم به فج نیفقط بد خود را شتم پادشاه مستبد انگلستان شش زنه یرحم نکرده اند. هانر

 شیاکس بروودرتوا یسایکل نکهیا یبرا خود راس هشت زن وف تزار رومخ انویاو ند ودب دهییپسر نزا وارث شیبرا

 دیکتاتوری و استبداد  ین هاوچه؟ جهان بر ست جهیاما نت و ک شت  و  داد متهم به زنا کرد یمکرر نم یاج هاوازد ۀاجاز

 یاه یریمستبدان متنفر ساخت. چنانکه سختگ و استبداد  مردم آنان را از ییاسیس و  یعقل رشد و ار نماند و است

ز به ور زیمذهب ندر  یریسختگ اریبس و  یاستبداد مذهب .استبداد را به ساحل امن برساند ییانست کشتونت یاسیس

 ینید ۀجنب خود را ورتص و انتباه  نویحانوکرد. گاه گاه ر دیمردم تجر انیم را از یحیمس نویحانورو ز پاپ ها ور

ران واش به د شهیکه ر ودب نیالنتاو نتیس زور نیا از شیز پورو زنند. مثالً د یحرام م ایحالل  ۀآن تاپ برو  دهندیم

به سربازان  و اج نکنند وانان ازدوج استوخ یم و که ا گرددیبرم یالدیم موقرن سدر م و ر دیکتاتور سویودکال

  کرد. یم قیواج تشوآنان را به ازد انهیمخف نیالنتاو  نتیسو  ندور بدل شومدافع امپرات

رده اند اما ک دیمستحسن تقل یکنند از امر دیکه اگر تقل نه ایکنند  یم دیآن تقل انان ازوکه ج دارمن نیبد یحاال من کار

 یعقط صن زیچ کیاندن وحرام خو حالل  یبرا رایکنند ز یآن را حرام بدانند اشتباه م یفقه دگاهید از یاگر کسان
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 2از 2

در من و کرده است  قیورا تش انانواج جوازد زیاسالم نو ندارد  ودجورد وم نیادر کار است که در  ثیحدو قرآن 

 .دسته گل تحفه بخرد کی ودخ دنامز ایو همسر  یبرا یان قدرشناسوبه عن یانوکه ج نمیب ینم یمشکل چیه نیا

 یب ک برا سیفو انترنت  از نکیاو کرده اند  رییتغ ارینسبت به پنجاه سال قبل بس زین نویحانواست که ر نیا ودمقص

 و میفردا انطباق بده یها یازمندیبا ن خود را میر استوما همه مجب نیا بر کنند بنا یاستفاده م ودخ غ نظراتیتبل

 .میبگذار را کنارو د هر نیدو  استیدر س دیکتاتوری

مردم  ایدهند. آ یبه مردم حساب پس نم یلو اهندوخ یکه از مردم حساب م میدار یافراد ودخ ورکشدر هم ما  زوامر

  رسند:بپ نویحانور یحق ندارند از برخ

 "؟کجاست دیخته اوکه اند یگزاف یت هاومدرک ثر  

  حالل؟  ایتان حرام است  یت هاوثر نیا ایآو 

  است؟  شتریکدامش ب تیاهمو 

باالخره و ق مردم وهم از غصب حق ایو انباشته شده است  یخارج یت هاواز رش ایشما که  گزاف یت هاوثر تیاهم

 زیآنرا ن قیتحق ۀاجاز یحتو  دییفرما یشن نمو مردم ر یتان را برا یها ییحرام داراو که شما حساب حالل  یهنگام

 که: دیستین یمصداق همان شعر حضرت جام ایآ دیده یبه کس نم

 

 زمغـــــ یابین ین بشکنو چ کیل ــزنغــــ دینما یـِز تهوــج وـهمچ

 نـــــــیسرگ ۀـافـفـل ن،ـیـچ ۀــافـن نیرگگــــ شیمعنو لفظ ها پاک 

 اهآگــ عرــش رـــز سِ  اـیوگ ستین اهبست تو ا از یآنکه شرع خدا

 ...نقو ر یرده از شرع مصطفـب   قـح رتول کنان به صـباط کار

 انبستـــــ و ا از نـید دا دادـخ یا دستانو  لهــیشد به ح نید خصم

 رمسارش ک نــت شـذاشـرم بگــش نارش ک  وار کرد خوشرع را خ
 

 هم نگارگربرمنگ 2016 یروفبر 16االبصار  یلو ا ایا و فاعتبر

 

 

 

 
 

 


