
  بسمه تعالی

  !از هر بمب اتم گرترويران...
  

ريزي و ها سال با مداومت و برنامهشود بلکه در طي دههرگز يک روزه يا يکساله يا ده ساله ايجاد نمي ،در يک کشوررشد و پيشرفت 
متاسفانه تمام اين پيشرفتها در يک . گرددپيشرفت در يک کشور پديدار مي هايي ازمصرف درست بودجه کشور، اندک اندک نشانه

عامل نابودي، چيزي بسيار محتمل و نزديک است که از هر بمب اتمي براي يک کشور . مدت زمان کوتاه، قابل نابودي است
ن عامل حتي از جنگ خارجي با يک کشور ديگر يا. در يک کشور "تفرقه وجنگ داخلي"ويرانگرتر است و آن چيزي نيست جز ايجاد 

شوند ولي در جنگ داخلي، اقداماتي ويرانگرتر است چراکه در جنگ با دشمن خارجي، مردم در ساختن دوباره کشور خود بسيج مي هم
ظاهرا  ها سال است که در جريان است ويک مثال واضح آن همين جنگهاي داخلي افغانستان است که ده. افتدبرعکس اتفاق مي

  .!داننديبا خود مو همه هم حق را  پاياني هم ندارد
، يجنگ داخل تفرقه و. ياست و سپس جنگ خارج يجاد جنگ داخليک کشور، اينابود کردن  ين نسخه برايدگاه ابرقدرتها، اوليد از

قادر به انجام آن  يچ بمب اتميکند که هينابود م يو صنعت ي، اقتصادي، فرهنگياسي، سيتيک کشور را از نظر امنيآنچنان بند بند 
را  يو ساختمان يکيزياء فيفقط اش يبمب اتم. جبران خسارات و اتمام تفرقه معموال وجود ندارد يهم برا ياندهيچ آيه يطرف زا. ستين

  . تواند فورا قد راست کند و خسارتها را جبران کند مانند ژاپنيباشد، کشور م يکند که اگر اتحاد و همدلينابود م
تر بوده دهيکه مردم آن فهم ييافتد و کشورهاينگر اتفاق ميعقب افتاده و کوته فکر و سطح ين نسخه، البته فقط در مورد کشورهايا

ت يپرجمع ک کشور بزرگ ويل که يمانند برز يمثال در کشور. شوندنمي يهستند، هرگز دچار جنگ داخل يباالتر يبلوغ فکر يو دارا
طلبي رخ ، هيچ جنگ داخلي و تفرقه و تجزيهکا شدهيخ گوش آمريا و در بيک قدرت بزرگ در دنيل به يو مدرن است و امروزه تبد

اي که آمريکا براي ايجاد جنگ داخلي و تجزيه اين کشور پهناور انجام هاي پيچيدهرغم تمام دسيسهنداد و اين کشور توانست علي
      .داد، يکپارچگي و وحدت خود را حفظ کند و امروزه يکي ازکشورهاي مهم در دنيا باشد

دهد که خود را معيار اي به خود اجازه ميهر گروه و دسته. ولي در کشورهاي جهان سوم و عقب افتاده دقيقا قضيه برعکس است    
مثال شما در خيلي از کشورهاي آفريقايي، . حق بداند و حتي سالح بدست بگيرد و سالهاي طوالني يکديگر را کشتار کنند الي االبد

-بينيد که مشتي مردم گرسنه که نان هم براي خوردن ندارند، سالهاست که عليه هموطنان خود ميميجنگهاي طوالني مدتي را 
  .دهد؟ و اين قصه همچنان ادامه داردکنند؟ سالحهاي آنها را چه کسي ميواقعا آنها را چه کساني ترغيب مي. جنگند

هرچند که بر اثر عدم  نشدند يداخل يها و جنگهان تفرقهيدچار چنخ يران در طول تاريم ايخوشبختانه مردم فه. رانيواما در مورد ا... 
 يبرا ييل بااليپتانس يران دارايمعتقدند که ا يلگران غربين حال تحليبا ا. ران جدا شدياز کشور ا ييها، به مرور بخشياتحاد وهمدل

  . يو مذهب ي، قومياسيس: ا عبارتند ازيم دنتفرقه در تما يسه شاخه اصل. است يک جرقه کافياست و فقط  يهر سه شاخه جنگ داخل

 يهايريشد چه درگيران ميار اياز طرف مردم هوش ينشان داد که اگر اندک غفلت ۸۸مانند حوادث سال  ي، اتفاقاتياسياز نظر س
ج يرش نتايحاضر به پذ يال قانع کنندهيچ دليانتخابات، بدون ه يدايک کاندي. افتديتوانست اتفاق بيران ميدر ا ايکنترل نشده



چرا من "د يک نفر بگوينکه يواقعا ا!. ين راحتيبه هم. کندجاد يدهد که در کشور تفرقه و آشوب ايست و به خود اجازه ميانتخاب ن
هم " ينک هنديجبار س" يلمهايدر ف يحتهايي اينچنين زورگويياست که  يبيک حرف عجي" اوردم پس انتخاب باطل استين يرا
م وجود دارد چراکه يو عظ يک فساد ساختاريفرد معترض، گفته باشد که ن نبود که يآن همه دردسرها بخاطر ا. ندارد يطرفدارگر يد
 يکسان بدبختانه شعار ابطال انتخابات توسط. ن کشور بودنديجزء مسئول تا چند سال قبل از آن،خودشان  ،جاد کنندگان آن آشوبهايا

 که يصيبا تمام نقا(ک کشور يدر  اتانتخاب يدانند که برقراريدر کشور هستند و خوب م يدموکراس يراردار برقهيسر داده شد که داع
-که خانه) ع(يکنند که حضرت عليباشند درک م ين افراد اگر مسلمان واقعيا. انجامديسالها بطول م) ممکن است وجود داشته باشد

اگر نگاه آنها به غرب هم باشد . ن بوديترستهيکه شايدر حال ،ردر نبيدست به شمش ،تفرقه در امت اسالم از يريجلوگ يبرا نشين شد،
م، در يفرض کن ييکايآمر يار را دموکراسياگر مع. اندنبرده ييچ بويفرهنگ آن ه دهند و ازي، شعار آن را سر ميفقط از دموکراس

 يهامشخص شد برگه! ياختالف را ۱۷۸۰بعد از فقط که الگور  ن بوش ويب ۲۰۰۰سال  ياست جمهوريرکا، در انتخابات يهمان آمر
ب هم يس جمهور است و رقيرئ بوشاعالم شد که  ،دادگاه يت با رايع شده، در نهايکا توزيآمر يالتهايبطور گسترده در ا يتقلب يرا
د در هر ياد دادند که بايکه به مردم خود  ييهاييکايهمان آمرنجا چطور؟ يا يول. رفتيرغم مسجل شدن تقلب، پذ يدادگاه را عل يرا

 ياعدهدند؟ يدم ۸۸، چگونه بر آتش اعتراضات و احترام بگذارند هندج انتخابات تن در ديبه نتااين فرهنگ را داشته باشند که  يطيشرا
 ،، فرد معترض۸۸ت سال انتخابا اگر واقعا در. کردند و شد آنچه که شد انکار يچ مدرک مستنديرا بدون ه يون اختالف رايليم ۱۱

ج يرش نتايبه پذ آن، حاضر بعد از يدر سالها يچ بازنده انتخاباتيگر هيد ديکنيا شما فکر ميشد که انتخابات را باطل کند، آيموفق م
 چهارمو  سوم ياست جمهوريدر انتخابات رنکه يما باشد؟ ا يبرا ينه عبرتيد آياطراف ما نبا يت کشورهايا وضعيشد؟ آيانتخابات م
از در نهايت وقاحت،  يو حت ندهورا بکش هشتم وهفتم ج انتخابات ي، از نتاندباشي راض ششم و پنجمج انتخابات ينتا ، ازندبرنده شو

 د ابطال شوديند انتخابات بايلشان نبود، بگويباب منتايج، که  دهمکنند آنوقت فقط در انتخابات  يشاد هم ابراز ازدهميج انتخابات ينتا
آور واقعا تهوع آيا دموکراسي يعني اين؟ ؟اندکردهن" يدموکراس"سوء استفاده از ترين و پستن يترالنهيواقعا رذ!!! و آشوب ايجاد کنند

 آمدبر سر ما ميو لبنان  يبيو ل ده برابر بدتر از افغانستان و عراق يزيم وگرنه چيدار يادهيالبته خدا را شکر که مردم فهمنيست؟ 
ن يد که ايرا بکن فکرش. هستند... فارس، عرب و ترک و لر و بلوچ و  ،رانيمردم ا يمثال آنها همه مردمشان عرب هستند ولچون 

           شود؟؟؟؟ يه ميچند کشور تجز به چند تکه و يجنگ داخلتفرقه و  کشور درصورت بروز

اورند؟ چون اوال در يران بيا اند سرسر عراق آورده بر که داعش ياند بالد چرا نتوانستهيکنيفکر م... يدر مورد تفرقه مذهب يا حتي
و پتانسيلي براي ايجاد  عه هستنديش ،ت غالبياکثر ،رانيا ا درياند و ثانکرده يبرادرانه در کنار هم زندگ يعه و سنيش ، قرنهارانيا

را از  يپيسالها قبل، کل. ران هستنديدر ا يمذهبخواهان همان تفرقه  ،ن مردميبدخواهان ا هامروز يلو. درگيري مذهبي وجود نداشت
و غلبه بر  کنترلکرد که راه ي، رسما و علنا اعالم ميوهاب يونيک شبکه تلوزيدر  دم کهيد يعربستان تندرو يسلف ياز علما يکي
 و يمعنو(ت يحما رانياهل تسنن در ا تيش جمعيعه است و ما به هر نحو ممکن از افزاينسبت به ش يت سنيش جمعيران، افزايا

عمل  قيو دق موفق هم يليم که اتفاقا آنها خييد بگويبا يد وليرسيبنظر م يک شعار توخالين يا ،د سالها قبليشا!!!. ميکنيم )يمال
باورش مشکل !!!. عه شديش ازبيشتر ران يدر ا يدبستان سنه اول يپاتعداد دانش آموزان  ۹۲که اعالم شد در سال  يياند تا جاکرده

 يم ولياستهيز يطوالن يسالها يران برايبرادرانه در ا ،ما با برادران اهل تسنن خود. افتداست ولي واقعيتي است که اتفاق افتاده و مي
ستان و بخصوص در چابهار و سياهل سنت  يهاخانواده از ياريچرا در بس "دکه يد تعارفات را کنار گذاشت و پرسيجاها با يدر بعض



آنها را  يوجود دارد؟ چه کس يفرزند دارند؟ چه اجبار ۱۵-۱۰خوردن ندارند، تعداد  يهم بعضا برا يد نان خاليکه شامناطق شرقي 
ن آنهمه پول يدهند؟ منبع تاميه ميهد ينيک مبلغ معي يهر فرزند يمناطق چرا برا آن يسن ي؟ علمايکند و با چه هدفيب ميترغ

 يا کافياد يفرزند را ز ۲ان يعيش ياست که برا ي؟ آن چه خط فکردهنديم يدهند با چه هدفيکه پول مکشورهايي کجاست؟ آن 
....". گريو دهها سوال دداند يم!!!! بهشت؟ يفرزند را مستحق حتم ۲۰و  يفرزند را کاف ۱۵فرزند را کم و  ۱۰ان يسن يبرا يداند وليم

! که بطور مداوم و هرشب يافتنه. دهديفتنه و تفرقه م يبو ،بدون شک ،هيبازهم قضم، يه نگاه کنينانه به قضيهرجور هم که خوشب
      . خواب غفلت گران دريان است و ديدر جر

 و ي، قومياسيس( ينوع به هر يجاد تفرقه و جنگ داخليران در ايا يباال يهاليباشد که دشمن از پتانسجمع د حواسمان يخالصه با
  . دست نخواهد داد را قطعا از يچ فرصتيه کند وياستفاده ماي و با هر وسيله) يمذهب

و  ين حد از آبادانيواسمان جمع باشد که اگر نباشد، همحد يبااز هر حزب سياسي و هر قوميت و هر مذهبي، م که ين ما هستيا
هرگز  ين روزيکند که چن خدا. دود خواهد شد و بر آسمان خواهد رفت يک چشم بر هم زدني، در يطوالن يشرفت و زحمات سالهايپ

  .انشاء اهللا. نرسد
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