
 
 
 
 

 کدام رحمت؟ !علی ای همای رحمت
 

 اميل ایمانی 
 

ای دهن کجی شوم به اعراب بود که باعث شد صورت ما کج فرم -گونه "علی" یعنی دروغ، یعنی توهم. "علی" یعنی خدعه! 
- ای؟ از یک نام عربی که بار-خدا را شناخته "علی"بود که باعث شد زندان ما ایران شود! تو بگو چگونه از  یک گریز نافرجامشود! 

ه قفسیعنی آن همه پول که در یک  "علی"ها تکرار شده است چه معرفتی ممکن است کسب شود؟ -ها در حسينه- ها و بار
  ات را بيابی!-دد یا در کنکور قبول شوی و یا شغل مورد عالقهآهنين ریخته می شود تا فرزند تو معالجه شود یا همسرت باز گر

های خونخوار -یعنی واگذاری شایستگی یک فرد برای احراز شغل به یک انگشتر عقيق! یعنی حکومت دردانه "علی" یعنی توهم!
  !عبوس که شکنجه می دهد و خود را بخشنده مهربان می داند ی]-[هللا خداوندی

  
چگونه به تو بگویم تو را بازی داده اند؟ چگونه بگویم که تو نيازی به ولی نداری! آن هم ولی موهومی که غایب است و تو عمال 

را با دندان ندری؟ راستی تو چرا هایت را خود انجام می دهی و او هيچ نقشی در زندگی تو ندارد. چگونه بگویم که خودت و م-کار
کنيم زندگی  ای؟ به پيرامونت بنگر! همه در حال زندگی کردن هستند و بسيار بهتر از ما که والیت را ستایش می-درنده شده

  اند فقط توهم است؟-است که برايش ريش گذاشته زنیاش که تصوير -همچون پرتره "علی"ميکنند. چگونه به تو بگويم 
  می توانی یک رحمت را به "علی" ربط دهی که توهم نباشد؟ کدام رحمت؟  رحمت!ی ای هما "علی"
  

  اینها رحمت است؟ 
  
  کشتار قبيله” بنی قریظه”:  - ١ 
هایی که از پيش کنده بودند سر -نفر از مردان قبيله را در مقابل گو دال ٩٠٠پس از پيروزی بر قبيله” بنی قریظه” تعداد  "علی"  

  ) ١٠٨٨. صفحه  ٣(تاریخ طبری. جلد      بریدند. 
  )١٠٩٣. صفحه ٣ها بکندند و ” علی” و” زبير” در حضور پيامبر گردن انها را زدند. (تاریخ طبری .جلد -پيامبر بگفت تا در زمين گودال

  
  :”کشتار خاندان “ازد -٢
نفر از خاندان “ازد” را سر بریدند.بنحوی که کسی زنده نماند تا دیگری را دلداری دهد.  ٢۵٠٠و یارانش در یک روز تعداد  "علی"

  ) ٧٢٩(مروج الذهب . جلد اول . صفحه 
  
  
  : کشتار "خوارج" -٣ 

و خوارج روی داد که در این جنگ  "علی"هجری در محلی واقع در دشت نهروان جنگ خونينی بين لشگریان  ٣٨در نهم صفر سال 
  .نفر از خوارج بقتل رسيدند ١٨٠٠در حدود 

  
  :”نبرد “ليله الحریر  -۴
  )١۵٣. صفحه ١نفر را از دم تيغ گذراند. (منتهی االمال . جلد  ٩٠٠تا  ۵٠٠در نبردی بنام “ليله الحریر” در حدود  "علی"
  
  :کشتار "عبدهللا خرمی و یارانش" -۵

قلعه به آتش کشيده شد که در جریان آن  "علی"به دستور  ای پناه برد.-تن از یارانش از بيم جان به قلعه ٧٠عبدهللا خرمی و 
را آزار می داد.  بریان شده آنها آنچنان در هوا پخش شده بود که مردم تمامی این افراد در آتش سوختند بطوری که بوی گوشت 

  )١٩٩(علی مرز نامتناهی . صفحه 
  
  :کشتار کسانی که بعد از فوت محمد از دین اسالم برگشتند  -۶

آنانکه دست رنگ کرده بودند و شادی و شعف در اثر در گذشت محمد نشان داده بودند ” علی” و” خالد بن وليد” همه را بکشتند 
  ) ٢۴٢٠.٢٢۶۵.صفحات ۶) (تاریخ طبری .جلد ١٣٨٠.١۴۶۴. صفحات  ۴و اجسادشان را در آتش سوزاندند. (تاریخ طبری .جلد 

  
  : نقش علی در ترور مخالفان 

  
  

  :"حویرث بن نقيذ"ترور شاعری بنام”  -1
  وی شتر دختران محمد “فاطمه” و “ام کلثوم” را رم داده بود به فرمان حضرت محمد و توسط علی در جریان یک

  (٢٧٣. صفحه ٢تو طئه به قتل رسيد. (سيره ابن هشام .جلد 
  

  : ”سر بریدن” مغيره -2
ریخته بود بوسيله علی دستگير و سر بریده شد. (زنان پيغمبر . صفحه پير مردی بنام “مغيره” که پس از فتح مکه از ترس محمد گ

٣١۶)  
  

 رگ مردانی را برید و بمانند مرغان نيم بسمل آنان را در بيابان رها کرد تا با شکنجه بميرند.-شاه "علی" -3
  )٢٧. صفحه ۵(امام علی . عبدالفتاح . جلد  

  
  : "سر بریدن “نضر” و “عتبه -4

ای دیگر بنام “الظيه” از -همينطور در منطقه ائيل” محمد به علی دستور داد که “نضر” پسر” حارث” را سر ببرد.پس از شکست” 
  )۵٧.صفحه ١ميان اسرا “عتبه” پسر” ابی معيظ ” بدستور محمد و بدست علی سر بریده شد. (منتهی االمال . جلد 

  
  : "سر بریدن “عتبه -5



سر  "علی"اوی غنایم بين لشکریان اسالم به صورت محمد تف کرده بود بوسيله مردی بنام “عتبه” که بخاطر عدم پخش مس
  ) ١١٠٣.صفحه  ۵بریده شد. (تاریخ طبری . جلد 

  
  
  

  مردم استخر چندین بار قيام کردند. امام علی در یکی از آن موارد «عبدهللا بن عباس» را در راس "امام علی"در زمان ،
  ) ١٣۶ (فارسنامه ابن بلخی،ص .ها را در سيل خون فرونشاند-دهجا گسيل داشت و شورش تونلشکری به آ

  
 خواری و آدمکشی به انوشيروان دوم - در مورد دیگر که مردم استخر شورش کردند، امام علی «زیادبن ابيه» که از خون

  خر توسطلقب گرفته بود به آنجا گسيل داشت تا به سرکوبی این قيام بپردازند. در مورد جنایات و کشتار مردم است
  )٢٩کنيد به کتاب مروج الذهب،جلد دوم ص نگاه (   ها و روایات زیادی نوشته و نقل شده است-کتاب "،زیادبن ابيه"

  
  هجری مردم فارس و کرمان نيز سر به شورش گذاشتند و حکام ستمگر امام علی را از شهر خود بيرون  ٣٩در سال

را به آنجا گسيل داشت و لشکریان وی از هيچ جنایتی فروگذاری نکردند. (تاریخ  "زیادابن ابيه"کردند. امام علی مجددا 
  )١٣۶و یا فارسنامه، ص  ٢۶۵٧، ص ۶طبری، جلد 

  
  

  برای چندین بار قيام کردند و چون چيزی نداشتند به عنوان باج و خراج بپردازند، از  "امام علی"مردم خراسان نيز در زمان
ای دست زدند. امام علی «جعدبن هبيره» را بسوی خراسان فرستاد. -دین اسالم برگشته و به مقاومت سخت و جانانه

  )٢٩ و فتوح البلدان ص ٢۵٨۶، ص ۶لح شدند. (تاریخ طبری، جلد او مردم نيشابو را محاصره کرد تا مجبور به ص
  

  مردم شهر ری نيز سر به طغيان برداشتند و از پرداخت خراج خودداری کردند. امام علی،  "،امام علی"در زمان
این  «ابوموسی» را با لشکری زیاد به سرکوب شورش فرستاد و امور آنجا را بحال نخستين برگرداند. ابوموسی پيش از

  )١۵٠به جنگ مردم شهر ری گسيل شده بود. (فوتوح البلدان ص  "امام علی"طغيان نيز، یکبار دیگر بدستور 
  

  بود، حارث بن سره عبدی، به فرمان علی  39و آغاز سال  38بن ابی طالب، چون پایان سال -"علی"به روزگار خالفت
بی شمار بدست آوردند. تنها در یک روز، هزار برده ميان ی - لشکر به خراسان کشيد و پيروز شد، غنيمت بسيار و برده

یارانش تقسيم کرد. لکن سرانجام خود و یارانش، جز گروهی اندک، در سرزمين قيقان (سر حد خراسان) کشته شد. 
  )(فتوح البلدان، بالذری

  
 "پس  وی را بکشت،بن ابی طالب، عبدالرحمان بنی جز طائی را به سيسستان فرستاد. لکن حسکه حبطی -"علی

علی فرمود: بياید که چهار هزار تن از حبطيان را به قتل رسانيم. وی را گفتند: حبطيان پانصد تن هم نشوند. (فتوح 
  )البلدان، بالذری

  
 "والیت آذربایجان را نخست به سعيد بن ساریه خزاعی و سپس به اشعث بن قيس داد. یکی از شيوخ آذربایجان  "،علی

د برای یاری وی سپاهی از کوفه به يهمراه با اشعث از وليد طلب یاری می کرد و ول "،وليدبن عقبه"نقل می کند که 
آنجا گسيل داشت. اشعث، حان به حان (حان= خانه به خانه) فتح کرد و پيش رفت. و پس از فتح آذربایجان گروهی از 

را به اسالم خوانند. (فتوح البلدان،   د که مردمتازیان اهل عطا را بياورد و در آنجای ساکن ساخت و آنان را فرمان دا
  )بالذری

  
اينها تنها مواردی از جنايات اين همای رحمت بود. بيشتر جستجو کنيد تا بيشتر بدانيد. چگونه به تو بگویم علی مایه بدبختی و رنج  

  ی؟ و عقب ماندگی و خرافاتی شدن ما است؟ چگونه بگویم تا این بدبختی بختک مانند را دریاب 
 مان را می درند! -ای و شغاالن زوزه کشان همچنان ميهن و هویت و انسانيت-افسوس که تو در خواب رفته
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