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 مقدمه مترجم:

 نظام و نظم دونب جامعه امورات که بودند فکر این به گرفتند نشینی یکجا به تصمیم مردم که زمانی از و دیرباز از

 همین به داشت، یامید جامعه بقاء به توان نمی نباشد میان در حاکمیتی و حکومتی سیستمی اگر و رود نمی پیش به

 به توجه با و اند رفته بکار جوامع اداره برای متنوعی های سیستم مختلف، زمانی های برهه در که بینیم می خاطر

 درت،ق راس که کردند مشاهده مردم زمان، گذر در اند، نموده خلق گوناگونی آثار و نتایج خویش، زمان مقتضای

 نواعا رفت، می توده و مردم بر که متعددی های ظلم قیمت به و خود برای و بوده برخوردار امکاناتی نوع هر از

 کومتیح هایی نظام استقرار پی در اندیشمندان خاطر، همین به است، شناخته رسمیت به را ها آزادی و اختیارات

 برخی و دهش مطرح امروز به تا مختلفی های نظریه بیفزایند، ها انسان آزادی بر و کاسته را جور و ظلم که بودند

 شده خشک های خامه ی¬جامه در و ها کتاب اندرون در صرفاً دیگر برخی و شده عملی واقعی دنیای در آنها از

 ریشه که ارید حکومت های سیستم انواع از یکی نکردند، پیدا شدن اجرایی قابلیت و ماندند یادگار به ها برگ بر

 نظام همانا، نموده طی را خود تکاملی سیر و گرفته برگ و شاخ خود به زمان مرور به و دارد قدیم یونان در

 ذهانا در و – ظاهری و تئوریک جنبه از حداقل -خاکی کره این بیشترِ در امروزه نظریه این است، دموکراسی

 با هک است آن بر بسیاری گمان و هاست، انسان از عظیمی خیل آرزوی و آمال و کرده خوش جا مردم از بسیاری

 خواهند خود های غایت به مردم و گرفت خواهد شکل موعود، شهر آرمان جامعه، بر دموکراسی شدن حاکم

 دست -هستند زنی دیگری مطامع دنبال به البته –آن گسترش برای حتی داری، حکومت سیستم این حامیان رسید،

 در دشای تا اند کشیده خون و خاک به نظام این استقرار امید به را انسان هزاران و اند زده مختلف های جنگ به

 !کشاند فلک به سر و زده جوانه آنها دل در جدیدی امیدهای!! آن بخش روح انوار پرتو

 اصلهبالف چون ندارد را آن با آشکار و علنی مخالفت جرات کسی، هر که رسیده بدانجا دموکراسی کار امروزه

 سیر اریخت دان زباله در و نبرده انسانیت از بویی که گیرد می قرار متحجری های انسان صف در و خورده برچسب

 این هب که اندازه هر و شده تبدیل ها انسان بودن فکر روشن و متمدن سنجش شاخص به دموکراسی کند، می

 اجتماعی جایگاه و منزلت و انسانی شعور و درک از اندازه همان به باشید نزدیک آن معیارهای و سیستم

 اریخت طول در و نیست اینگونه که یافت خواهید نیک بزنید ورق را ها کتاب صفحات اگر اما برخوردارید،

 چند ذکر به اینجا در که اند گذاشته سیستم این های ضعف نقطه روی بر دست که اند بوده زیادی اندیشمندان

 نزدیک کدیگری به اندازه چه دموکراسی بر وارده انتقادات بینیم می که است جالب کنیم،بسیار می اکتفا نمونه

 : است

 دموکراسی، چون حکومتی در که زمانی بود معتقد( میالد از پیش 933 متوفای) سقراط یونانی، اندیشمند

 دخواستن که کاری هر تا گردندمی آزاد شهروندان از یک هر و شودمی برداشته دینی و اخالقی هایمحدودیت

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 2 
www.ghotb.net      اسالم و دموکراسی                                                                                                             

 گرددیم اجتماعی هایکشاکش و تضادها شدت بدتر سبب جامعه، دادن شفا جای به تربیت و آموزش دهند، انجام

 را دموکراسی ،(میالد از پیش 943 متوفای) افالطون برد،می رنج آن از دموکراسی که است بیماری همان این و

 صاحب و آمده گرد هوس، و هوی دارای و اعتدال عدالت، فاقد مردمِ  آن، در که شماردمی نادان مردم حکومت

 بشوند معج اکثریت، که گوییدنمی شوید،می مریض شما وقتی که است این افالطون انتقاد شوند،می نظر و رأی

 موقع چرا پس است، این تخصصش که کسی یا طبیب نزد رویدمی بلکه دارم، ایبیماری چه من که ببینند و

 کنیم؟ توجه اکثریت نظر به باید کردن حکومت

 جوامع مهه که دلیل آن به شمارد،می اکثریت بر اقلیت حکومت را دموکراسی( ایتالیا 1341 متوفای) گائتانوموسکا

 سوی از نه ان،نمایندگ ها،دموکراسی در شوند،می تقسیم( اکثریت) تحت طبقه و( اقلیت) حاکم طبقه بخش دو به

 در اتانتخاب گردند،می انتخاب اقلیت طبقه به وابسته یافتهسازمان هایاقلیت همین سوی از بلکه مردم،

 دلیل به دموکراسی است، سازمانبی مردم اکثریت و یافتهسازمان هایاقلیت میان نابرابر رقابتی ها،دموکراسی

 .اندثباتیبی هایحکومت بودن، اقلیت نماینده

 کراسی،دمو همان یا اکثریت حکومت برپایی ادعاها، همه رغم به که بود آن بر( ایتالیا 1334 متوفای) جنتلیه جیوانی

 در.است ممرد حاکمیت توهم بل مردم، حاکمیت نه افتد،می اتفاق دموکراسی نام به چه آن بلکه نیست، ممکن

 اصول هب نسبت دموکراسی از فاشیسم جنتلیه، عقیده به. است باقی اقلیت دستان در همواره قدرت، حقیقت،

 اکثریت نماینده نه است، اصناف یافتهسازمان نماینده فاشیسم چون، است، ترنزدیک آن رعایت و دموکراتیک

 .مردم ارادهبی و شکلبی

 توده اذبک حاکمیت همانا که دموکراسی اصلی مشکل حول انتقادت، از بسیاری بینیم می که است اینگونه و

 مختلف شرایط در آنها واکنش شناسایی دنبال به شدت به  1روانشناسی امروزه که هایی توده چرخد، می هاست

 آنها به دهی جهت برای متنوعی راهکارهای و گردد می گوناگون رودیدادهای در آنها العمل عکس بینی پیش و

 .دهد می پیشنهاد

 یانم در و است شده اسالمی عالم وارد زیادی کرنای و بوق با دموکراسی غرب، دنیای های پدیده دیگر همچون

 و سیدموکرا ندای طیف، این سر یک در که ای گونه به گردیده اتخاذ مختلفی مواضع آن درباره اسالمی امت

 دانند می رای های صندوق را اهلل شرع تطبیق و اسالمی حکومت به بازگشت راه و شود می داده سر ساالری مردم

 واقعاً  ماا گزید، دوری آن اجزاء تمامی از بایستی که دانند می جداگانه دینی را دموکراسی طیف، دیگر سر در و

                                                           
بیشتری در این زمینه به دست  ، مطالبMass Psychologyیا  Crowd Psychologyدوستان عالقه مند می توانند با جستجوی کلید واژه ها  -1

 آورند.
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 داشته اوردیدست بشریت برای دموکراسی آیا کرد؟ اتخاذ بایستی موضعی چه آن برابر در و چیست دموکراسی

 به نآ طریق از و پوشاند اسالمی شریعت تن بر آنرا و نموده استفاده آن از اسالم دنیای در توان می آیا است؟

 جدا اب و نمود تفکیک هم از را دموکراسی سیستم مختلف اجزاء توان می آیا پرداخت؟ اسالمی داری حکومت

 باز و ادد شکل را خود نظر مورد سیستم آن، از سکوالریستی و اومانیستی های پایه زدودن و ناسره از سره کردن

 ینع اسالم بگوییم است جایز دموکراسی، و اسالم میان موجود های شباهت با آیا نهاد؟ نام دموکراسی را آن

 .....اسالم؟ عین دموکراسی و است دموکراسی

 شیخ عاصرم فکری مذاهب کتاب دموکراسی بخش سواالت، این جواب یافتن برای گرفتم تصمیم پیش مدتی

 اختهشن شخصیتی قطب، محمد شیخ دهم، قرار خوانندگان دید معرض در و کرده ترجمه را اهلل رحمه قطب محمد

 نشناسیروا و شناسی جامعه از اعم خود تحصیلی مختلف های زمینه به توجه با که است حاذق اندیشمندی و شده

 ایلمس باب در توجهی قابل و عمیق های تحلیل قطب، سید شهید خود؛ بزرگوار برادر با همجواری همچنین و

 یدموکراس بخش در ایشان بود، خواهد ثمر مثمر ای پژوهنده هر برای وی تالیفات مطالعه و داده ارایه فکری

 و حقوق و پردازد می نموده سپری غرب دنیای که مختلفی عصرهای تحلیل به روان، و شیوا زبانی با خود، کتاب

 به یزن نهایت در و شمارد می بر اند کرده کسب دموکراسی از استفاده با و زمان گذر در مردم که را هایی ضمانت

 .رساند می مامات به مشخصی و روشن های گیری نتیجه با را مبحث و پرداخته اسالمی دیدگاه از دموکراسی تحلیل

 یکنزد حال عین در و فهم قابل و روان متنی تا ام داشته مبذول را خود کوشش و جهد نهایت اثر، این ترجمه در

 احتمالی اشتباهات و قرارگرفته فهیم خوانندگان پسند مورد برگردان، این که امیدوارم و کنم تهیه نویسنده نوشتار به

 ترجمه ینا ویرایش زحمت کهپور و پارسا دارابی اد مطاعیبزرگوارم، خدادهمچنین از برادران  .ببخشایند من بر را

 خود اتحسن میزان در را ترجمه این خواهانم متعال اهلل از پایان در دارم، را قدردانی و تشکر نهایت شدند متقبل را

 . ببخشاید من بر را گناهانم و گذاشته عزیرانم و

 «و ما توفیقی اال باهلل علیه توکلت و الیه انیب»                                                                

 یوسفی سعید                                                             

 1934 ماه فندـاس                                                                
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 دموکراسی

)به معنای سلطه و  "Kratos")به معنای ملت( و  "Demos"( از ترکیب دو واژه Democracyدموکراسی )

قدرت( تشکیل شده و بر حکومتی داللت دارد که در آن، اقتدار و قدرت از آن مردم است و در اصطالح، نوعی 

آن، آحاد ملت به واسطه نمایندگان خود، بر اعمال حکومت نظارت دارند و طی داری است که سیستم حکومت

 وین و تصویب قوانین برخوردار هستند.نمایندگان منتخب آنها در مجالس تعیین شده، از حق تد

اولین مردمانی که بر جاری ساختن این نوع حکومت ممارست ورزیدند یونانیان بودند، آنها در دو شهر آتن و 

در این دو شهر در نحوه حکمرانی مشارکت  مردانرا بر این اساس تشکیل دادند و همه  2هاییاسپارت، حکومت

دادند! به یافتند و در تمامی امور مربوط به حکومت نظر میومی حضور مینمودند و در جلسات مجمع عممی

 کردند و برای افرادپرداختند، قوانین را وضع نموده و بر اجرای آنها نظارت میطوریکه به انتخاب حاکم می

شهر،  ونمودند. بدین ترتیب، اقتدار ملت به صورت مستقیم و بدون واسطه، در این دخاطی، مجازات تعیین می

 داری، کامالً با یکدیگر همخوانی داشت.ی این نوع سیستم حکومتشد و اسم و وجه تسمیهنشان داده می

هرچند خاطرات آن به مانند  ،شهرهای آتن و اسپارت رو به زوال نهاد داری با زوال حکومتاما این نوع حکومت

مسیحت بر اروپا همچون آتش زیر خاکستر باقی ماند ی های یونانی در زمان سلطهبسیاری دیگر از افکار و ارزش

حاً به آن که اصطالمبنای میراث یونانی آغشته به روم )های انقالب بر و در عهد رنسانس و پس از ساخته شدن پایه

 دوباره ظهور نمود. (گفتندمی "Greco-Roman"یونانی رومی 

حدود هزار سال بر مردم حکومت کرد و حتی مسیحیت  ی امپراتوری روم و قانون رومی،نظام فئودالیزم در سایه

اع زیرا کلیسا به دنبال تطبیق شرع و قانون اهلل نبود و اوض ؛هم نتوانست در این زمینه، از آثار سوء این نظام بکاهد

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به صورت دست نخورده و با همان سیمای دوران امپراتوری رومی رها ساخته بود 

ان کاری همش رجال دین برای اجرای شرع اهلل )لت تنازع صاحبان قدرت و امپراتوران با کلیساییان نه در تالو ع

کلیسا  بلکه از تالش (ی روم به انجام رساندندکه مسلمین به هنگام آزادسازی مصر و شام و شمال آفریقا از قبضه

ان صی و گسترش حیطه تسلط و اقتدار کشیشهوس شخونان به کرنش و خضوع در برابر هویجهت ملزم ساختن آ

 !!   .نشات می گرفت

                                                           
 ی استحفاظی آن، یک شهر واحد و جداگانه بود.شد و منظور، هر حکومتی بود که حوزهشهر به آنها اطالق میاصطالحاً عنوان حکومت -2
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ان، خاک شهایی شده بودند که تنها نشان هویتی مردم تبدیل به آدمکدر سایه سیستم حکومتی فئودالیزم، توده

 شد! بود و بس، و برای آنان حتی اندک کرامت و حقوق انسانی یافت نمی

ی خدا سایه"و به اعتبار  "حق مقدس الهی"کرده بودند که به حکم  دیکتاتورهایی در آن سرزمین رشد و نمو

شد هایی که از دهان مبارک!! آنان خارج میراندند و تمامی فرماناز روی هوی و هوس حکم می "بودن در زمین

 گشت و هیچکس و هیچ چیز را یارای سرپیچی از آن نبود.در حکم امری مقدس و واجب االطاعه تلقی می

ا در بودند که آنان ر "ی نجبااشراف یا طبقه"داران و مالکین، خود دارای زیردستانی به اسم م از این زمینهر کدا

اداره مناطق تحت  یکردند بدین ترتیب که مالکین، دست این طبقه را در نحوهتثبیت و تنفیذ اقتدارشان یاری می

دادند یمورد بازخواست قرار نم "ی رعیتطبقه"با  سلطه باز گذاشته بودند و آنان را درمورد چگونگی رفتارشان

آمد و در مقابل، فرمانروا و ، یا برچسب بردگی خورده بود و یا همانند برده به حساب می"طبقه رعیت"زیرا 

گذاری، قضاوت و دار اصلی در مورد تمامی نفرات زیردست خود، اختیار تام داشت و تمامی قدرت قانونزمین

ر مناطق های خود، بیکجا در دستان توانمند! خود متمرکز کرده بود و بدین ترتیب، از طریق والیاجرای احکام را 

های خود خم کرده و هرگونه قدرت و اقتداری را از نمود و کمر ملت را در زیر چکمهتحت تسلط حکمرانی می

 آنان سلب نموده بود.

قرار داشتند که با سوء استفاده از دین، خود را به  "کلیساییان و رجال دین"ی اشراف، در کنار مالکان و طبقه

ای مختلف های که با بهانهعنوان امری مقدس بر مردم تحمیل کرده و امتیازات زیادی برای خود قائل بودند به گونه

 های تحت تصرف کلیسا کارساختند تا به صورت رایگان در زمینگرفتند و آنان را وادار میاز مردم خراج می

مودند شرکت ند و به صورت اجباری، در جنگ کلیسا بر علیه متمردین و کسانی که از مقدسات! سرپیچی میکنن

 نمایند.

های فروخفته بود که به انقالب فرانسه منجر شد؛ همان انقالبی که های متراکم و این عقدهمجموع این نارضایتی

ای های صلیبی و حضور اروپاییان در سرزمینههای حاصل از رویارویی مسیحیان و مسلمین در جنگآموخته

 ساز آن گشته بود. اسالمی جهت تحصیل علوم مختلف، زمینه

متاسفانه زمانی که اروپا انقالبش را به ثمر رساند در شرایطی قرار نداشت که دین اهلل و شریعت عادلی را که بر 

که  ایهای صلیبی و اسالم هراسیا جنگکرد به جای جاهلیت بنشاند زیرهای مجاور آن حکمرانی میسرزمین

-Grecoومی )رکلیساییان به وجود آورده بودند مانعی شد میان اروپاییان و اسالم و در نتیجه، آنان به میراث یونانی

Romanی مشکالت خود را در این میراث جستجو نمودند.چاره( خود بازگشتند و به جای اسالم، راه 
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یزم، نظام دموکراسی را پذیرفت و در این انتخاب، عوامل زیادی نقش داشت. در یک اروپا به جای سیستم فئودال

 زیستند وی جور و ستم میهای مدیدی تحت سلطههایی که مدتطرف، ملت و عموم مردم ایستاده بودند؛ همان

تند تا در داش از هرگونه حق و حقوقی محروم بودند و در نتیجه بر علیه سیستم موجود قیام کرده بودند و تالش

ار، دداری ایفای نقش کنند و در توزیع قدرت مشارکت داشته باشند و در طرف دیگر، طبقه سرمایهسیستم حکومت

ت داران پیشین شده بودند و مال و ثروی جدیدی که جایگرین مالکین و زمینآرایی کرده بودند؛ همان طبقهصف

ین و تغییر سیمای اقتصاد از کشاورزی به صنعتی در دست را به صورت تدریجی و به علت اختراع تجهیزات نو

قدرتان عصر فئودالیزم را کنار زده و خود جایگزین آنها گردند، و به همین گرفته بودند و تالش داشتند تا صاحب

علت، دموکراسی ابزار بسیار مناسبی بود که توانست میان این دو طیف متمایل به مشارکت در قدرت، نوعی 

ایجاد نماید و آنان را به هم پیوند زند؛ البته از یاد نبرید که در این سیستم، قدرت واقعی در دستان همگرایی 

  9.ی عوام، تا حدود اندکی در حکومت جای مشارکت یافتداران بود و طبقهسرمایه

دیشمندان غربی از نی یونان قدیم بر ادر این میان نباید از دو عنصر دیگر نیز غافل شد؛ یکی تاثیر تفکر و فلسفه

 کرد وشهرهای آتن و اسپارت زنده میزمان نهضت بیداری بود و به نوعی، خاطرات دموکراسی را در حکومت

، "یآزادی و برادری و برابر"یهودی در جریان انقالب فرانسه بود که عبارت بود از دیگری، شعارهای فراماسونی

اهداف ظاهری و همچنین اهداف پشت پرده و سرّی یهود،  ترین وسیله برای رسیدن به ایندر واقع، مناسب

 دموکراسی بود.

به همین علت، در آن برهه و در آن شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فکری، دموکراسی به عنوان چارچوب 

 شد، با این وجود، نباید گمان برد که دموکراسیی تحوالت روز اروپا محسوب میمناسبی برای بازیگران عرصه

داری جای گرفت بلکه مدت زمان زیادی طول کشید تا این سیستم به جایگاه فعلی به راحتی در سیستم حکومت

دست یابد بطوریکه دستاوردهای دموکراسی به صورت بسیار جزئی و مقطعی به دست آمد و این مهم حاصل نشد 

مت را چشیده بودند و به راحتی قدرتانی که لذت سلطه و حکوهای درازمدت توده با صاحبمگر بعد از نزاع

بردار آن نبودند و در این میان، بسیاری از مردم قیام کردند و دست به اعتصاب و نافرمانی و تحصن زدند و دست

بسیاری از داعیان آزادی، به جرم برهم زدن نظم و امنیت ملی و تالش برای تخریب و اخالل در نظم موجود 

د و حتی تبعید گشتند. و پس از حدود یک قرن قربانی دادن و تالش مستمر و بازداشت شدند و به زندان افتادن

 خستگی ناپذیر، دموکراسی رایج امروزی که در کشورهای اروپای غربی و آمریکا شاهدش هستیم شکل گرفت.

                                                           
ی و بردگی سابق باقی ماندند و قدرت در همان بندگ -رغم آزادی ظاهریعلی–ی مردم ها معتقدند که حتی در نظام دموکراسی باز هم، عامهکمونیست -9

 یم. کنبه خرج دهیم و در مطالب آینده به تفصیل در این مورد صحبت میتعجیل خواهیم در این زمینه داران افتاد اما، ما نمیاصلی، در دستان سرمایه
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نکته قابل توجه دیگر این است که أشکال مختلف دموکراسی اگرچه ممکن است در برخی جزئیات با هم اختالف 

 اشته باشند اما همگی دارای سیمایی کلی و چارچوبی مشترک هستند.د

*** 

 گرفت:ی شروع یا بهتر بگوییم نقاط شروع این جریان از دو امر نشات مینقطه

و واداشتن  "حق الهی مقدس"، لزوم اشراف و نظارت ملت بر اعمال حکومت، به عبارت دیگر، الغای اول

-مردم، تقسیم قدرت و جلوگیری از تمرکز آن و همچنین سلب حق قانونحکومت به گردن نهادن بر خواست 

ذار گدانست نه پایهی این حرکت بود زیرا این تفکر، دولت را مجری قوانین میگذاری از دولت، از اهداف اولیه

 آن. 

و این  شتی نظام فئودالی قرار دا، بدست آوردن حق انسانیت انسان برای ملتی که هزاران سال تحت سلطهدوم

 کشیده، سلب شده بود. ی رنجهای مدیدی از این تودهحق برای مدت

عصر "سبت الذکر به نبینانه به قضایا نظری افکنیم درخواهیم یافت که دموکراسی در هر دو میدان فوقاگر واقع

ای ت به گونهسهای خطیر و چشمگیری دست یافته اها و پیروزی، به پیشرفت"عصر حق الهی مقدس"و  "فئودالیزم

 یکند و بودجهی اعمال و افعال حکومت رسیدگی و نظارت میکه هم اکنون، مجلس نمایندگان، بر کلیه

مردم  گرفت وها در آن صورت میها و ظلمای که بیشترین خیانترساند؛ همان بودجهحکومت را به تصویب می

رف دیدند که حاصل دسترنج آنان، به جای صد اما میشدند برای تامین آن، باج و خراج هنگفتی بپردازنمجبور می

 گردد...رود و خرج خوشگذرانی آنان میداران و حکام به تباهی میشدن برای مصالح عامه، در دستان زمین

بینیم که حکومت دیگر حق ندارد بدون اذن و موافقت مجلس نمایندگان، به طور خودسرانه اقدام هم اکنون می

تواند دخل و خرج خود را تنظیم نماید، مجلس در حال الیات کند و بدون اذن مجلس، نمیبه تعیین و اخذ م

ی حکومت در تصرف در امور مختلف را ناتوان کرده و برای افرادی که بضاعت حاضر، دستان توانمند گذشته

های اخذ تمالیاسازد تا کند بلکه حکومت را موظف میمالی کمتری دارند نه تنها درخواست تخفیف مالیات می

دهندگان برگرداند زیرا معتقدند مالیات ی خدمات، به خود مالیاتشده را از طریق هزینه در مصالح عمومی و ارائه

ب ارائه بایست به آنان خدمات شایسته و مناسترین افراد به استفاده از دسترنج خود هستند و میدهندگان، مستحق

 گردد. 

ستقرار دموکراسی، پیوسته مالیات کمتری از فقرا و مالیات بیشتری از ثروتمندان کنیم که در خالل امشاهده می

ستمندان افتاد و بار اصلی مالیات، بر دوش مکه در گذشته کامالً عکس این قضیه اتفاق میشود در حالیگرفته می
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د اما مکانات برخوردار بودنزدند و از تمامی اکرد و اغنیاء با آنکه در میان مال و ثروت دست و پا میسنگینی می

 آمد.پرداختند که اصالً به چشم نمیمالیات بسیار اندکی می

های اخذ شده، به جای صرف شدن در کاالهای لوکس و غیر در سیستم فعلی، تالش بر این است که مالیات

یشتری قشر ب ضروری، صرف خدمات و مصارف عامه از قبیل مسائل بهداشتی، تحصیلی، حمل و نقل و... گردد تا

 از افراد، تحت پوشش این مصارف قرار گیرند و بتوانند به سهولت از این مزایا استفاده کنند.

ی مجلس نمایندگان بسیار متفاوت بود و صرفاً افرادی که سطح خاص مسالهالبته باید توجه داشت که در ابتدای امر، 

د تا توانستند در این مجالس نقشی ایفا کننو فقرا نمیاز ثروت و دارایی را داشتند قادر به حضور در مجلس بودند 

خدای نکرده، صاحبان اموال کالن از شنیدن صدای فقرا احساس ناراحتی نکنند!! آری، مستمندان جهدی عظیم 

پایان و مستدام در پیش گرفتند تا توانستند روی سکه را به نفع خود برگردانند و در این نمودند و پیکاری بی

ها یها و در آسودگهای وضع شده را تعدیل نموده و به یک میزان، در سختیحضور یابند و نرخ مالیاتجایگاهها 

 شریک گردند.

ی اخذ و صرف مالیات، صرفاً مجالس نمایندگی ایفای نقش نکردند بلکه ناگفته نماند که در فرایند تغییر رویه

هور و بروز کردند نقش بسیار مهم و موثری داشتند، یکی هایی که در این دوره ظها و کتابها و روزنامهسخنرانی

گرفت میزان برابر مالیات دریافتی از فقرا و ثروتمندان از مهمترین مسائلی که در آن وضعیت، مورد نقد قرار می

ت از قُو شودخواندند زیرا معتقد بودند مالیاتی که از مستمندان اخذ میبود و اندشمندان این را ظلمی آشکار می

رسا فشود که بدون آن، امکان زندگی برایشان سخت و گذران معیشت طاقتو مایحتاج ضروری آنان گرفته می

 گردد وتر میکه مالیات ثروتمندان، از مازاد اموال آنان است و این اموال، سال به سال افرونگردد در حالیمی

 ی رفاه آنان ندارد.تاثیری در کم شدن اضافه

سبب ابداع نظام مالیات تصاعدی گردید بدین ترتیب که، هرچه درآمد و اموال بیشتر افزایش یابد این انتقادات، 

 گردد. گیرد و در نتیجه، مقدار بیشتری از ثروتمندان اخذ میمالیات بیشتری به آن تعلق می

 -شودشده فرض میضهعرهایی که بر اجناس و کاالهای که عبارتند از مالیات-های غیرمستقیم اما در مورد مالیات

ذیر پهنوز هم اختالف نظر وجود دارد زیرا در این نوع مالیات، تفکیک و تمایز میان فقیر و غنی به آسانی امکان

 سالهمنیست، مثالً امکان ندارد که بگوییم ثروتمندان با یک قیمت بخرند و فقرا با قیمتی دیگر، البته برای حل این 

مثال اینکه بیاییم کاالها و اجناس را به نوع ضروری و غیر ضروری تفکیک کنیم راهکارهایی پیشنهاد شده است 

ید آو میزان مالیات تعیین شده بر هر کاال، بسته به نوع آن متفاوت باشد اما در این صورت، چالشی که پیش می

د. در راوانی وجود دارنظرهای فاین است که کدام کاال را بایستی در کدام طبقه قرار داد و در این زمینه اختالف
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کل، نگرش غالب بر این است که رویکرد کلی بایستی مبتنی بر کاهشی بودن مالیات اخذ شده از فقرا و افزایشی 

 بودن آن برای اغنیا باشد.

ا به انجام های که، واداشتن حکومتالمنفعه نیز مشکالت زیادی پیش رو بود به گونهدر مورد مبحث کارهای عام

های فراوانی گشتند و ها و سختیی مردم در این راه، متحمل رنجبه سهولت انجام نگرفت و تودهاین کارها 

توان متصور شد در مجلسی که مملو از اغنیاست و فقرا های زیادی را با دل و جان خریدند، به راحتی میمشقت

ر و رایگان برای عموم، چه صالحیت ورود به آن را ندارند مسائلی همچون فراهم ساختن امکان تحصیل فراگی

 ساخت!!!درد را به خود مشغول میحجمی از اذهان مرفهین بی

دالل و گرفت و استی تحصیل رایگان در میهای بسیار شدیدی در مخالفت با نظریهدر این مجالس اغلب، بحث

ها ر کارخانهن کارگر دی مردم تحصیل کنند و باسواد گردند دیگر چه کسی به عنواشان این بود که اگر همهمنطق

ای، به علوم روز مجهز شود و مسلّط گردد آیا امکان دارد که پا جا پای پدر کند؟ اگر فرد کارگر زادهکار می

امعه ، مصالح جمسالهپایه اهتمام ورزد؟ آیا در صورت رخداد این بگذارد و به کارگری بپردازد و به کارهای دون

 شود؟ آیا...و زندگانی اجتماع به فساد کشانده نمیگیرد دستخوش نامالیمات قرار نمی

به طور قطع، مسائل بهداشت و درمان عمومی هم از این دست استدالالت در امان نبود و نمایندگان محترم مجالس! 

ر ورزیدند و معتقد بودند که این اممندی نیازمندان و فقرا از آنها مخالفت میبا گسترش این امکانات جهت بهره

و هر شخصی بایستی به فکر خود بوده و در آنچه برای خویش های حکومت نیست وظایف و مسئولیتجزء 

 سازد آزادی عمل داشته باشد!!!می

رات، شدند و تالش برای رهایی از این دست تفکبدیهی است که تمامی مسائل عمومی اینگونه به چالش کشیده می

های زیادی در این راه ریخته شد و کوشش گردید تا خونها و های مدیدی به طول انجامید و عرقمدت

های ورود به مجالس برای طبقات دون پایه! برداشته و یا حداقل از حجم آن کاسته شود و بدین ترتیب محدودیت

 ربضاعت جامعه هم به پارلمان راه یافتند و به دفاع از مصالح عامه پرداختند و توانستند دبود که طرفداران اقشار بی

ی خدمات عمومی و عام المنفعه، گامهای جدی و عمیقی بردارند و نکات ها به ارائهی الزام حکومتزمینه

 پیروزمندانه برای سیستم دموکراسی به ثبت برسانند. 

گرچه -ت بندی اسباید در نظر داشته باشیم که نظارت پارلمان بر اعمال حکومتی، فراتر از مسائل مالی و بودجه

توانند در دیگر مسائل مربوط به و نمایندگان می -دخل و خرج دولت از مهمترین کارهای آنهاستنظارت بر 

 های ملت بیفزایند.ها را از دخالت در امورات آنها کوتاه نمایند و بر آزادیافراد و ملت، دست حکومت
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رای خود ها به در دولتدر گذشته، اغنیا به علت ثروت و به تبع آن، قدرتی که در دست داشتند و جایگاهی ک

ایجاد نموده بودند مصونیت قضایی! داشتند و به اصطالح فراتر از قانون بودند، هرچند که این امر به طور صریح 

میان  بینیم که به طور آشکاردر قانون، مورد اشاره قرار نگرفته بود اما در قانون روم که به عدالت مشهور بود می

های قانونی برخوردارند و در صورت رد و اربابان از همه نوع حقوق و ضمانتارباب و رعیت تفاوت وجود دا

تکب که اگر طبقه فرودست جامعه مرشوند در حالیمی های بسیار خفیفیاثبات ارتکاب جرمشان، مشمول مجازات

 شود.و سخت کیفر داده می محکوم شدهخطایی ولو کوچک و حتی اثبات نشده گردد به اشدّ مجازات 

ا های خود، اینگونه تبعیضات ری وجود نهاد، در نصوص و چارچوبمی که سیستم دموکراسی پا به عرصههنگا

ا ههای مدیدی در عالم واقعیت، وضعیت بر منوال گذشته بود تا آنکه ملتملغی اعالم کرد اما با این وجود، تا مدت

ها را خم کرده و در برابر خود به تبا خون دل خوردن و تالش و جهد عظیم خود توانستند قامت زمخت حکوم

ود ها را مشمول خگیر و عمومی شکل گرفت و تمامی طیفهای همهتعظیم وا دارند و به تدریج، حقوق و ضمانت

 قرار داد.

 در این جا، به برخی از این حقوق، اشاراتی خواهیم کرد:

 :حق انتقال و جابجایی

مردم وجود  ید دانست که در عصر فئودالیزم، چنین حقی برای عامهشاید عنوان این حق عجیب به نظر برسد اما بای

شد و برای رفع و محو این دیدگاه ظالمانه بود که انقالب فرانسه وار با آنان رفتار مینداشت و به صورت برده

اشت زیرا د داری نیز در تخریب این بنیان نازیبا دستی بر آتششکل گرفت، اگرچه نباید از یاد برد که نظام سرمایه

 های انقالب صنعتی را بچرخانند و بدان رونق بخشند.این نظام، نیازمند افرادی بود که بتوانند چرخ

 فراوانی برای احقاق این حق مدت انجام نگرفته و تالشی زمانی کوتاهاما رسیدن به این حق نیز در یک برهه

های مدیدی در یک مکان خاص به سر د مدتداری، بسیاری از فقرا مجبور بودنصورت گرفت، در عصر زمین

دند شبرند و در صورت تالش برای تغییر این اوضاع، با برخورد بسیار نامناسب پلیس و نیروی انتظامی مواجه می

گشتند و مجبور بودند برای اثبات مجرم نبودن از خود دفاع و به تالش برای ایجاد اغتشاش و هرج و مرج متهم می

که ثروتمندان در رفت و آمدهای خود دارای آزادی عمل که به دنبال آشوب نیستند!! در حالی کنند و ثابت کنند

 بردند! بدون اینکه کوچکترین اتهامی متوجه آنان گردد.خواستند تشریف میبودند و هر جا که می

 -یا محل اقامت اربدون توجه به نوع ک-رفته رفته اوضاع تغییر کرد و آزادی رفت وآمد شکل گرفت! و هر انسانی 

های مختلفی از یک کشور که تابعیت آن را داشت ایاب و ذهاب نماید. عنوان توانست آزادانه به جاها و مکانمی

از جمله کلماتی است که دموکراسی خلق نموده است، در حالت تئوریک، تمام شهروندان در حقوق  "شهروند"
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یه در باشند و البته این نظرشهروندِ وطنی واحد و یکسان می های خود برابر هستند زیرا همگی آنان،و مسئولیت

خن ی نزدیک سی عملی به خود گرفت اما در مورد مساوات و برابری کامل در آیندهبسیاری از موارد نیز جنبه

 خواهیم راند.

ی واژه یابیم که این واژه ازدر می -باشدمی "Citizen"که معادل اروپایی آن -با دقت در کلمه شهروند 

و در  خاستاقتباس شده است زیرا فریاد درخواست حقوق مساوی برای اولین بار در شهر به هوا بر "City"شهر

اینجا بود که اهالی شهر ندای تساوی حقوق سر دادند و پس از آنکه اعضای همه شهرها به حقوق مورد نظر خود 

از  د اما این واژه در اروپا تغییر نکرد و به جای کشوری افراد کشور به حقوق خود دست یافتنرسیدند بالطبع، همه

ی شهر و شهروند استفاده نمودند و منطورشان از استعمال آن، کل کشور و مملکت بود. توجه داشته همان واژه

های عربی از این واژه، به این علت که افکار دموکراسی جدیداً وارد آراء و نظریات کشورهای باشید که در ترجمه

 اند.ی وطن به جای شهر استفاده کردهزبان شده است از واژهمی عرباسال

 4:حق کار

وجود نداشت و برای بدست آمدن آن، ضمن تالش و پیگیری بسیار ” حق کار“های پیش از دموکراسی، در زمان

سازی هدبخشی به آن شکل گرفت و سپس این نظریات پیای سامانهای زیادی در مورد شیوهاز طرف ملت، تئوری

 -به دلیل مواردی که در جای خودش ذکر خواهیم کرد-ی عملی به خود گرفت، اگرچه از دید ما شده و جنبه

 اند.داری به صورت کامل و تمام اجرا نشدهاین نظریات هنوز در سیستم سرمایه

ی غریب و عبارت” ق کارح“، عبارت انجامیدطول به ی نظام فئودالیزم حاکم بر اروپا که بیش از هزار سال در سایه

ای، زراعت و کشاورزی بود و ناآشنا بود و محلی از اعراب نداشت، تنها فعالیت اصلی و عمده در چنین جامعه

رگرفتن و بدون در نظآنها صرف نظر از تعداد -ای معین بس. در این شرایط، تعداد معینی از افراد در روستا یا ناحیه

 زمین بر اساس هوی وکردند و این صاحبدار کار میمانروایی یک زمینتحت فر-های زیر کشت مساحت زمین

که به سن بلوغ  "ذکور"پرداخت، هر فردی از افراد ای به رتق و فتق امور میهوس خود و بدون هیچ ضابطه

د شکرد و در همان مکان مشغول به کار میبایست همان شغل پدر را دنبال میفرض میرسید به صورت پیشمی

 ساز خود خانواده بودگزید و از خوراک موجود و پوشاکی که اکثراً دستی پدری سکنا میدر کنار خانواده و

نمود و در چنین اوضاعی، بیشتر مردم در فقر و تنگدستی به استفاده می -صرف نظر از کم و کیف این امکانات-

 ها قناعت کنند.بردند و مجبور بودند به حداقلسر می

                                                           
کند.  کشد حق و حقوق منصفانه دریافتکه برای کار می بایست در مقابل انجام کار و به تناسب زحمتیآن است که فرد کارگر می” حق کار“منظور از  -4

 ()مترجم
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ی از اای دیگر بود، در آنجا گروهی از کارمندان دولتی )که انگشت شمار بودند(، عدهاوضاع به گونه اما در شهر

حتاج ای کسبه )که مایهای موجود بودند(، تعدادی از تجار، عدهکه در آن زمان تنها صنعت)صاحبان صنایعِ دستی 

داران ) که دهندگان یهودی، گروهی از زمینمدار، افرادی از واکردند(، گروهی هتلی مردم را تامین میروزمره

هایشان در نواحی تحت پوشش بودند( و نهایتاً گروهی از زنان روسپی به طور پیوسته در حال تردد میان شهر و قلعه

کردند و از این راه کسب درآمد و فروشی مشغول بودند و خود را به گروههای مذکور عرضه می)که به کار تن

 کردند.  نمودند( حضور داشتند و دور هم زندگی میامرار معاش می

چ کردند مشغول بودند و هیخالصه اینکه تمامی افراد ساکن در شهر به کار مختص به خود که از آن ارتزاق می

آورد زیرا هیچ گونه ذهنیتی از آن سخنی به میان نمی -ی آننه در شهر و در حومه-” حق کار“کس در مورد 

 یافتند!ود احساس نیازی بدان نمینداشتند و در خ

اما انقالب صنعتی تمامی این اوضاع را به هم ریخت و در این محیط به رکود رفته، طوفانی شدید به راه انداخت، 

 داران! در جستجویی زمیندر جریان این انقالب بود که تعداد زیادی از بردگانِ آزاد شده از نواحی تحت سلطه

بردند، بدیهی است که در بدو امر، به علت محدود بودن ظرفیت پذیرش این حجم عظیم کار جدید به شهر یورش 

ها انگشت شمار بود و بسیاری از آنها ورشکسته شده بودند از مهاجران در صنایع موجود )زیرا هنوز تعداد صنعت

وجه داشته کاری بیابند اما تواردان نتوانستند و با صنایع جدید در حال جایگزین شدن بودند(، تعداد زیادی از تازه

باشید کسی که از آن شرایط پُر از محرومیت روستا خود را رهانیده و به شهر پناه آورده، هیچگاه دوست ندارد به 

های مدیدی را در محیط جدید به بطالت و بیکاری بگذراند، زیرا این مکان اولیه خود برگردد ولو اینکه مدت

های مختلف شهر آشنا شده و توانسته بودند در امورات شخصی خود، ده و با گوشهافراد، تازه طعم آزادی را چشی

ود ی شهری بر خآزادی انتخاب و حریت چینش سبک زندگی داشته باشند بدون آنکه فشاری از طرف جامعه

ها هیچگاه سودای بازگشت به محیط تنگ و پر از محدودیت ده و احساس کنند، پر واضح است که این انسان

 گشودند!  دانستند نمیپرواندند و هیچگاه پر پرواز به سوی مکانی که آن را قفس خود میوستا را در ذهن خود نمیر

لت اند اما به عی مشابه نمونه فوق مواجهیم که به امید یافتن کار به شهر هجوم آودهدر این زمان با هزاران نمونه

 ای خود کاری مهیا کنند و از طرف دیگر، افسون سحرانگیز شهراند برکم بودن تقاضا برای نیروی کار نتوانسته

 هایی شد...حلی راهنیازمند ارئه مسالهآنان را مست خود ساخته است. در نتیجه این 

برای سیل بیکاران سراریز شده به شهر به رسمیت شناخته شود و تالش گردید کارهای  "حق کار"و الزم شد تا 

ی جذب این افراد فراهم آید اما این فرایند نیز به مانند دیگر فرایندها، یک شبه به نهمتنوعی ایجاد گردد تا زمی
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ت پناهی، از شدوقوع نپیوست و در راه نیل به آن، هزاران کارگر به زندان افتاده و آواره شدند و بدون هیچ جان

 ف گشتند.یه و... مبتال شدند و تلها جان سپردند و یا اینکه به امراضی چون سل و سوء تغذگرسنگی در کف خیابان

حلّ این معضل به دالیلی چند به سهولت صورت نگرفت زیرا در آن زمان، احساس مسئولیت در قبال مسائل 

د که دردی بوورزید، ساختار حکومت در اختیار مرفهین بیعمومی وجود نداشت و دولت به این امر اهتمامی نمی

الت اغنیا و فراهم آوردن امکانات الزم برای آنان جهت لذت بردن از تمام همّ و غمشان، مرتفع ساختن مشک

ئولیت بایست خود، مسی مستمندان که از دیدگاه اغنیا، موجوداتی در لباس انسان بودند میزندگی بود اما طبقه

اگر از  و زندگانی خویشتن را بر عهده بگیرند و حکمت خلقتشان! را جستجو کنند و به تدبیر اموراتشان بپردازند

 ، در این شرایط، یا از روی تظاهر با آنان ابرازچنین استمیرند به این خاطر است که سرنوشتشان گرسنگی می

شان، فقر و گرسنگی و مریضی و فالکت خواندند که خدا در پیشانیکردند و آنان را افرادی میهمدردی می

د که این دانستند بلکه معتقد بودنها الیق هیچ نعمتی نمیپرداختند و آنان را نه تننوشته و یا به سرزنش آنها می

 گردند.هایی هستند که متحمل میتهیدستان، مستحق تمامی درد و رنج

سالیان  فرسا بود وای سخت و طاقتی تغییر نگرش و اصالح قلوب ثروتمندان صاحب قدرت، معرکهآری، معرکه

قرا تن در خود در قبال ف ود پا پس بکشد و به مسئولیتی خگشت تا دولت از مواضع سرسختانهسپری مدیدی 

 داری، این مهم به صورت کامل اجرا نشده است.های سرمایهدهد هر چند که هنوز هم در هیچ دولتی از دولت

فرودست  یها هم ضمن عدم پذیرش مسئولیت در برابر طبقهبینیم که صاحبان کارخانهدر کنار این مسائل، می

سئولیت ی مترین انواع رفتار را با آنها داشتند، در اذهان این آدمیان، نه تنها اندیشهرین و پستتجامعه، سخیف

ی اول، سیستم ذهنی خود را بر مبنای تعاملی غیر انسانی با آنها جمعی، محلی از اعراب نداشت بلکه از همان لحظه

پوشی چشم ایو در این راه از هیچ وسیله یشتر بوددستیابی به سود بکرده بودند و تمام همّ و غم آنها ریزی برنامه

نمودند و صد البته نزدیکترین ابزار را برای رسیدن به این مقصد، افزایش سقف ساعات کار و کاهش سطح نمی

 دانستند.حقوق و دستمزد به حداقل ممکن می

آغازین انقالب صنعتی بر آن داری که از همان روزهای صرف نظر از میزان تاثیر اخالق یهود بر نظام سرمایه

یی بودند!( ی طالنظارت و اشراف داشتند )نباید از خاطر برد که از قدیم االیام، یهودیان بندگان و بردگان گوساله

باید اذعان کنیم که این سیستم، ذاتاً سیستمی جاهلی بوده و ظلم به مستضعفان و زورگویی زورگویان به فرودستان 

 های بارز هر جاهلیتی است.ی نیرومند آنان را از این کار باز دارد( از خصیصها)مگر آنکه بازدارنده
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دارن بیکار ننشستند و ضمن اعتصاب کاری، درخواست کاهش ی کارخانهکارگران در مقابل این رفتار ظالمانه

با این امر، به داری برای مقابله را مطرح کردند و اینجا بود که سرمایه 5ساعات کار و افزایش حقوق و دستمزد

دهای بسیار رد و آنان را در مقابل دستمزپناه بُ -که به شدت گرسنه بودند و نیاز مبرم مالی داشتند-« ارتش بیکاران»

اندک به کار گماشت تا بدین وسیله کارگرانی را که دست از کار کشیده بودند تحت فشار قرار دهد و آنان را 

 های استخدام و بکارگیری زنان با نصف حقوق و دستمزدان برگردند )جرقهبه کارهایش وادار سازد طبق روال سابق

ی زن، و تساوی کامل حقوق زن و مرد مسالهاز اینجا شروع شد که بعدها خود دستخوش حواشی زیادی گشت و 

 مطرح گردید.(  

مودت و  بوده و هیچگونهداران بسیار خصمانه کنیم که روابط اولیه و ابتدایی میان کارگران و سرمایهمشاهده می

توان متصور شد که هیچگاه قلوب ثروتمندان در مقابل این شود و به راحتی میترحمی در آن یافت نمی

خواهند با کاهش ساعات کار و افزایش حقوق و دستمزد از سود صاحبان صنایع بکاهند و حتی که می "دشمنانی"

بلکه دند شو هیچوقت بدان راضی نمی! کردمسئولیت نمیکشانند احساس گاهاً برخی مراکز را به تعطیلی می

های گام به گام و تدریجی آنان در مقابل این قشر فرودست! صرفاً به خاطر تهدیدات مستمری نشینیتمامی عقب

کردند و تمامی حقوقی که برای کارگران به وجود آمد تحت تاثیر دو تهدید عظیم بود که در جامعه احساس می

شت و گها میورت گرفت، یکی اعتصاب کارگران بود که استمرار آن باعث تعطیلی کارخانهو خطرناک ص

اخت و ستر و بیشتر از افزایش سطح دستمزد و کاهش ساعات کاری را متوجه صاحبان صنایع میزیانی بزرگ

 دیگری، تهدید کمونیسم بود!

به قدم و گام به گام به تعدیل مواضع خود  قدم -چه از طرف دولت و چه از طرف سرمایه داران -جاهلیت جدید 

پرداخت و خصوصاً دولت، به پذیرش مسئولیت خود در قبال این مهم تن در داد هرچند ” حق کار“ی مسالهدر قبال 

 مقصود نرسانده است. منزلکه تا امروز آن را به طور کامل به سر

ستم ی انجام کار در سیعلم کرده بود، نحوه قد” حق کار“ی دیگری که در مقابل به رسمیت شناخته شدن مساله

ای که فرصت انجام کار برای تمامی افراد راغب به انجام کار و یا قادر به انجام کار فراهم داری بود به گونهسرمایه

نیاز به انجام کار  یجهدر نتنبود زیرا پیشرفت تکنولوژیکی باعث شده بود بیشتر کارها توسط ماشین انجام گیرد و 

ه های کاری موجود، نوعی مازاد نیروی انسانی بتی توسط نیروی انسانی، کمتر شده بود و به نسبت فعالیتدس

  6.وجود آمده و این مشکل، به چالشی عظیم تبدیل شده بود

                                                           
 باشیم.البته این قضیه هنوز هم ادامه دارد و هر چند وقت یک بار شاهد اعتصاب کارگران در گوشه گوشه دنیا می -5

 .اندبرخی از کشورهای پیشرفته صنعتی، چاره کار را در تعطیلی دو روز در هفته و کاهش ساعات کار دیده -6
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کنیم، در واقع منظورمان تالش فرودستان و ی دموکراسی استفاده میتوجه داشته باشید هنگامی که از واژه

 که ابزار اعمال قدرت در دموکراسی-باشد وگرنه، نظام پارلمانی شان میجهت احقاق حق پایمال شدهتهدیدستان 

جام نداد و ی تهدیدستان انی حقوق ضایع شدهماهیتاً تا زمانی که تحت فشار قرار نگفت تالشی برای اعاده -است

د به این علت نیست که در ذات و ماهیت شوهای دموکراسی محسوب میبینیم که این امر از نشانهاگر امروزه می

گیرد یانجام م خودکاردموکراسی به صورت پیش فرض وجود داشته است و یا آنکه در تمامی ممالک به صورت 

های فراوانی انجام گرفته و جهد عظیمی صرف شده تا اوضاع بدین بلکه بدین خاطر است که در این زمینه تالش

بود که دموکراسی همچنان در دستان قدرتمندان ، ممکن ها انجام نمی گرفتو رنج هاو اگر این تالشسیما درآید 

 و اغنیا قبضه گردد و هیچ مستضعف و تهدیدستی بدان راهی نداشته باشد.

 :حق تعلیم

در اروپا، حق تعلیم به عنوان پیش فرض حقوق آحاد ملت پذیرفته نشده بود و برای تحقق آن، کوشش مستمر و 

 رنجی انجام گرفت.پر از درد و 

گیری در مورد تعلیم و تحصیل وجود ندارد اما ثروتمندان همواره در قصرهای ی چشمدر نظام فئودالیستی، سابقه

ایی هگرفتند و به تحصیل زبان التین و رومی و شعر و ادب و متنخود، علوم مختلفی را که اقتضای زمان بود فرا می

توانستند مقدار ناچیزی از ورزیدند اما عوام زادگان، حتی اگر میمی از کتاب مقدس و حساب و کتاب اهتمام

جام دهند در توانستند انبه راستی با علم چکاری میزیادی بود! انجیل را نزد کشیش روستا بیاموزند از سرشان هم 

 گذراندند که هم زادگاهشان بود و هم قبرستانشان!را در روستایی می که تمامی عمرحالی

ها عبارت بود از سخنان بزرگانشان در مورد زمین و برداشت زادهچنین شرایطی، تمامی علوم اکتسابی رعیتدر 

ای از درون های افسانهمحصول و مالیات و عوارض تحمیلی بر آنها و ازدواج و فوت فالن و بهمان... و داستان

از آنها  هایی که توسط آنها و یا به نیابتمی ظلمها و غذاهای آنان و تماهای نجیبان و اشراف زادگان و ولیمهکاخ

 بر رعایا وارد شده بود!

ها وجود کرده در میان آنشماری تحصیلبه همین خاطر، بیسوادی ویژگی بارز مردم این عصر بود و تعداد انگشت

 یاز عهده داشت که بیشتر متعلق به شهرها بودند زیرا در شهرها مدارس وجود داشت و اهالی شهر قادر بودند

 مخارج تحصیل برآیند.

فرانسه و انقالب صنعتی که پس از آن رخ داد، جامعه از آن حالت رکود و جمود خارج رفته رفته با وقوع انقالب 

لیم و در آنجا سکنا گزیدند و اهمیت تعشد و اوضاع به کلی تغییر یافت، مردم دسته دسته به شهر هجوم آوردند 

 واند در رشد وتگردید و اعضای مجتمع جدید دریافتند که تحصیل به میزان زیادی میو تعلم برای آنان برجسته 
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های دستی غلتوانستند از شرّ شهای جدید شغلی به آنان کمک کند و بدین ترتیب میپیشرفت و اکتساب فرصت

 پایینی برخوردار بود رهایی یابند.و از منزلت اجتماعی ویدی که نیازی به دانش نداشت 

ین هنگام بود که صدای مصلحان اجتماعی به هوا برخواست، آنان به دنبال عمومی کردن امکانات تحصیل در ا

کاران جامعه و نمایندگان مجلس که از مرفهین بودند در برای همه افراد و ابناء جامعه بودند و در مقابل، محافظه

افرادی  ی تعلیم را وسعت بخشید؟ تحصیل حقرهبرابر آنان به اعتراض برخواستند که چرا و به چه دلیلی باید دای

افی را ی اضهای تعلیم را دارند و هزینهاست که بار مسئولیت جامعه را بر عهده داشته و خود توان پرداخت هزینه

ه تعلیم کنید؟ اصال آنان چه نیازی ب!! آخر با چه منطقی تحصیل فقرا را توجیه میکنندتحمیل نمیبر دوش دولت 

یری کند و چه تاثکند؟ تعلیم آنان چه دردی از جامعه دوا میی تحصیل آنان را چه کسی پرداخت میزینهدارند؟ ه

کنند پس حاجات جامعه را دیگر چه کسی بر جامعه دارد؟ آنان اگر باسواد گردند دیگر در مشاغل یدی کار نمی

 کند؟رفع می

فرزندان فقرا فاقد اخالق هستند! و اگر آنان وارد مدارس شوند از طرفی دیگر، علم نیازمند اخالق است در حالیکه 

الس زادگان در یک ککند! پس چگونه اصرار دارید آنان در کنار اشرافسطح فرهنگی مدارس به شدت افت می

همان -و پشت یک میز بنشینند؟! آیا اگر چنین اتفاق زشت و ناپسندی رخ دهد باز هم انتظار دارید فرزندانتان 

علوم ضروری را به راحتی بتوانند اکتساب نمایند؟ هیچگاه ضریب هوشی فرزندان نجبا و  -زادگانفاشرا

ثروتمندان با فرزندان فقیران یکی نیست و به طور قطع، به علت پایین بودن ضریب هوشی فقرا و کندذهنی و 

ان هوش باالیی داشتند مانده بودن آنها، سطح علمی مدارس به شدت افت خواهد کرد زیرا اگر تهیدستعقب

گرفتند و بدیهی است که وخامت اوضاع معیشتی آنان به علت پایین بودن ضریب هیچوقت در این شرایط قرار نمی

 هوشی و روانی آنان است و این ضعف عقلی به هیچ وجه ممکن نیست که اصالح گردد!!

ینی نشی خود عقباز مواضع دگم و متحجرانهاما این اوضاع هم آرام آرام رو به بهبود نهاد و اشرافیت به تدریج 

ی تعلیم را گسترش داده و حجم بیشتری از افراد را زیر چتر خود بگیرد هرچند که کرد و موافقت کرد تا دایره

گی از ترس این بود که مبادا روزی گی داشت و این گلههمیشه از نبود امکانات کافی برای این منظور گله

 .قطبیتش از کف برود جایگاهش تسخیر گشته و

اعتراض داشتند که اگر کل بودجه دولت را نیز صرف گسترس دانش کنیم باز هم  مسالهبرخی از آنان به این 

 دهد.کفاف نمی

 برخی دیگر به نبود امکانات الزم، مدارس و معلمین و مدرسین کافی اعتراض داشتند.
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م که افزایش حجم دانش آموزان مانع رسیدگی و توجه الزبرخی به تعداد فراگیران اعتراض داشتند و معتقد بودند 

 شود.به آنها می

-تی نمیدار کارهای دستوانند خادم داشته باشند و کسی عهدهو برخی نیز به این امر معترض بودند که دیگر نمی

 کمر اجتماع را خم خواهد کرد! مسالهگردد و سنگینی این 

های مردم و مدافعین حقوق آنها به حدی بود که بر همه اعتراض های جمهورها و پیگیریاما شدت درخواست

واهی غلبه کردند و نهایتاً تمام تالش خود را بر حل مشکالت واقعی از قبیل کمی میزان بودجه، تعداد مدارس و 

 معلمان متمرکز ساختند.

لکه با کنند با مطالبه میآری، روزگاری فرا رسیده است که در آن، شهروندان، نه تنها تحصیل رایگان عمومی ر

 خوانند و این صداهای پشتیبان بهی اصلی دولت میصدای بلند، فراهم آوردن شرایط تعلیم اجباری را وظیفه

 نهند.راحتی دم فرو نمی

درست است که در کشورهای مختلف بر سر میزان سنواتی که باید تحت پوشش تحصیل رایگان قرار بگیرد و 

تعلیم  ی مهم این است کهمسالهای از تحصیل باید پیش بروند اختالفاتی وجود دارد اما حلهاینکه افراد تا چه مر

 عمومی، تحت پوشش دولت در آمده و مورد تایید قرار گرفته است.

قوق برد، دعوای حی تعلیم عمومی در اوج خود به سر میخالی از لطف نیست بدانید که در آن هنگام که معرکه

حق شد زیرا در ابتدا، بحث صرفاً بر سر تحصیل رایگان پسران بود و دختران اگر قصد ادامه تحصیل زنان نیز بدان مل

ردید گشان توسط آنها پرداخت میهای تحصیلشدند و هزینهبایست از طرف پدران خود حمایت میداشتند می

ی حقوق خود و درخواست برابری کرد! اما زنان از مطالبهو دولت به هیچ وجه در این زمینه قبول مسئولیت نمی

زن و مرد در تمامی موارد کوتاه نیامدند تا آنکه در نهایت، آنان نیز زیر چتر حمایتی تحصیل رایگان قرار گرفتند 

 مند شوند.و توانستند همراه مردان در مدارس و دانشگاهها حاضر گردند و از حقوق یکسان بهره

ای همتذکر شوم که اگرچه اکنون امکان تحصیل رایگان از ویژگیدانم که این نکته را بار دیگر الزم می

ناپذیر گیروزی و جهد خستآید اما نباید از این نکته غافل ماند که این تالش شبانهدموکراسی به حساب می

جمهور بود که این امر را در این سیستم گنجاند وگرنه در بدایت امر، دموکراسی این ویژگی را در خود 

 کرد!نبود هیچگاه این مبحث به ذهن گردانندگان آن نیز خطور نمی زحماتاگر این نداشت و 

 :حقوق سیاسی

های این حق انتخاب، حق کاندیداتوری و نامزد شدن، آزادی بیان، آزادی اجتماعی و آزادی اعتراض از مصداق

 نوع حقوق هستند.
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ی، کرد به طوریکه در نهایت، حقوق سیاسگیری دموکراسی، حقوق سیاسی ملت هم رشد و نمو همراه با شکل

 های دموکراسی گردید.جزء بارزترین خصیصه

حقوق سیاسی عبارتست از اینکه ملت، حق اشراف و نظارت بر حکومت را داشته باشد و به راحتی بتواند اعمال 

مان، اینکه پارل گردد، یکیی مکملِ هم اعمال میدولت را نقد کرده و بر آن معترض گردد، این حق به دو شیوه

ا دارند گیری پارلمان رشود و افراد واجد شرایط جامعه، حق نامزد شدن و انتخاب شدن در فرایند شکلتشکیل می

و دیگری اینگونه است که از طریق داشتن حق برپایی تجمعات و اظهار نظرات خارج از چارچوب پارلمان خود 

آمیز جهت درخواست امری تجمعات سیاسی و تظاهرات مسالمت ها، برپاییدهد و مشتمل بر روزنامهرا بروز می

 مشخص و یا رد موردی خاص می باشد...

وجه داشته تو بدیهی است که قبل از برپایی سیستم دموکراسی، مردم هیچکدام از این حقوق را نداشتند، البته 

و برادری و  سی، عبارات آزادیباشید که در روزهای نخستین استقرار دموکراسی، علیرغم اینکه در قوانین اسا

 ای که شکل گرفته بودند به هیچ وجه، رنگ و بوی مردمی نداشت وبرابری مکتوب شده بود اما، مجالس نیابی

 یعوام حق نداشتند که به این میادین دسترسی داشته باشند، تمامی حقوقی که بعدها به دست آمد نتیجه

 ها و انواع آزار و اذیتها و دربه دریگزاف از قبیل زندان رفتنهایی های مضاعف ملت بود و با هزینهتالش

ود اصرار ی خها حاصل گردید، پس از آنکه این ملت دردمند از خود استقامت نشان داد و بر خواستهو شکنجه

ورزید و در مقابل آزار مستبدان ایستادگی کرد تمامی این حقوق را به صورت تدریجی و گام به گام بدست 

ورد تا آنجا که اکنون، حق برخورداری از حقوق سیاسی، جزء بدیهیات دموکراسی به حساب آمده و آمی

 سنجند!ها را هم با آن میدموکراسی

نها کسانی تحتی نصی صریح در خود داشت که طی آن،  ثروتمندان بود ودر ابتدا، دموکراسی کامالً بر وفق مراد 

-حتماً می و که حد نصاب خاصی از ثروت و دارایی را داشته باشند توانستند نامزد ورود به مجلس گردندمی

-رساندند تا صالحیت ورود به معرکه انتخابات را به دست میبایست این مورد را در مجامع رسمی به اثبات می

 آوردند!

اگرچه هنوز - های تبلیغات انتخاباتی، عاملی بسیار دست و پا گیر برای ورود به مجالس بودعالوه بر این، هزینه

رآیند و ی آن بتوانستند از عهدهبه طوری که فقط اغنیا و ثروتمندان می -هم این معضل به قوت خود باقی است

دادند ها قرار میدهندگان نیز خود را در معرض انواع محدودیتدست فقرا از آن کوتاه بود، همچنین، خود رای

رأی  از قبیل فروش-بر خود را برای دیگران از طرق مختلف گذاری کاستند و فرصت تاثیرو از ارزش خود می
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، در حقیقت "ی ملتخانه"شد که افراد انتخابی در آوردند و اینگونه میفراهم می -در مقابل مبلغی اندک

 3هیچگونه رنگ و بوی مردمی نداشتند.

شد  تخاب شوندگان برداشتهکنندگان و انهای ایجاد شده برای انتخابدر پی اعتراضات مکرر مردمی، محدودیت

قید و  یو بدین ترتیب، حد نصاب مالی به عنوان پیش شرط ورود به مجلس کنار رفت و ضمن لغو شدن کلیه

کنندگان، حد نصاب سنی نیز برای آنان تا حد امکان کاهش یافت به طوریکه هم اکنون بندهای سر راه انتخاب

 8سال می باشد. 21برای رای دهندگان، در بیشتر کشورهای دنیا، حداقل سن تعیین شده 

داند که با داشتن دو شرط در انتخابات رسد حق بدیهی و ذاتی خود میسالگی می 21اکنون، هر فردی که به سن 

خواهد در آن رای دهد و دوم اینکه در مواردی که ی انتخابی باشد که میشرکت نماید؛ اول اینکه ساکن حوزه

علیه وی حکمی صادر شده باشد، البته توجه داشته باشید که در فرهنگ این کشورها، ناقض شرف هستند نباید بر 

بی بند و باری جنسی ناقض شرف نیست و در مسائل جنسی، صرفاً تجاوز به عنف و مستی ناقض شرف است البته 

ساله است به  21ن نباید جرایمی از قبیل دزدی و کالهبرداری و... را نیز از یاد برد، از طرف دیگر، حق هر انسا

واند تشرطی که حکمی بر علیه وی در مبحث نواقض شرف صادر نشده و بر خواندن و نوشتن مسلط باشد می

ند تا اینکه پیوسته با مردان کشمکش داشت مسالهنامزد حضور در پارلمان گردد )البته فراموش نکنیم که زنان در این 

 باالخره توانستند حرف خود را بر کرسی بنشانند و به حقوق خود نایل آیند.(

شود های الزم به نماینده داده میپس از انتخابات پارلمانی و برگزیده شدن نمایندگان برای مجلس، تمامی ضمانت

ختلف حکومتی را بازخواست کند و در این زمینه، قادر است تا از تا بتواند با قدرت تمام سخن براند و مسئولین م

 تمامی ابزارها جهت نقد سیستم حاکمه استفاده نماید، البته به شرط آنکه وارد حریم شخصی افراد نگردد...

اند تا بتوانند بدون ترس از تعقیب و مجازات، به وظیفه نظارتی برای نمایندگان، حق مصونیت قضایی قائل شده

خود عمل نمایند )البته در انجام این امر نبایستی به حریم شخصی افراد ورود کنند( و اگر حکومت در جایی خود 

تواند از مجلس درخواست رفع ای پا را از حدود خود فراتر نهاده، میرا محق بداند و یا احساس کند که نماینده

ود شت پارلمان، آن شخص به دادگاه فراخوانده میمصونیت قضایی از آن نماینده خاص بنماید و در صورت موافق

ی انتخابی فرد مذکور، انتخابات و در صورتی که جرمش محرز شود از پارلمان اخراج شده و مجدداً در حوزه

 گیرد.انجام می

                                                           
.دهیممیزان واقعی بودن این مجالس نیابی را در همین فصل مورد بحث و بررسی قرار می  -3  

تواند مختلف باشد و حد نصاب سنی خاصی در این زمینه وجود ندارد های مختلف یک کشور هم میالبته این قوانین در کشورهای مختلف و حتی در برهه -8

 )مترجم(
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ریک(، ی تئواند )حداقل در حوزههای نسبتاً مناسب که نمایندگان کسب نمودهبا این ضمانات محکم و با آزادی

ی پارلمان )حداقل در حوزه نظری(، ها را به طریق صواب و درست هدایت کنند و مجموعهقادرند تا حکومت

ود نماید ی اختیارات آن را محدهای حکومت نظارت کافی داشته باشد و حوزهیابد که بر فعالیتاین توانایی را می

د و در خارج از پارلمان نیز، حقوق سیاسی و غیرمستقیم، ملت را نگهبان و مراقب تمامی اعمال حکومت بنمای

اشد و این بآزادی نقد و آزادی اعتراض می -با استفاده از تمام وسایل ممکنه-پذیرفته شده، متضمن آزادی بیان 

 کند.موارد را تضمین می

دهد، یدر قالب وابستگی حزبی نشان م گاهی خود رایابد، های مختلفی نمود میآزادی بیان در جامعه به گونه

مادامیکه آن حزب به صورت قانونی )از احزاب موجود درآید  بدین معنا که فرد آزاد است به عضویت حزبی

های موجود در کشور اعم از ها )و سایر رسانهدر قالب مقاالت روزنامه گاهی هم خود راایجاد شده باشد( و 

خاص است  هایها و هیاتتعلق به شرکتهای رادیویی و تلویزیونی شخصی و خصوصی که مالکیت آنها مشبکه

ای ههای انجام گرفته در انجمنتوان در آمریکا، انگلیس و فرانسه مشاهده کرد(، سخنرانیو امثال آنها را می

پس از اخذ مجوز از مراجع و منابع قانونی به نمایش  "آمیزتظاهرات مسالمت"عمومی و خصوصی و مشارکت در 

ها بر اساس گیرد و در این حالت، دولتها بدون مجوز صورت میهرات و راهپیمایخیلی اوقات تظا)گذارد می

آید ی پیش نمیشود و مشکلدهند، اگر ببینند که آسیبی به جایی وارد نمیاقتضای موقعیت از خود واکنش نشان می

برخورد نموده و  ساز خواهد شد با آنی آن مشکلگیرند و در صورتی که تشخیص دهند ادامهآن را نادیده می

کردن متظاهرین با ابزارهای گوناگون، رهبران حرکت را دستگیر کرده و تحویل مراجع ذی صالح ضمن پراکنده

  (.دهندمی

های مدنی ممکن است به صورت تحصنِ کاری و برگزاری تظاهرات انجام پذیرد و این ها و نافرمانیاما اعتصاب

ی نقد را به وادی اعتراض ند که خشونت بیشتری در خود دارد و حوزهابزار هم نوعی از آزادی بیان است هرچ

 کشاند.تری میخشن

تمامی موارد مذکور نشان از آزادی اجتماع دارند، بدین معنا که مردم حق دارند ضمن بررسی مسائل و قضایای 

 ل حکومت بپردازند و یا اعتراضمشخص، نظر خود را در مورد آنها اعالم نمایند و یا آنکه به انتقاد از عملی از اعما

 ای که در جامعه به وجود آمده نشان دهند.مسالهخود را نسبت به 

 -مادامی که حزب مشکل قانونی نداشته باشد-گردد و در این حالت اجتماعات معموالً در مقر احزاب برپا می

ر مقر را به جلسه فرا بخوانند و دمگر آنکه احزاب تمام اعضا دیگر نیازی به کسب مجوز از مراجع قانونی نیست 

جبور گردند معابر عمومی را نیز اشغال کنند و یا اینکه حزب، اجتماع عظیمی ، جای کافی نداشته باشند و محزب
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های سخنرانی عمومی و یا معابر تواند دانشگاهها، سالنرا در مکانی غیر از مقرّ خود برگزار نماید و این مکان می

 گردد.صورت است که مجبور به کسب مجوزهای الزم می عمومی باشد، در این

موکراسی وجود ی دگردند در سیستم اولیهتمامی این مسائلی که اکنون جزء بدیهیات دموکراسی محسوب می

ی اهای بسیار ناچیز در آن قرار داشت و هیچ روزنامههای بسیار شدید به همراه آزادیاند و محدودیتنداشته

ای نداشتند و مردم نیز از حق آزادی برپایی تجمعات و اعتراضات رده برای انتقاد بهرهاز حق آزادی گست

های زمانه بیرون کشیدند و در ها با خون دل از حلقوم حکومتبرخوردار نبودند و تمامی این حقوق را ملت

ست از مملو ا کنیم که تاریخ دموکراسیای که مشاهده میاین راه، متحمل انواع مخاطرات شدند به گونه

هایی که مدافعان این حقوق با دل و جان خریدند تا این مسائل را در دل دموکراسی ها و شکنجهسختیانواع 

ی منتقد گرفت درب هر روزنامهجای دهند و آنرا بر این سیستم تحمیل نمایند، اگر چنین حرکتی صورت نمی

نمودند و صاحب مقاله و مدیر مسئول یری میرا به جرم تخطی از قوانین تخته کرده و از چاپ آن جلوگ

انداختند، تمامی اجتماعات را مخلّ نظم و امنیت عمومی قلمداد نموده و با آن به شدت روزنامه را به زندان می

ای، مهرا بدون هیچ محاک ها با بدترین شکل ممکن برخورد و متظاهرینی تظاهراتکردند، با همهبرخورد می

ا و هها و سخنرانیو برای رفع این امور، الزم بود که از طریق پارلمان کردند!د محکوم میهای نامحدوبه حبس

مال ها را از اع، حکومتهای ناعادالنهکتب مختلف بر دولت فشار وارد آید تا ضمن از بین بردن این محدودیت

ه صداهای منتقد گوش فرا دهند و ی مردم باز دارند و دولتمردان را عادت دهند بفشار بر مخالفین سیاسی و عامه

 هایی اعتراضی عمومی هموار سازند.ضمن حفظ آرامش، راه را برای اعتراضات و راهپیمایی

ها و دولتمردان به این مسائل تن در دهند شاید چیزی به گزاف اگر بگوییم که صد سال طول کشید تا حکومت

هایی که در دموکراسی مقرر شده باز هم تمامی آزادیکنیم که با وجود نگفته باشیم و همچنان هم مشاهده می

سال  باری بود که چندگیرد که آخرین آنها، اعتراضات خشونتآمیزی در این زمینه انجام میاعتراضات خشونت

ها تسکه در آنها به کمونی-پیش توسط احزاب کمونیستی معارض در فرانسه و دیگر کشورهای دموکراتیک 

 به وقوع پیوست. -ه شده استی فعالیت داداجازه

توان اظهار داشت که در حال حاضر، صرف نظر از مسیر و حرکت آزادی در بندی کلی میدر یک جمع

 های نظام دموکراسیها و نشانهترین ویژگیهای سیاسی به عنوان بارزترین و مهمآزادی 3،کشورهای دموکراتیک

 شود.شناخته می

                                                           
 دیگر دموکراسی در این فصل، به بررسی مسیر آزادی نیز خواهیم پرداخت.ی هنگام بررسی چهره -3
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، "ن تحقیقتضمی"، "تضمین اتهام"توان به ی دموکراسی به دست آورد میسایههایی که ملت در از دیگر تضمین

اشاره کرد. در ادامه به معنا و مصداق هر کدام از این موارد به صورتی  "تضمین اجرای حکم"، و "تضمین حکم"

 گذرانیم.مختصر اشاره نموده و سپس، واکنش دموکراسی به هر کدام از آنها را از نظر می

سند تحت پتواند مبنای توقیف مردم باشد و آنها جز با دلیل محکمهبدین معناست که ظن نمی "اتهامتضمین "

گیرند. البته نباید اینگونه برداشت نمود که هر کس که توقیف شد حتماً جرمی مرتکب بازداشت و حبس قرار نمی

ت بر این بلکه دالل -گرددتماً آزاد میی تحقیقات دالّ بر برائت وی باشد حدر چنین حالتی اگر ادامه-شده است 

گرفته مای از نص قانون داشته باشیم که عمل یا فعالیت انجادارد که برای بازداشت یک فرد، حتماً باید قرینه یا نشانه

توسط آن فرد را جرم به حساب بیاورد، همچنین، صِرف اینکه فرد با رفتار خود، دولت را به چالش کشیده و باعث 

 تواند مبنایی برای حبس یا توقیف فرد باشد.دولتمردان شده نمی ناراحتی

بدین معناست که از ابزارها و وسایل نامتعارف جهت اخذ اعترافات ناخواسته از متهم استفاده  "ضمانت تحقیق"

اف به جرم، اعترود که شی تهدید داشته باشد یا تطمیع )مثالً به فرد گفته کند که این وسیله جنبهنگردد و فرقی نمی

کند و در اینجا هدف این است که بدین وسیله، ات کمک میگردد و یا به آزادیباعث تخفیف مجازات می

 معلومات خاصی از وی استخراج کنند(.

ده بوده و شبایست متناسب با جرم انجامشده برای متهم میاین است که مجازات تعیین "ضمانت حکم"منظور از 

ه قانون تعیین کرده است و محکوم از حق درخواست تجدید نظر در حکم برخودار باشد و به همان نسبتی باشد ک

 در صورتی که مرجع ذی صالح، حکم صادره را خالف قانون بداند آن حکم بایستی نقض گردد.

عبارتست از اجرای حکم و مجازات صادره از طرف دادگاه صالحه به صورت کامل،  "ضمانت تنفیذ و اجرا"

د محکوم گردروی زمینه زیادهت در صورتی که در این بین، اجحافی در تنفیذ صورت گیرد و در این بدیهی اس

 حق دارد در این زمینه اعالم شکایت نماید.

ها را به ی مردم، تمامی این ضمانتدانم تاکید کنم که تودهبا وجود تکرار چند باره، اما باز خالی از لطف نمی

ی این سیستم، گیرزیرا در بدو شکل ؛انده سهولت در دل دموکراسی اولیه نگنجاندهآسانی به دست نیاورده و ب

نماید و  ی زندانتوانست هر شخصی را دستگیر کرده و روانهمردم فاقد هر نوع ضمانت حمایتی بوده و پلیس می

ی را داشت هر فردشد، پلیس حق خالصه می "مخالفت با حکومت"و  "فقر"ها در دو نوع ایام، بیشتر جرم آندر 

رد، در ضمن کبایست خالف آن را ثابت میاست دستگیر کند و شخص می "خانمانی!!آوارگی و بی"که مرتکب 

ای بههطبق قانونی که مرفهین گذاشته بودند هر نوع شزیرا ، مجبور به اثبات جرم متهم نبود، "نیروی حافظ نظم"این 

ین بود که مردم تهیدست متهم هستند مگر آنکه خالفش ثابت کرد و اصل بر ابرای بازداشت فرد کفایت می
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ادبی نسبت به اغنیا را به ذهن القا گردد!! و این بدان معنا بود که فقرا در صورت انجام هر کاری که نوعی بی

 کرد در معرض خطر بازداشت قرار داشتند.می

رین تز بود و اتهام معارضه با نظام، آساناما برای معارضین حکومت، درب زندان و بازداشت و تبعید همیشه با 

اتهام روز بود! عباراتی نظیر اقدام جهت براندازی نظام، اقدام علیه بدنام کردن نظام، اهانت به مقدسات ملی و... 

 آمد!ترین عبارات آن ایام به حساب میرایج

اقعیت نظری اع به ثمر نشست و در وناپذیر مصلحان و آزاد اندیشان برای تغییر این اوضتالشهای پیگیر و خستگی

و  گناه است مگر آنکه دلیل جرمگنجانده شد، گنجانده شد که متهم بی مسالهو عملی این  -در تدوین قوانین-

افراد  ضابطه و بالمدتی دستگیری و بازداشت بیها در زمینه، همچنین اختیارات حکومتگرددتخلف وی محرز 

هم را با مت -بسته به قانون هر کشور -موظف است ظرف یک تا چهار روز  ملغی شد و مقرر گردید که حکومت

شامل حال وی  "ضمانت تحقیق"پسند به دادگاه صالحه ارجاع دهد و در این هنگام است که دالیل محکمه

شود و او حق دارد برای اطمینان از تحت فشار قرار نگرفتن از طریق تهدید و تطمیع، درخواست حضور وکیل می

ه دلیل ب -اید، وی حق دارد بدون آنکه تحت شکنجه قرار گیرد به سؤال بازجو پاسخ ندهد و وکیل این فرد نم

به  ی نحوه جوابدهی به سواالت بازپرستواند نکات الزم را در زمینهمی -های قانونیآشنایی بیشتر با پیچ و خم

ه اساس توان گفت ککند، به طور خالصه میموکل خود گوشزد نماید و بار حقوقی هر پاسخ را برای وی تبیین 

 توان با هر ابزاری از متهم بازجویی کرد!پسند است و نمیبازجویی و تحقیق بر مبنای دالیل و شواهد محکمه

 ی کرامتشوند و در واقع الزمهها، جزء استانداردهای تمدن بشری محسوب میامروزه این مجموعه ضمانت

 هایی است.انسانی نیز وجود چنین ضمانت

ی میزان وجود و پذیرش انسانیت انسان است، ای، نشان دهندهی رفتار با متهم در هر جامعهبدیهی است که نحوه

د توانال در جامعه نمیواهای با جایگاه اجتماعی ی برخورد با بزرگ زادگان و انسانپر واضح است که نحوه

 عواملی غیر از احترام به ذات انسانیت دخیل هستند لذا برای مالکی برای سنجش انسانیت باشد زیرا در این قضیه،

حال  -ی تعامل با ضعیفان و افراد فاقد سلطه و قدرت در نظر گرفته شود گیری این شاخص، باستی نحوهاندازه

مهم نیست که علت این ضعف چه باشد و یا اینکه این ضعیف بودن موقتی باشد )مانند متهمی که دستش از همه 

وتاه است( یا دائمی )مانند فقرا و مساکین و یتیمان و...( زیرا در این شرایط، کسانی که قدرت و مسند را در جا ک

 -گردند و اگر در چنین وضعیتی، قدرتمندان اختیار دارند مستعد روا داشتن ظلم و جور در مقابل تهیدستان می

نکه این قدرت موقت باشد )به علت دارا بودن حال مهم نیست که این قدرت از کجا نشات گرفته باشد و یا ای
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ی قوه تردید تحت تاثیردست به آزار و اذیت ضعیفان نزنند و آنان را از خود نرانند بی -منصب و مقام( یا دائمی

 اند و چیزی جز احترام به انسانیت انسان، آنان را از این کار باز نداشته است.انسانیت قرار گرفته

ای به نام قانون، این نوع اجحاف و ظلم در حق همنوع را ممنوع کرده باشد آنگاه ابزار یا وسیلهاگر در این بین، 

نی و تهی نمایند فاقد شعور انساقانون، ضامن احترام به ذات انسانیت گشته است، حتی اگر افرادی که آنرا اجرا می

 از آن باشند...

خوبی جایگاه محترم بودن انسان را در هر اجتماعی نشان دهد تواند به ی رفتار با متهم، میبدیهی است که نحوه

ناهیِ گدالن را به رحم بیارد و بیزیرا اگر فرد ضعیف بوده اما مرتکب جرمی نشده باشد ممکن است دل صاحب

وی، در پیشگاه صاحبان قدرت، سندی باشد برای جلوگیری از تعرض به وی، اما شرایط متهم تا حدودی فرق 

های زیادی در موردش وجود دارد و ای از امکان ارتکاب جرم وی را احاطه کرده و بدبینیرا هالهکند، زیمی

شود، حال تصور کنید که قدرت در دستان پرتوان آدم شرور و مستبدی است که مستحق مجازات شناخته می

ت که احتی قابل تصور اسی متهم را به دل داشته و با وی نوعی غرض شخصی هم دارد، در چنین حالتی، به رکینه

ا و آزارها های غیرانسانی برخورد شده و به شدت در معرض انواع شکنجهبه احتمال بسیار زیاد، با متهم به گونه

توان در تمامی انواع استبدادها مشاهده کرد؛ در اینجاست که این متهم، با ی این موارد را میگیرد و نمونهقرار می

ردد و بدون استناد به هیچ دلیل و مدرکی و صرفاً به خاطر سیرکردن شهوت استبداد گای بازداشت میهر شبهه

های مورد استناد، صرفاً از ترس از دست دادن مقام و شود، در این موارد، شبههمستبدّان، به شدت مجازات می

اشند )در مان بکند که این صاحب قدرتان، حاکگیرد و فرقی نمیموقعیت و تمایل شدید به حفظ آن نشات می

گیرد( و یا صاحبان ثروت )در این شرایط قضیه، رنگ و بوی این موارد، علل محاکمه،رنگ سیاسی به خود می

 کند(.جنایی پیدا می

متهم و مجازات وی، اعتراف  یبنابراین، محدود کردن قدرت قدرتمندان و حاکمان، و بازداشتن آنها از شکنجه

ی اسانیت انسان است و در این مورد شکی وجود ندارد اما در این میان نباید از نکتهای از انو گردن نهادن به جنبه

قدرتان از روی میل و خواست خود به رعایت این امور تن در بس مهم غافل ماند و آن این است که صاحب

نمودند تا  ادیکشیدند و تالش بسیار زیاند و حتی در پذیرش آن نیز به شدت اکراه داشتند و پا پس نمینداده

 اند.خباثت و پلیدی درون خود را پنهان نگه دارند و در این زمینه از هیچ تالشی فروگذار نکرده

هزار سال بر  هایی بود که بیش ازی واکنش مردم نسبت به ظلمانقالبی که نتیجه-کار بسیار بزرگی که انقالب 

ت را دارن و کلیسائیان، قداسو مفاهیم مقدس از قبیل زمینانجام داد این بود که از خیلی از افراد  -آنان رفته بود
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 نتواند مشی مقدسان پیشین را -داران بودندکه همان سرمایه-ی مقدس جدید زدود و همین امر سبب شد تا طبقه

لشان، اداری از همان ابتدای راه، خود را در مواجه و برخورد با انقالبیونی دید که با افکار و اعمپیش بگیرد. سرمایه

ردند و آودارن، شأنشان را در دل توده پایین میبرای آن کمین کرده بودند و با تمسخر افعال و کارهای سرمایه

این عامل مستحکم سبب شد تا صاحبان قدرت، به مرور زمان از برخی از مظاهر تقدس خود دست بکشند و از 

را برای خود حفظ کردند و در جای مناسب بدان  آن کوتاه بیایند )هر چند که هنوز برخی از این مظاهر تقدس

 اشاره خواهیم کرد(.

است و آن عبارت است از  "های محاکمهتضمین" -پس از گامهای ضمانت اتهام و ضمانت تحقیق-گام بعدی 

اینکه، متهم وکیلی را به خدمت بگیرد تا در مقابل دادگاه از وی دفاع کند، بدین صورت که اگر خود، توانایی 

عدم  پردازد و در صورتالزحمه داشت شخصاً به استخدام وکیل میرگیری وکیلی را در مقابل پرداخت حقبکا

تواند ینماید، در دادگاه، متهم ممی "تسخیری"استطاعت مالی، دادگاه برای وی اقدام به معرفی وکیلی به اصطالح 

اگر جواب سوال طوری باشد که به -دید تواند در صورت صالحبه سواالت دادگاه جواب ندهد و وکیل نیز می

کل به کردن موموکل خود را از پاسخ به سواالت منع کند و شاهدان مختلف را برای تبرئه -ضرر متهم تمام شود

ی ادلّه جدید برای اثبات تواند جهت گردآوری اطالعات بیشتر و یا ارائهدادگاه فرا بخواند، همچنین وی می

ه درخواست کند که تاریخ برگزاری جلسات را به تعویق اندازد. پس از صدور حکم، گناهی متهم، از دادگابی

ز گرفته تناسب ندارد و حجم بیشتری ادر صورتی که متهم تشخیص دهد که مجازات تعیین شده با جرم انجام

ستان ادبدهد )البته در طرف مقابل هم اگر د "استثناء حکم"تواند درخواست مجازات در نظر گرفته شده، می

اند توتشخیص دهد که مجازات صادرشده، کمتر از میزانی باشد که در قانون برای آن جرم تعریف شده می

 بدهد(. 10"استئناف حکم"درخواست 

است که عبارتست از اینکه اوالً، همان مجازاتی که در دادگاه صادر شده،  "ضمانت تنفیذ و اجرا"ضمانت بعدی، 

دوماً در زمانی که محکوم، مشغول گذران دوران مجازات خود در داخل زندان بدون کم و زیاد اجرا گردد و 

گونه ضرب و شتم و اهانتی در حق وی روا داشته نشود مگر آنکه فرد خاطی است با وی به نیکی رفتار شود و هیچ

مومی، طی بایست مجازات برهم زدن نظم عدر روند نظم زندان اخالل ایجاد کرده باشد و در مورد اخیر هم می

اعالم  مکتوببه صورت بانان با زندانی ی رفتار زندانای مشخص، تعیین گردد که در این الیحه، نحوهالیحه

 حق دارد به پزشک و بهداری مراجعه کند، همچنین در صورت سوء دچار بیماری شودگردد، چنانچه محکوم می

                                                           
 )مترجم(.ی دادرسى پس از صدور حکم از دادگاه بدوى و درخواست تجدید نظر در حکم صادره استثناء حکم و استیناف حکم عبارتند از اعاده -10
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ند در زندان توااز آنان شکایت کند و اگر الزم باشد میتواند نزد دادستان عمومی رفتار کارکنان زندان با وی، می

 ی خود مالقات نماید.با وکیل و خانواده

دهند در زمانهای مشخص و محدودی، مرخصی گرفته و به دیدار ها، به محکوم اجازه میدر برخی زندان امروز 

 دد!و سپس به زندان برگر -البته در طول این مدت تحت حفاظت است-خانواده برود 

بود که از طریق دموکراسی به ملت بخشیده  "هاییحقوق و ضمانت"ی فوق الذکر، مجموعه مسائل مطرح شده

دیدگاه  و امروزه از ی دموکراسی برای خود اکتساب کردندمردم در سایهشد به عبارت دیگر، مزایایی بود که 

 11آیند.غرب، جزء جوهری و ذاتی دموکراسی به حساب می

نظام فئودالیزم،  ییابیم ملتی که در سایهسنجیم به یقین در میفئودالیزم و دموکراسی را در کنار هم میآن هنگام که 

یابد دنی دست میزتهی گشته بود، در پناه دموکراسی به اعتباری مثال "انسانیت"بیش نبود و از  "خس و خاشاکی"

ین دو ی انصاف در اکند و هر کس با دیدهب میرا در ابعاد مختلف زندگی برای خود اکتسا "تعاملی انسانی"و 

ه دست ی مردم در دموکراسی برسد که نتایج درخشانی را که تودهتردید به این نتیجه میسیستم بنگردد بی

 گنجد!ی بلندپرواز میاند صرفاً در تخیالت و آرزوهای فالسفهآورده

-یبرالی ی کتاب دموکراسی لی درخشان، تنها صفحهاما باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که این صفحه

ی در انجام های فردی آزادیای که بر پایههمان دموکراسی ؛نیست -باشداین تعبیر، تعبیر دموکراسی غربی می

ر بدو داری دگیرد که سرمایهکارهای دلخواه فرد شکل گرفته است، )این دلخواهی، از شعاری معروف نشات می

، بگذار هر کس هر جا   "Laissez Faire"خواهد انجام دهد بگذار هر کس هر کاری که می: دادامر سر می

ی مردم، آزادی سیاسی و تعدد احزاب و نمود بارز این شعار از دید عامه "laissez Passer"خواهد برود که می

نا شده و به شونت و کشتار بای دیگر نیز دارد که بر خاما باید توجه داشته باشیم که این سیستم، صفحه 12(است

 هایش، تاریکی نیز دارد.ی روشناییاندازه

کشیم، وزن واقعی آن مشخص گشته و نقاط پنهانش آنگاه که دموکراسی لیبرالی را در ترازوی حق به وزن می

 آشکار می گردد.

 

                                                           
 خواهیم راند.ها هم سخن در فرصت مقتضی، در مورد دموکراسی از دید کمونیست -11

ها معتقدند که خواهند به ذم آن بپردازند، آنکنند در حقیقت میی لیبرالیستی برای توصیف دموکراسی غربی استفاده میها از واژههنگامی که کمونیست -12

  م پرداخت.آینده به بررسی این نظریه خواهی باشد، إن شاءاهلل در صفحاتاران برای استثمار طبقه کارگر میدترین ابزار در دست سرمایهاین نوع دموکراسی به
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 :نازل گشت کهکریمه ی وقتی که آیه

 ءٍ َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َلْيَسِت النََّصاَرى ٍء َوَقاَلِت النََّصاَرى لَْيَسِت اْلَيُهوُد َعََل ََشْ  {119 }البقره: َعََل ََشْ

گویند: یهودیان گویند: مسیحیان دارای حق و حقیقتی نبوده و بر چیزی بند نیستند، و مسیحیان نیز میو یهودیان می»

 «قتی نبوده و بر چیزی بند نیستنددارای حق و حقی

جز در این مورد سخن صادقی بر زبان نراندند! یعنی اینکه درست  ما صدقتا إال يف هذه!"فرمودند:  خدارسول

ند صادق گویگویند اما در سخنی که درمورد یکدیگر میاست که در بیان حسنات و صفات نیک خود دروغ می

 هستند!

کدیگر دو در بیان معایب یو این قضیه هم در مورد کمونیسم و دموکراسی کامالً صادق است، به عبارتی دیگر، هر 

 کنند دروغی بیش نیست.صادق هستند اما نکات مثبتی که برای خود ادعا می

ی اآید و قطعاً هر طبقهکند آنکس که در رأس امور است مالک و صاحب قضیه به حساب میکمونیسم ادعا می

گیرد، از گران را نادیده میگذارد و دیکند و قدرت را در دست دارد به نفع خود قانون میکه حکمرانی می

دار است پس هم اوست که قدرت دارد و هم اوست آنجایی که در دموکراسی لیبرالیستی، ثروت در دست سرمایه

 وظ بدارد.ی کارگر محفپردازد که مصالحش را در برابر مصالح طبقهنماید و به وضع قوانینی میکه حکمرانی می

گوییم صد در صد صحیح است به خاطر روحیه کنیم و نمیرعایت میهستند و اگر بیشتر این سخنان درست 

آنهاست که  یو پایداری سرسختانه -چنانکه در فئودالیزم تسلیم شدند -ی کارگرناپذیری طبقهمقاومت و تسلیم

 داری منجر شده است.داری با عصر سرمایهبه تفاوت میان انسان عصر زمین

ت موجود بیندازیم و از خود بپرسیم که براستی چرخهای دموکراسی به نفع چه اما اکنون بیایید نگاهی به واقعی

بردار ه تنها بهرهگوییم کها نمیچرخد؟ چه کسی از آن بیشترین بهره را برده است؟ البته بسان کمونیستکسی می

نافع، از آن رین مدار است! اما بدون شک در پاسخ به این سوال باید اذعان کرد که بیشتی سرمایهسیستم، طبقه

 داران بوده است!سرمایه

داری در مقابل ملت داشته اما باز هم، گوسفندان بزرگتر! در دستان هایی که سرمایهنشینیبا وجود تمامی عقب

 ریزها در اختیار جمهور مردم قرار دارد.داران است و خردهپرتوان سرمایه
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ج تولید ی کارگر است و تنها این طبقه بایستی از نتایلید، طبقهکنیم که تنها عامل توبه مانند کمونیسم ادعا نمی

بدان پاسخ خواهیم داد، همچنین مدعی نیستیم  19دانیم که در فصل آیندهای میمند گردد، چون این را مغالطهبهره

ند و نکمکند و چون با دستان خود کار نمیهایی هستند که فقط از خون کارگران میکه صاحبان سرمایه، انگل

 مندی از چیزی نیستند.دسترنج ندارند مستحق بهره

دارن و دریافتی کارگران تمرکز کنیم! آیا این آری، ما چنین ادعایی نداریم اما بیایید کمی روی درآمد سرمایه

یر ها و مبانی انسانی انسان تاثی تمایز، بر ارزششکاف درآمدی، شکافی طبیعی و عادالنه است؟ آیا این نحوه

 گذارد؟نمی

تعداد ذاتی ی اسداران، نتیجهاین اختالف دریافتی در روز اول چگونه شکل گرفته است؟ آیا درآمد باالی سرمایه

ی خلق را از آن محروم نموده است؟ یا اینکه با وسایل و ابزارهای و واالی آنهاست که اهلل به آنان اعطا کرده و بقیه

ن ای منصفانه تعییداران از همان ابتدا، دستمزد کارگران را به گونهنامشروع به دست آمده است؟ آیا سرمایه 

اند؟ آیا آنگاه که ساعات کاری کاهش یافت و دستمزدها افزایش پیدا کرد اند یا آنکه آنان را استثمار نمودهکرده

 آل شکل گرفت؟عدالت انسانی ایده

 گران و تضییع حقوق آنها به دست آمده است وباید دانست که انباشته شدن ثروت ابتدائاً از مکیدن خون کار

گرچه مبحث تعیین سطح حقوق و دستمزد، کامالً اجتهادی بوده و بسته به زمان و مکان ممکن است متفاوت باشد 

ای در مورد آن وجود نداشته باشد، از نظر ما، این ضابطه عبارتست از مهیا اما اینگونه نیست که حدّ و مرز و ضابطه

ندازد و ابرای انسانی که تالشش را در زندگی بکار می "زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه"هم ساختن کردن و فرا

 دهد.برای حیات در روی زمین جهد و کوشش به خرج می

توان بنیان نهادن کل زندگی بر اساس ربا دانست؛ همان چیزی که اهلل آن را می منشا دیگر انباشت اموال و ثروت

 نکوهش و تقبیح قرار داده است: را به شدت مورد

ْيَطاُن ِمْن اْْلَسِّ َذلَِك بِأَ ] َبا ال َيُقوُموَن إاِلَّ َكََم َيُقوُم الَِّذي َيتََخبَُّطُه الشَّ ُُ االَِّذيَن َيْأُكُلوَن الرِّ ْْ ُُ ِم ََم اْلَبْي ْْ َقاُلوا إََِّّ ُ َبا هَّنَّ لرِّ

َبا فَ  َم الرِّ َُ َوَحرَّ َُّ اَّللَُّ اْلَبْي ِه َفاََّتَهى َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه إََِل اَّللَِّ َوَمْن َعاَد َفُأْوَلئَِك َأْصَحاُب َوَأَح  َمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِّ

ْْ فِيَها َخالُِدونَ   {235 }بقره: النَّاِر ُه

                                                           
 فصل کمونیسم از کتاب مذاهب فکری معاصر )مترجم(. -19
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خود در دنیا( خورند )از گورهای خود به هنگام دوباره زنده شدن، یا از مشی اجتماعی کسانی که ربا می»

خیزند مگر همچون کسی که )بنا به گمان عربها( شیطان او را سخت دچار دیوانگی سازد )و نتواند تعادل برنمی

گویند: خرید و فروش نیز مانند ربا است. و حال آن که اهلل رو است که ایشان می خود را حفظ کند(؛ این از آن

نموده است. پس هر کس اندرز پروردگارش به او رسید و )از  خرید و فروش را حالل کرده است و ربا را حرام

رباخواری( دست کشید، آنچه پیشتر بوده )و سود و نزولی که قبالً دریافت نموده( از آن او است و سروکارش با 

خدا است؛ امّا کسی که برگردد )و مجدّداً مرتکب رباخواری شود( این گونه کسانی اهل آتشند و جاودانه در آن 

 «.مانندمی

 ٍْ اٍر َأثِي َُّ َكفَّ َدَقاِت َواَّللَُّ ال ُُيِبُّ ُك َبا َوُيْرِِب الصَّ  {236 }بقره: َيْمَحُق اَّللَُّ الرِّ

کند و )ثواب( صدقات را )و اموالی را که از آن بذل اهلل )برکت( ربا را )و اموالی را که ربا با آن بیامیزد( نابود می»

 «.دارداهلل هیچ انسان ناسپاس گنهکاری را دوست نمی بخشد، وو بخشش شود( فزونی می

ی چهارم قرن بیستم عنوان داشته بدان اشاره نموده و آلمانی در مطلبی که در دهه "شاخت"و آنچه که دکتر 

ی قلیلی از مردم است که ی حتمی آن از یک طرف، تراکم مال و ثروت در دست عدهگوید که نتیجهمی

وز در ای است که روز به رکاهش است و از طرف دیگر، ازدیاد فقر و تنگدستی برای طبقه تعدادشان، مدام رو به

 باشد.حال افزایش می

اهمیت و پوچی است که نه تنها انسانِ جدی و مصمم، در اهداف با ، ایجاد صنایع بیراه دیگر انباشت سرمایه

فطرت  بات به فساد کشانیده شدن اخالق، تغییرارزش خود حسابی برای آنها باز نکرده است بلکه این صنایع، موج

گردد. ناگفته انسانی و سرگرم شدن مردم به موارد پوچ و بیهوده به جای اهداف و مقاصد واال در زندگی می

باالتر  شود زیرا در این مسائل،گردش پولی، بسیارپیداست که در این صنایع، بجز سود به چیزی دیگری توجه نمی

ه به توان در این زمینو ضروری است که حیات با عزت بشری بدان نیازمند است. برای مثال میهای مهم از صنعت

ای مختلف هصنایعی چون سینما، تجهیزات و ابزارآالت زینتی و انواع مدهای مرسوم در صنایع پوشاک و یا ماشین

 اشاره کرد.

ت رق افزایش سرمایه در عصر سرمایه داری اسمنابع مذکور، راههای انباشت سرمایه و یا بهتر بگوییم بارزترین ط

ست؟ کدامین تر اای با خود بیندیشید .. کدام منبع، منبعی برای جمع آوری سرمایه است؟ کدام ابزار عادالنه.. لحظه

 ها تاثیر چندانی ندارند؟ابزارها بر انسانیت انسان

ی دموکراسی چه ربطی دارد! زیرا شما به هیچ هداری مربوط است اما به حوزلطفاً نفرمایید این مسائل به سرمایه

 را از هم تفکیک نمایید! مسالهتوانید این دو وجه نمی
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یند آهایش که درواقع نمایندگان مردم به حساب میاین سیستم دموکراسی است که با استفاده از مجالس و پارلمان

ا ها ورود کند و به راستی آیتی در این حوزهداری، بدون هیچ مخالفکند که طی آنها سرمایهقوانینی را وضع می

 کسی جرات دخالت در این مبحث را جهت مخالفت با آن دارد؟!

 یتوان ادعا کرد که وجههداری است میی سیاسی سرمایهاز طرفی دیگر، همچنانکه دموکراسی، نمود وجهه

 باشد.داری میاقتصادی دموکراسی لیبرال، سرمایه

که اوضاع اقتصادی به افکار و عقاید و قوانین و مؤسسات در  -آنگونه که کمونیسم مدعی است-ما ادعا نداریم 

یاسی که اوضاع اقتصادی و س -دانیمو این را به صواب نزدیکتر می-گوییم بخشد بلکه میخدمت آن شکل می

 با نظام ی هماهنگجنبهدو وجه و دو گوییم( دو وجه و )و همچنین اوضاع اجتماعی که بعداً در موردش سخن می

عاملی  ی خود از اصلی مشترک وکند و تمامی این سیستم کلی به نوبهکه در جامعه حکمرانی می فکری هستند

گیرد و انحراف و یا درستی این عاملِ مستقل است که بر دیگر متغیرها تاثیر مستقل به نام انسان سرچشمه می

ین منبع اخذ سیر کند و سلوکش را از ا یافته باشد و بر نهج مستقیم اهلل گذارد به طوریکه اگر این انسان، هدایتمی

های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فکری و روحی از قبیل جنبه-های مختلف حیات و زندگی وی کند، تمام جنبه

اجزاء آن در ی یافته که تمامگیرد، ناگفته پیداست که این منهج، کلیتی است نظامنیز رنگ الهی به خود می -و...

 کنند اما در مقابل، اگر این انسان منحرفارتباط و هماهنگی کامل با یکدیگرند و به سوی هدفی واحد سیر می

گردد، به تناسب میزان انحراف وی، اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فکری و روحی و... نیز به انحراف کشیده 

ه نه آیند، بنابراین، توجه داشته باشید کود گرفته است در میبه خ "انسان"شوند و به رنگ همان انحرافی که می

 -اد حیات انسانی ابعو بقیه-بخشد و نه نظام سیاسی، اقتصاد را بلکه هر دوی آنها اقتصاد، نظام سیاسی را شکل می

 گیرند.توسط انسان و فکری که انسان از آن متاثر است شکل می

ی اقتصادی، و دموکراسی را به عنوان سیمای سیاسی و تفکیک وجههداری را به عنوان انحرافی که سرمایه

که -ی اول، انحراف از منهج و شریعت الهی است پذیرد در وهلهرا به عنوان سیستم اجتماعی خود می 14اجتماعی

 "ایسیختهگفردیت لجام"و از طرفی دیگر، انحراف  -به منظور اصالح زندگی و برپایی قسط و عدل نازل گشته

 15گردد.دهد و هر جا که تمایل دارد روان میخواهد انجام میست که آنچه را که میا

                                                           
هوم به فرایندی رود، این مفهای تغییر اجتماعی به کار میشناسی است و عمدتا در نظریهتفکیک اجتماعی، مفهومی با سابقه طوالنی در جامعه -14

گیرد و بین نهادهای متفاوت اجتماعی، شکاف ی یک نهاد اجتماعی انجام میهای اجتماعی به وسیلهاز فعالیتای اشاره دارد که طی آن، مجموعه

 (دهد. )مترجمهای جامعه و ناهمگونی در آن را نشان میی بخششدن فزایندهکند. به عبارت دیگر، تفکیک، تخصصیایجاد می

15-  Laissez Faire , Laissez Passer 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 31 
www.ghotb.net      اسالم و دموکراسی                                                                                                             

 یداری را برای سیمای اقتصادی خود انتخاب نموده است، در جنبه، که سرمایه"گسیختهفردیت لجام"این 

ف رشده همراه با اصول منحگیرد که دارای روابطی تفکیکاجتماعی خویش، شکل مجتمعی را به خود می

 نشینند و ضمنهای یک پازل در کنار همدیگر میاخالقی است و در این انحراف، قطعات کلی آن همچون تکه

 سازند!دهند و جدا شدن از همدیگر را غیرممکن میایجاد هماهنگی در میان خود، موجودیت واحدی را شکل می

انیم از هویت توکنیم اما میتفاده میگویند که برای سیمای سیاسی خود، از دموکراسی اسبرخی از افراد می

کر پوشی کرده و ظاهر اجتماعی دیگری انتخاب کنیم، اینانی که اینگونه فی آن چشمگسیختهداری لجامسرمایه

از برخی  مندیبرند، همان توهم تالش برای جدایی اجزاء یک نظام و بهرهکنند به شدت در توهم به سر میمی

رانند خن میاز دموکراسی لیبرال سیگر ابعاد آن! یا شاید این افراد از چیزی دیگر غیر پوشی از دها و چشمجنبه

 خبریم!!که در این صورت ما از چارچوب و اصول آن بی

د دارد نه آنچه که به صورت بالفعل وجو-خواهید تصور کنید اما باید بدانید که دموکراسی لیبرال هرگونه که می

کند و با ی آن خود را پنهان میداری در سایههمانی است که سرمایه -ردازان است!ی رؤیاپآنچه که در مخیله

که  هاییپردازد و در صفحات آینده، به تفصیل در مورد ابعاد مختلف بازیقواعد مورد نظر خود به بازی می

خود  در اینجا برما کند سخن خواهیم راند ای نظام سیاسی دموکراسی لیبرالی اجرا میداری در پسِ پردهسرمایه

 دانیم تا به دو نکته در ظاهر متناقض اما در باطن، کامالً هماهنگ و همراستا اشاره داشته باشیم:الزم می

های حقوقی و انسانی خود رسیده است و دوم اینکه، ی دموکراسی به تمامی ضمانتاول اینکه، ملت در سایه

اری دی که قانونگذاری را در دستان خود قبض کرده، سرمایهی بازی دموکراسکارهصاحب تام االختیار و همه

 است.

ی مردم، تمامی حقوق اکتسابی خود را از طریق برای رفع تناقض میان این دو واقعیت باید گفت که اوالً توده

داری به پذیرش حقوق و تضمین این حقوق به دست آورد بدین تالش و جهد پیوسته و مستمر در واداشتن سرمایه

هم به  داریداری را وادار به پذیرش و به رسمیت شناختن این امتیازات کرد و سرمایهرتیب که ملت، سرمایهت

اکراه، بدانها تن در داد، پس بیداری ملت از زمان قیام علیه فئودالیزم شکل گرفت نه در زمان پذیرش دموکراسی، 

 ی انقالب است نه علت و دلیل آن.و دموکراسی نتیجه

داری با زیرکی خاصی، لباس دموکراسی را از تن خود به در آورد و آن را بر تن ملت پوشاند که، سرمایهدوم این

و از خالل این امر و در البالی آن، به سوی منافعش حرکت کرد و تمام چیزهایی را که جهت حمایت از 

روا داشت توجیهات قانونی  هایی کهخواست از این طریق به دست آورد و برای تمامی ظلمهای خود میمصلحت

 خلق کرد!
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داری، تحت فشار وارده از طرف ملت، از یکسری منافع دست کشید اما بایستی توجه بینیم که سرمایهمیبنابراین 

داشت که این منافع، تاثیر چندانی بر مصالح آنان نداشت و تنها چند قطره از دریای بزرگ منافع از سدّ مستحکم 

-به بیرون خزید! و همچنان شاهد آن هستیم که سودهای هنگفت و نجومی نصیب آنان میداری و قطور سرمایه

خرده  داران از برخیهای جزئی نگاه کرد، اینکه سرمایهنشینیتوان به این عقبی دیگری هم میگردد، از جنبه

است کل ثروت  ممکن نشینی تاکتیکی را انجام ندهندترسیدند که اگر این عقبمنافع چشم پوشی کردند زیرا می

کف بدهند! آنها با خود اندیشیدند و دیدند که بهتر است و سامان خود را بر باد داده و هر آنچه را که دارند از 

دنشان توسط این شمشتی استخوان به سمت سگی گرسنه پرت کنند و بدینوسیله وی را سرگرم نمایند تا از خورده

نابود  نشینی کنند و ازها از برخی موارد عقبیسم باعث شد تا غربیجانور جلوگیری کنند! آری، ترس از کمون

 ها و متعلقات خود ممانعت به عمل آورند.شدن کل دارایی

حب اصلی داری، صاگمان دارم اکنون تناقض محسوس پیشین میان دو حقیقت مذکور از بین رفته باشد، سرمایه

یا - برد پس چرا بایستی از پوشاندن لباس آزادیاین سیستم می و تمام و کمال نظام است و بیشترین بهره را هم از

 بر تن ملت واهمه داشته باشد! 16-همان لباس آزادی، برابری و برادری

 تر تحلیل کنیم.ی آزادی را بیشتر شکافته و عمیقاکنون زمان آن فرا رسیده که این واژه

وردار است، وی آزاد است که تصمیمات خود را شکی نیست که فرد در دموکراسی لیبرال از آزادی کاملی برخ

ا تر بیان کند و بشخصاً و بدون اعمال فشار از طرف فردی دیگر اتخاذ کند و نظر خود را با آزادی هرچه تمام

ود در پارلمان ی خاستفاده از وسایل مختلف تبلیغاتی، دیگران را به سوی آن بخواند و آزادانه به انتخاب نماینده

 های آن اشراف دارد.  حکومت نظارت داشته و بر نشست و برخواست ای که بر اعمالهمان نماینده اقدام کند؛

ای چند، درنگ کنیم و مبحث را کمی بیشتر بشکافیم و عمق تحلیل خود را کمی غنا بخشیم اما اجازه دهید لحظه

را که  "آراء عمومی"دیگر، چه کسی پردازد؟ به عبارت .. چه کسی در این جامعه به تولید فکر برای این فرد می

 دهد؟این فرد برای اخذ تصمیماتش با آن روبروست شکل می

های و میدیاهایی از قبیل روزنامه، رادیو و تلویزیون، های جمعی است! رسانهی رسانهبه تاکید این رسالت بر عهده

 ها!ها و انواع کتابها و سخنرانیسینما، خطابه

                                                           
 شود. ما بایستی از عوامل خود کهمىاشاعه کلماتى چون آزادى، برابرى و برادرى در چهارگوشه دنیا به ما نسبت داده  گوید:ل اول یهود میپروتوکو -16

ح، آرامش، همکارى لدانیم که کلمات مذکور در طول تاریخ همچون آفتى رفاه، صاند، سپاسگزار باشیم. مىشور و شوق فراوان برافراشتهما را با  ناآگاهانه پرچم

 .اندو اساس حکومت غیر یهودیان را نابود کرده
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ای که در اختیار یهود است و به دنبال تامین منافع و مصالح آنهاست ل، به اختاپوس رسانهقصد ندارم در این مجا

ی کنم که مالک اصلاما بسیار مختصر عرض می -البته در زمان مقتضی همین کار را انجام خواهم داد-بپردازم 

که -گاری نثالً صنعت روزنامهبه این نکته توجه فرمایید که م مسالهداری است، برای درک این ها، سرمایهرسانه

تواند به حیات خود ادامه بدون کمک خارجی نمی -های تاثیرگذار در جامعه استهمچنان از مهمترین رسانه

سازی و چاپ روزنامه، چندین برابر پولی است که در قبال خرید روزنامه از ی آمادهشدهی تمامدهد، زیرا هزینه

اند بر ن درآمدها به خود اصحاب رسانه که در چاپ و نشر آن دخالت داشتهشود، ضمناً تمام ایمردم اخذ می

یب ها را به جی خرد و کالن داریم که بخشی از آن پولکنندهگردد زیرا این وسط، یک سری دالل و توزیعنمی

اقل پنجاه دبینی است که حای صد تومان باشد، حال قابل پیشزنند، به عنوان مثال، فرض کنید قیمت روزنامهمی

رفته نهای به فروشی درآمد همراه با نسخهشود و بقیههای خرد و کالن سرازیر میتومان این درآمد به جیب واسطه

ی عهده تواند ازخورد، واضح است که این روزنامه حتی نمیای برای دفتر روزنامه نداشته برگشت میکه عایدی

چاپ و نشر وحقوق و دستمزد کارکنان و... برآید چه برسد به اینکه های کاغذ و مخارج عادی خود از قبیل هزینه

گری غیر های اساسی دیسود نیز ببرد و از این فرآیند منتفع گردد! پس ناچاریم بپذیریم که این روزنامه، ورودی

داست یاز فروش محصوالت اصلی خود دارد، آری! تبلیغات! و این تبلیغات ممکن است از هر جایی برسد! ناگفته پ

اری است، دها و مؤسسات صنعتی است، به عبارت دیگر، در اختیار سرمایهکه تبلیغات در دستان پرتوان شرکت

درازی کند و پا را از حدّ خود فراتر نهد! با وی و نگار آزاداندیشی بخواهد زبانحال فرض کنید که روزنامه

غات شرکت خود را از آن روزنامه دریغ کنند تا آنرا دارن، تبلیکنند؟ کافی است سرمایهی وی چکار میروزنامه

ای ههایی را که به صورت کامالً سطحی و بدون پرداختن به ریشهبه خاک سیاه فقر بنشانند البته حساب روزنامه

 پردازند از این قضیه مستثنی کنید زیرا این کار کامالً هدفمند بوده و نه تنها دراصلی به انتقاد از وضع موجود می

 13داری است بلکه کامالً با آن همخوانی دارد.راستای اهداف سرمایه

 با خود اندکی درنگ کنید... 

یستد آیا اافتد و یا از حرکت باز میداری به تپش میی زندگی با دستان پرتوان سرمایهحال که نبض حیات و ادامه

ها درج گردد؟ آیا انتظار دارید به ترویج تفکری غیر انتظار دارید مطالبی خالف منافع و مصالح آنان در روزنامه

                                                           
وید که در گهای غربی میهای روزنامهفیصل قاسم، خبرنگار مشهور شبکه الجزیره، در یکی از خاطراتش، ضمن نکوهش اعتماد باالی اعراب به تحلیل -13

گوید که در یکی از دانشگاههای اروپایی جهت تحلیل اوضاع فروشند، در ادامه میهای اندکی مینگارانی هستند که قلم خود را به بها و روزنامهغرب، نویسنده

-زنامههای عربی، روکردیم، گفتم که در گذشته، برخی از دولتهای عربی دعوت شده بودم و با رئیس دانشکده در این مورد صحبت میها و رسانهروزنامه

فرسایی کنند اما در کمال تعجب، رئیس دانشکده اینگونه به من پاسخ داد: خوش به حال خریدند تا به نفع آنها قلمینگارهایی را با یک ساعت مچی رولکس م

 )مترجم( فروشند!!نگارانی داریم که با یک ساعت سواچ پالستیکی خود را مینگاری که آنقدر قلم خود را گران فروخته است، در غرب روزنامهآن روزنامه
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ونه و به چه ها چگتوان متصور شد که دیگر رسانهاز تفکر مقبول و موردپسند آنان دست زده شود؟ به راحتی می

هند و بدانها دهایی که تفکرات مردم را شکل میاند، همان رسانهداران قبضه شدهترتیبی در مشت مستحکم سرمایه

 بخشند!و بو میرنگ 

در مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  18"افکار عمومی"گیری اکنون با بررسی سه مثال، به چگونگی شکل

رود که به خودی خود شکل گرفته و مسیر مطلوب و دلخواه خود پردازیم، افکاری که در نگاه اول، گمان میمی

ه و بدان داری بودتمام وجود در خدمت مصالح سرمایهشود که با کند اما با کنکاش بیشتر، مشخص میرا طی می

 خدمت کرده است!

ی زمین جنگی رخ دهد و این امر از جهات کند که در مکانی خاص از کرهفرض کنید که مصالح ایجاب می

داری است! به عنوان مثال، یکی از جهات، بحث فروش سالح است که صنعتی بسیار مختلف، مطلوب سرمایه

نیا در ی داالیام تجارت اسلحهو منافعی نجومی برای صاحبان آن دارد )فعال در مورد اینکه از قدیمپرسود بوده 

ا اوالً کنند تکنیم!(، حال بپردازیم به اینکه چگونه افکار عمومی را آماده میصحبتی نمی 13دست یهودیان بود

ت الزم در وی ایجاد گردد و در گام سوم، جنگ را بپذیرد و دوماً از لحاظ روانی برای آن آماده گردد و هیجانا

 اوضاع طوری پیش برود که خود ملت، خواهان انجام جنگ گردد!

زی اقدام برانگیها و دیگر وسایل ارتباط جمعی به نشر اخبار کوتاه و هیجانشود که روزنامهفرایند اینگونه آغاز می

را صرفاً آن -شوندعمومی جزء این دسته محسوب میدر اکثر مواقع، افکار -کنند که افراد غافل از پس پرده می

ها در مورد این جنگ افزایش پندارند، پس از مدتی، مدت زمان و همچنین عمق تحلیلرسانی مینوعی اطالع

گردد و هر روز، روزنامه و رادیو و تلویزیون به صحبت در ها مبدل مییابد و سپس به خبر روز تمامی رسانهمی

پردازند که جامعه را از لحاظ روانی شارژ نموده و آنان زند... هر روز چنان به ایجاد هیجانات میپردامورد آن می

 ی مردم در مورد اینها به بررسی نظریات عامهکنند سپس رسانهرا از درون برای پذیرش این امر کامالً مهیا می

وعی و به ناند هیجان درآوردهف آن را به از طرق مختلای که قبال پردازند؛ بررسی همان افکار عمومیقضیه می

 اند!!تهی قبلی نداشگونه نقشهدهند که گویی هیچو این کار را با چنان زیرکی خاصی انجام می انداقناع رسانده

                                                           
( می گوید: دنیا صفحه شطرنج بزرگی است که در آن، زیباترین George Nathaniel Curzon, 1329، جرج ناتانل کرزون )انگلیسی مشهور لرد -18

 بازی ها را به نمایش می گذاریم، )مترجم(.

 ."َّللاكلَم أوقدوا َّار للحرب أطفأها "فرمایند: میاند و اهلل سبحانه و تعالی در این مورد به همین علت است که یهودیان همیشه منادیان اصلی جنگ بوده  -13

)سورة  است. هآنان هر زمان که آتش جنگی )علیه پیغمبر و مؤمنان( افروخته باشند، اهلل آن را )با شکست ایشان و پیروزی پیغمبر و مؤمنان( خاموش ساخت»

 (64 المائدة:
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نعمتان! خود ندارند و ناچارند به این ای جز پذیرش افکار عمومی و حمایت از ولیها چارهاینجاست که حکومت 

گردد و تجهیزات و ادوات جنگی در ور میهای جنگ شعلهعمل بپوشانند .. اینجاست که شراره یمهم، جامه

 د! گردای مشروع، اهدافی نامشروع اکتساب میرسند و با وسیلهمقیاس باالیی جابجا شده و به فروش می

انسان در میادین جنگ  میلیون 40ی خاکی را در برگرفت و حدود در جنگ جهانی دوم که تقریباً بیشتر این کره

ای است که توسط جنگ افزارهای مختلف جان خود را از شدهکشته شدند )این رقم سوای غیر نظامیان کشته

 هایروزنامه(، اندحساب نیامدهبه های بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی دست دادند و در این آمار، کشته

و آمریکاست( شروع به نگارش مطلب در مورد هیتلر و تجهیزات خواهان اروپای غربی متحدین )منظور دموکراسی

-که به عنوان اولین جرقه 20های احتمالی آن )خصوصا بحران گذرگاه دانزگوی برای جنگ و پیامدها و بحران

ی اش با آزادشود( نمودند و در مورد نازیسم و نظام دیکتاتوری نازی و دشمنیهای جنگ جهانی اول شناخته می

ل خواهانی که دنیای آزاد را شکفرسایی کردند و گفتند که بر دموکراسیاسی و حقوق انسان و... قلمو دموکر

ده، ی بشریت را به چالش کشیتازی کرده و جامعهاند واجب است که این فرد قلدر دیکتاتور را که یکتهداده

ق ام یک از طرفینِ این نزاع بر حخواهیم بررسی کنیم که کدتادیب کنند و سرجای خود بنشاند! در اینجا نمی

ر از هیتلر نوشتند واقعیت داشته باشد زیرا هیتلر د "دنیای آزاد"های اند و ممکن است تمام چیزهایی که رسانهبوده

و فردی نژادپرست بود که ادعای برتری نژاد آریایی داشت و به شدت در جنون برتری  مستبدعمل، دیکتاتوری 

 "ی متحدینجبهه"ی آن در بیاورد اما واقعاً تفاوت کرد تا تمام عالم را تحت سلطهتالش میاین نژاد گرفتار بود و 

با وی چه بود و آنان نسبت به هیتلر چه برتری و مزیتی داشتند؟ آیا غیر از این بود که آنان نیز همچون هیتلر، 

وار و ذلیل خ "مرد سفید"های تمدن کردند و بیشتر دنیا را زیر چکمهطاغوتانی بودند که بر دنیا حکمرانی می

مرد "ین پنداشتند؟ و براستی ارا تنها شخصیت شایسته برای مدیریت این کره خاکی می "مرد سفید"کردند و 

ی زعامت و ریاست ساخت و وی را شایستهی آدمیان جدا میهایی داشت که وی را از بقیهچه ویژگی "سفید

 د؟انحصاری بر کل جهانیان قرار داده بو

نوشتند واقعیت داشت ولی واقعاً در آنچه مدعی آن بودند گفتند یا میهای غربی در مورد هیتلر میآنچه که رسانه

دانستند( صداقت گفتار و کردار داشتند؟ دادند )آنان خود را حامیان آزادی و حقوق انسان میو ندایش را سر می

های خود دیدیم که پس از آنکه فاتح شنیدیم و با چشمهای خودمان میزان این صداقت را پس از جنگ با گوش

های خود را به باد فراموشی سپردند و باد در گلو انداختند و با کمال پررویی و به نبرد گشتند چگونه تمام وعده

                                                           
  در شمال لهستان و در دریای بالتیک واقع شده است )مترجم(.ای است که ویستر پالت یا یا گذرگاه دانزگ، شبه جزیره -20
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را  نی حمایت از ملتها در مقابل خطر نازیسم، آنان را زیر یوغ خود گرفتند و به استثمار کشیدند! و منابع آنابهانه

 به تاراج بردند و وادارشان کردند که در مدار آنان بگردند و در خدمت مصالحشان باشند.

 جویا شویم! مسالهها را برای این ها و دیگر رسانهحال بیایید راهکار روزنامه

ورای  رنمود این بود که افکار عمومی را برای جنگ آماده کنند اما این تنها هدف نبود زیرا دآنچه که مطلوب می

 !ایجاد و تشکیل دولت اسرائیلشد که خطر آن، کمتر از هدف اول نبود: آن، چیزی دنبال می

-های جمعی، همه و همه از طغیان هیتلر و از وحشیگریبینیم که رسانهحال اگر خود را در آن زمان تجسم کنیم می

رسایی فرا به جوشش در بیاورند و با قلمنویسند ... تا آنکه روح عمومی یهود می یکشی و شکنجههای وی در نسل

های قبلی به شدت نسبت به یهود نفرت داشتند اکنون بر فراوان آن را برای جنگ آماده کنند و با آنکه در زمان

ی عادی تبدیل ی جنگ به امرکوبند! نتیجه آن شد که رفته رفته قضیهی یهود متمرکز شده و بر طبل آن میقضیه

آوردند یهایشان فشار مدم پرشور بودند که به شدت برای جنگ اشتیاق داشتند و به حکومتشد و اکنون این مر

ام بر داد و به سوی انهدام تمدن بشری گتا با هیتلر وارد جنگ شوند؛ هیتلری که زمین را به سمت خرابی سوق می

 گردد! نشدنی به وی داده شده و تادیبداشت و اکنون مستحق این بود که درسی فراموشمی

دند شها سوزانده میها بودند و زنده زنده در کورهگاههای نازیهایی که گرفتار شکنجهکم کم مردم با یهودی

و افکار عمومی در جهت ضرورت ایجاد وطنی برای یهود در سرزمین فلسطین جهت  21کردندابراز همدردی می

 22.شدداده می

اوج گرفت که کل کشورهای غربی درگیر جنگ شدند و ها ی جنگ آنقدر در میان ملتسپس شور و حماسه

آنقدر همدردی با یهود شدت گرفت که اعراب به خاطر دفاع از سرزمین خود و راضی نشدن به تقدیم دو دستی 

 ی شیطان!! مجرم و گناهکار قلمداد شدند!!مملکت و وطنشان به ملت برگزیده

*** 

                                                           
ای غربی هکنیم اما معتقدیم که حجم این مسائل بسیار اندک بوده و رسانهما این قضیه را که یهودیان دز زمان هیتلر تحت شکنجه قرار گرفتند انکار نمی -21

ی عمدی اکند که این خود یهودیان بودند که به گونهی آلمانی که در اصل یهودی است ادعا میااند، نویسندهبه شدت در این زمینه بزرگنمایی و اغراق کرده

نان ملتی ی فلسطین قرار دهند و با این توجیه که آنمایی و مطرح نمودن قضیهای جهت مظلوممایهشان سوق دادند تا بتوانند آن را دستهیتلر را به سمت شکنجه

 وانند سرزمینی برای خود داشته باشند.رنج دیده و آواره هستند بت

 

ده جهت ایجاد وطنی برای خودشان استفا مسالهها بود و آنان خواستند از این ی یهودیویلیام کار معتقد است که وقوع جنگ جهانی دوم نتیجه دسیسه -22

 کنیم.کنند و ما هم این نظر را تایید می
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داری این است که نظام خانواده از هم بپاشد و فساد اخالقی مایهی مطلوب و مورد نظر سرمسالهحال فرض کنید که 

 رشد کند و خواهان این باشند که زن را بر علیه مرد بشورانند.

فرسایی در مورد ازدواج زودهنگام نموده و ضمن بر شمردن معایب و آثار سوءش، آن را ها شروع به قلمروزنامه

مواردی از قبیل عدم آشنایی کافی زوجین با جنس مخالف به علت  دهند و به نشربه شدت مورد هجوم قرار می

ی ر زمینهی آنها دبودن تجربهعدم اختالط کافی با آن و کم بودن تجربه زندگی زوجین کم سن و سال و پایین

-ءیند از سوآتربیت فرزندان و اینکه تحقیقات نشان داده فرزندانی که در اوایل زندگی زوجین جوان به دنیا می

گیرد،  گیرند که ازدواج باید به تاخیر افتاده و در سنین باال انجامپردازند، آنگاه نتیجه میبرند و... میتربیت رنج می

های مختلف برقرار شود تا در مورد جنس مخالف، دانش و مهارت ضمناً در کنار آن بایستی اختالط میان جنس

ین از ازدواج، زاد و ولد فرزندان را به تاخیر بیندازند تا زوجی بیشتری کسب گردد، همچنین بایستی پس و تجربه

 ی تربیت بهینه فرزندانشان برآیند.بتوانند از عهده

نند و نگرش ککم کم نظراتی را که قبالً نسبت به اختالط دو جنس، دید مناسبی نداشتند به سمت خود جلب می

رسایی ف، واکنش مثبتی به این قضیه نشان دهد، این قلمکنند تا آنکه افکار عمومیآنها را در این مورد عوض می

انگیزانند و افکار آنان طوری جهت یابد تا اینکه در مورد آن، در دل مردم شور و شوق را بر میآنقدر ادامه می

وته خوانند و ضمن متهم کردن وی به کیابد که کسی را که با اختالط مخالف باشد تندرو و دگم و مرتجع میمی

 اشد!بخوانند که مستحق سرزنش و نکوهش مییافته میای تکاملماندگی فکری، او را گوسالهی و عقبفکر

ا ی او ربرد و روحیهکنند که ازدواج زود هنگام و بارداری و وضع حمل، زیبایی وی را از بین میبه زن القا می

امعه های جدیگر نتواند در فعالیتشود که زن کاهد و باعث میتضعیف کرده و از شور و نشاط زندگیش می

دوشادوش مرد شرکت کند و ایفای نقش نماید، بدین ترتیب است که از نظر زن، ازدواج تبدیل به قید و بندی 

اش را سازد، بارداری و وضع حمل، کار مضری است که جمال و زیباییگردد که وی را کامالً محدود میمی

 داری را کاری پیش پا افتاده وسازد، خانه و خانهودگی زودرس مبتال میکند و وی را به پیری و فرستهدید می

ند، کاش را هم لگدمال میهای مثبت وی را هدر می دهد بلکه کرامت انسانیبیند که نه تنها انرژیارزش میبی

ی و وظیفه رسالت ای از تحققی بچه را دوست بدارد و آن را نشانهاین زن اکنون تغییر یافته و به جای آنکه گریه

خود و شاهدی بر اثبات استعداد ذاتی خود در تولید مثل و زاد و ولد و رسیدن به خودشکوفایی بداند از آن نفرت 

جتناب دار شدن اکند و حتی اگر به ازدواج تن در دهد با انواع وسایل و ابزار جلوگیری از بارداری، از بچهپیدا می

 اش تباه نگردد!یبندهکند تا خدای ناکرده زیبای فرمی
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گردد که من حق دارم به صورت آزادنه و بدون ها، زن اینگونه در ذهن خود متصور میدر اثر القائات رسانه

وانم با وی تهیچگونه قید و بند اخالقی و یا اجتماعی از زندگی خود لذت ببرم، اگر مرد با من صادق باشد من می

-آزادی یازدواج نبندم! من حق دارم ازدواجم را به تاخیر بیندازم تا روحیهرابطه داشته باشم حتی اگر با او عقد 

من حق دارم بارداری را به تاخیر بیندازم تا حاملگی سدّ راهم نگردد و بتوانم در خواهی خود را ارضا کنم، 

 نم.استفاده کها لذت ببرم و ها و پایکوبیهایم در جشنهای اجتماع مشارکت نمایم و از زیباییچرخاندن چرخ

ردد و گقاب می "دیدگاه جهانی در مورد زن"آری! اینگونه است که این دست مسائل در چارچوبی زیبا به اسم 

شود و نه تنها زنان، بلکه مردان نیز آن مقررات را حاصل خرد جمعی به دیوار ذهن افکار عمومی آویزان می

ه هنوز در خوانند کهایی کودن میمخالفینِ آن را، دیوانهدانند که بایستی پاس داشته شود! اینگونه است که می

گشتی دان تاریخ دفن شده و راه بازخوانند که سالیان سال است در زبالهکنند، آنان را اسیر اوهامی میتاریخ سیر می

 برای آنها وجود ندارد.

*** 

که  قای زندگی معرفی کنند، اینجاستخواهند فعالیتی ربوی را در جامعه به عنوان عامل بها میفرض کنید رسانه

ه کنند و بسرایی میاند داستانهایی که دچار درد و رنج شدهاین وسایل ارتباط جمعی در مورد زندگی خانوداه

دنبال این هستند که مشاعر و احساسات توده را در مورد این معضل اجتماعی تحریک کنند )آنان تعمداً از این 

ه علت اصلی به وجود آمدن این مسائل در جامعه و عامل انتشار آن، فروپاشی بنیان کنند کنکته چشم پوشی می

 کاری به این منظور صورتداری است و این پنهانی صنعتی سرمایهخانواده و اضمحالل روابط اجتماعی در جامعه

ها بویی یگرو از این حیلهاند غافل باشند ها را خلق کردهای که این بازیپردههای پشتگیرد که مردم از دستمی

ی که حلنشناسد؛ همان راه مسالهحل واقعی را برای رفع این ی شوم آنها برمال نگردد و توده، راهنبرند تا نقشه

عبارتست از ایجاد همبستگی اجتماعی در داخل و خارجِ سازمانِ خانواده و مکلف کردن دولت به تحت پوشش 

نمایی در مورد خدمات ها به بزرگسپس، رسانه 29،سرپرستهیدست و بیهای مستضعف و تقرار دادن خانواده

ش رانند که خود را تحت پوشهایی سخن میپردازند و از خانوادهو... می "های پشتیبانهای بیمه و شرکتشرکت"

سی در که دیگر کرود ها تا آنجا پیش میلرزند! تالش این رسانهاند و با هیچ باد و طوفانی نمیای قرار دادهبیمه

لکه دهد بمندی از خدمات آنها نه تنها کوچکترین شکی به خود راه نمیهای بیمه و بهرهی وجود شرکتزمینه

پندارد که هیچ گریز و گزیری از آن نیست! اینجا ها را جزء لوازم ضروری و حیاتی دنیای جدید میاین شرکت

                                                           
ند تا کباشد و همانی است که بیت المال را برای مسلمین ایجاد میو محافظت روابط خانواده و مجتمع میاین همان نظامی است که مکلف به سرپرستی   -29

 مندان را برآورده سازد. نیازمندان را تحت پوشش خود گرفته و حاجات حاجت
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بوی آورد! و کسی از اقساط ری ربوی سخنی به میان نمیههای بیمدیگر کسی از سودهای نجومی و خیالی شرکت

 راند!...کنند سخنی نمیکه مومنان! پرداخت می

کراری گردند بلکه آنقدر روتین و تی تن دنیای معاصر میها نه تنها تبدیل به پارهو بدین ترتیب، این شرکت

ا بدیلی برای کند که آینش هم خطور نمیشوند که کسی حتی به فکر جانشینی برای آنها نیست و حتی به ذهمی

گیرد و حصاری از خرد جمعی، حول این موضوع شکل می "افکار عمومی"آنها وجود دارد یا خیر؟ و به تدریج 

 24.!!برداشتی مصون بماندسوءپوشاند تا از هرگونه گرداگرد آن را می

حداقل  -ردند گساماندهی و سازماندهی میای که پایه و اساس نظام دموکراسی است اینگونه اگر افکار عمومی

 ست؟ی ملت اتوانیم ادعا کنیم که دموکراسی در حقیقت همان حکومت تودهپس چگونه می -در ظاهر امر

را در  -نامند انگار که هیچ وابستگی و تعلق خاطری نداردهم می "مرد خیابانی"که گاهی وی را -فردی عادی 

خود مشغول بوده و از اوضاع عمومی غافل مانده است و دیدگاهی مستقل در نظر بگیرید که به احواالت شخصی 

 مورد مسائل مختلف ندارد، چرا وی چنین حالتی دارد؟ 

 :توان ذکر کردبرای این امر دو علت می

دم ی مرباشد و عبارتست از اینکه عامهتا حدودی کلی است و منحصر به عصر و زمان خاصی نمی ،علت اول

 ی آن را ندارند وفرصت کافی برای پرداختن به امورات عمومی زندگی و اندیشیدن عمیق دربارهحوصله و 

یج ی کافی، قدرت تفکر عمیق، دوراندیشی و اسباب و نتاهمچنین به وسایل مورد نیاز این امر از قبیل داشتن هزینه

 رادی خاص واگذار نمایند و به آنان اعتمادپیدا و پنهان مجهز نیستند و در نتیجه دوست دارند تا این امور را به اف

 .ددار حلّ و فصل این دست مسائل گردنکنند تا آنها عهده

در این  و -گردد ها بر میی دموکراسی لیبرالیستی نهفته است به ذاتِ تمامی جاهلیتکه در جوهره ،علت دوم

از  عبارت است -دارند نمود بیشتری داردکنند و بر آن اشراف جاهلیت نوین که یهودیان همواره آن را رصد می

از مسائل عامه و عمومی و ممانعت از ایجاد تفکری عمیق و مستقل از محیط اطراف  "مرد خیابانی"منحرف کردن 

 های مختلف و مهیج دنیایی.ی مشغول ساختن ذهن وی به امور معیشتی و لذتبوسیله

                                                           
که اساس ربوی دارند مخالفت ورزد و معتقد باشد های بیمه شرکتای محکم چیده شده که اکنون در جهان اسالم، هر کسی که با این حصار به اندازه -24

 گردد.گیرد و به جهالت و جمود فکری متهم میکه مبنای شرعی ندارند به شدت مورد هجمه قرار می
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ه باعث کهر چیزی قدرتان نگه دارند و از ر دستان صاحبی اصلی قدرت را داین کار به این علت است که هسته

ند که کنها از خواب غفلت برخیزند حقوقی را مطالبه میگردد اجتناب ورزند، زیرا اگر تودهها میبیداری ملت

 اند.اند و موجبات قدرتمند شدن خود را فراهم آوردهقدرتمندان به یغما برده

رود زیرا اختن آنها از مسائل جامعه در این جاهلیت به شدت پیش میمشغول ساختن اذهان عمومی و دور س 

ری سازند که برای آنها سودآوری بیشتدائماً مردم را به اموری مشغول می -دارییا به قولی دیگر، سرمایه-یهودیت 

ی ر اندیشهافتند و پس فردا دی نوع یخچال دارند و فردا به فکر ماشین میداشته باشد. مردم، امروزه دغدغه

بیش از این، جایگاه اجتماعی واالیی برای آنها ندارد، آنان را با هایشان هستند چرا که کردن مدل ماشینعوض

کنند و فردا آنها را به انواع اماکن تفریحی و سازند، امروز به سینما مشغولشان میها سرگرم میانواع لهو و لعب

رداشب ، امشب با دختری هستند و فکنندخصوصی و شخصی دعوتشان میبرند، آنگاه به سفرهای ها میتماشاخانه

رسانند و فردا در جایی دیگر، و اینگونه است که با دختری دیگر، امروز در یک مهمانی مختلط حضور به هم می

د سایابند، سود مالی، سود به فبه سودهای کالن چندوجهی دست می -و یا به عبارت دیگر، یهودیت-داری سرمایه

گذرد. آنها با استفاده از این منافع به هم وابسته سود اغفال مردم از آنچه در اطرافشان میو ، 25"أممیین"کشاندن 

پردازند تا از شر بیداری مردم و هر آنچه به این ی راه دنیا میهای امن خود به ترسیم نقشهو به هم پیوسته در کاخ

 انجامد در امان باشند.بیداری می

حقیقت اینگونه است که بیان کردیم پس آن افکار عمومی حقیقی که رویکردهای سیاسی را در دموکراسیِ اگر 

کند کجاست؟ باید اعتراف کنیم که این مهم صرفاً در دستان توانمند داری انشاء و تدوین میلیبرالیِ سرمایه

ریق ها هستند که از طکنند و همانمیسیاسی را ترسیم  هایها هستند که نقشهصاحبان سرمایه است و بس، همان

بخشند و آن را به هر رنگی که مطلوبشان باشد های ارتباط جمعی، افکار عمومی را ساخته و بدان جهت میرسانه

آورند. و به طور قطع، سمت و سو دادن به افکار عمومی در همان جهتی است که مصالح گروه مورد نظر در می

، هیچ ایرادی ندارد اگر گامی به عقب نهند تا بتوانند از طریق آن چند گام هدفاین  تامین شود و برای رسیدن به

ی منافع چشم بپوشند تا منافع کلی و اصلی را حفظ کنند هیچ مشکلرو به جلو بردارند، آنان در اینکه از برخی خرده

 بینند.نمی

توانند در مورد هر ن حضور دارند و میدرست است که در دنیای واقعی، با نمایندگانی مواجهیم که در پارلما

خواهند اظهارنظر کنند و هرچه را صالح دانستند به باد انتقاد گیرند اما واقعاً بیایید و با خود بیندیشید، این آنچه می

                                                           

یهود است  که همان ملتاهلل و یا ملت برگزیده  "شعب اَّلل اْلختار"أممیین، برای خدمت به از دیدگاه یهویان، تمام غیر یهودیان دنیا و به عبارت دیگر،   -25

 اند. )مترجم(خلق شده
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د به پارلمان تواننمایندگان چه کسانی هستند؟! آیا بر طبق اصول نظری که در دموکراسی وجود دارد، هر انسانی می

قدور یابی به کرسی پارلمان می امور بپردازد؟ آیا برای هر انسانی، دسترسی داشته باشد و در آنجا به ادارهدست

 یبردار بوده و مستلزم صَرف هزینهداند که کارزار انتخابات، کازاری هزینهی فهیم نیک میاست؟ خواننده

طبقه  ییند و ناگفته پیداست که حتی در مخیلهآی آن بر میهنگفتی است که تنها اقویا و ثروتمندان از عهده

 گنجد که روزی در فکر کرسی مجلس باشد.فرودست و مستمند جامعه هم نمی

حال که تا حدودی از ترکیب نمایندگان مجلس آگاهی یافتیم آیا عاقالنه است انتظار داشته باشیم که این افراد  

گرند! بلکه از ننفی است! زیرا اینان به دید مستمند به آنان نمیبه فکر فرودستان جامعه باشند؟ به طور قطع پاسخ م

ن، این باشند، همچنیدید اینان! آنان! دشمنانی حسود و طماع هستند که به دنبال کاستن از ثروت ثروتمندان می

یز چخاصیت هستند که بدون اینکه خالق چیزی باشند همه کنند که آن فرودستان، موجوداتی بیمرفهین! فکر می

ها و که با زیرکی و هوشیاری خود، از ساقط شدن ارزش "خواصی"خواهند داشته باشند؛ همان را می  "خواص"

 نمایند!.و می هنجارهای انسانی توسط فرودستان جلوگیری نموده

رنده وند و حتی بشی فقیر و متوسط در انتخابات کاندید میما پذیرای این حقیقت هستیم که برخی از افراد طبقه

-یاند؟!! این افراد هیچگاه نمهای موفقیت را طی کردهگردند، اما این افراد چگونه این پلهمیدان انتخابات هم می

توانند به صورت مستقل در انتخابات شرکت کنند و انتظار پیروزی داشته باشند بلکه بایستی خود را در یک حزب 

ای هدند، در این صورت است که احزاب، مسئولیت هزینهجای داده و بصورت حزبی وارد کارزار انتخابات گر

 تواند بسیار سنگین و کمرشکن باشد.هایی که برای فرد میگیرند؛ هزینهانتخاباتی آنان را بر عهده می

گردد از لحاظ روانی کامالً دگرگون شده و به آدم آن هنگام که انسان وارد یک حزب و یا یک جریان می

شود، در این هنگام، فرد و حزب مطبوعش و در دنیای سیاست کارآزموده و کارکشته میگردد دیگری مبدل می

گیرند که سومی ندارد! یا حزب او، دولت و کابینه را در دست دارد که در این در یکی از دو حالت قرار می

کارها  این کند که آیا باطن وی ازکند و فرقی نمی تاییدصورت، شخص مجبور است تمامی کارهای دولت را 

 خالفتمباشد که در این حالت، ملزم به خشنود است یا ناخشنود، و یا با جریان حاکم و در قدرت، در تعارض می

-هالبته به استثنای تصمیماتی که در ارتباط با مصالح عمومی سرمای-های دولت است با تمامی تصمیمات و فعالیت

 مشکلی نداشته باشد.حتی اگر در باطن هم با آن اقدامات  -داری باشد

ا هعدالت و انسانیت و احترام به ارزش"حزب معارض تا زمانی که در موقعیت تعارض قرار دارد شعارهایی از قبیل 

ها دهد که قبالً از آنرسد دقیقاً همان رفتارهایی را انجام میدهد و آنگاه که به قدرت میسر می "و مبادی انسانی
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مول از ها طبق معکه جایگاه مخالفان و موافقان حکومت سابق، عوض شده و روال انتقاد کرده بود و در اینجاست

 شوند.سر گرفته می

بینیم ویم! میشی حزب کارگر انگلیس نگاهی بیندازیم با اتفاقی مضحک روبرو میبه عنوان مثال، اگر به کارنامه

اه دهد و آنگستمزد کارگران سر میکه هرگاه این حزب در تعارض با جریان حاکم است ندای ضرورت ازدیاد د

ب و باز بر سیرت حز -و یا توانایی برآوردن آنها را ندارد-کند رسد شعارهای خود را فراموش میکه به قدرت می

 دارد!کند و از ترس تورم، دستمزدها را ثابت نگه میکار سیر سلوک میمحافظه

یابند که حقگو خواهی هم به مجلس راه مییش و آزادیهای آزاد اندپذیریم که انسانو این واقعیت را هم می

 پردازند اما واقعاً این افراد در مجلس چند نفر هستندتر به انتقاد از دستگاه حاکمه میهستند و با جرات هرچه تمام

 و از چه جایگاهی و چه وزنی برخوردارند.

میمات شوند، اتخاذ تصیت آراء اتخاذ میگیری و اکثرشما نیک آگاهید که در مجالس، تصمیمات بر مبنای رای

که  کندبر این مبنا در اصل مبنایی عادالنه و منصفانه است اما هنگامی این عدالت و انصاف بروز و ظهور می

های شایسته و عادلی باشند نه پیروان هوی و هوس و سرگردان در وادی شهوات، زیرا اگر دهندگان، انسانرای

در این  -کند در گروه معارضین باشند یا موافقینفرقی نمی-روحی و روانی مناسب باشند این افراد، فاقد سالمت 

رایند نشیند و در خالل این فدار تضییع شده و رای بیماردالن بر کرسی میحالت، رای افراد شایسته و صالحیت

 گزینی و پارلمان!هگردد؛ فرایند بازی آزادی و دموکراسی و نمایندداری حاصل میاست که مصالح سرمایه

ریزهایی هم برای فریب افکار عمومی و کاستن از فشار وارده، از این البته ناگفته نماند که در این گیرودار، خرده

 شود!می مصالح کنده

 "صیتشخ"بخشد و انگار برای بخشیدن همان هم خلق شده، آزادی ای که دموکراسی به آدمیان میآزادی حقیقی

-اند: معارضان، موافقان، ملت و سرمایهاست! و گویا در این آزادی همه سهیم "و فساد اخالقیالحاد "و  آزادی 

 داران و حاکمان و محکومان!

ترش کند و آن هنگام که باید مقیدش کند گسدموکراسی لیبرالی، آزادی را آن هنگام که باید بگشاید محدود می

-توان متصور شد، از شما میافتد هیچگونه آزادی را نمییداری به خطر مدهد! آن هنگام که مصالح سرمایهمی

ی تاریخی خود مراجعه نموده و داستان ترور جان اف کندی، رئیس خواهم برای درک بهتر این امر به حافظه

خواست میالدی ترور شد زیرا دیگر نمی1369جمهور فقید ایاالت متحده آمریکا را بازخوانی کنید! ایشان در سال 
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جمهور کشور بزرگی چون آمریکا چنان مرموزانه مسکوت ی قتل رئیسداران باشد، قضیهرو مصالح سرمایهدنباله

مالی گشت که هیچکس نفهمید باالخره حقیقت چه بوده است و هیچگاه، اعالم شد و چنان به اصطالح، ماست

 کسی به جرم دست داشتن در این قضیه حتی به مجازاتی ولو اندک هم محکوم نشد!

ش مبتنی بر گستر -دهنده به جاهیلت جدید!و یا حداقل یهودیان جهت-داری در آن زمان، سیاست کلی سرمایه

فتیم سازی بود و همانگونه که پیشتر هم گجنگ در دنیا به منظور به رونق انداختن و فروش بیشتر صنعت اسلحه

داشت و متمایل به برافروختن آتش جنگ این صنعت، سود سرشاری در خود دارد، اما کِندی نظری بر خالف این 

نبود، و معتقد بود این کار در جهت حفظ مصالح کشوری نیست که وی مسئولیت آن را بر عهده دارد، وی معتقد 

بود که مصلحت ملی آمریکا در این است که جهان در صلح و ثبات باشد و به جای گسترش صنایع نظامی که 

گذاری کرد که موجبات افزایش رفاه ملت را فراهم آورد، هایی سرمایهزمینهسودی به حال ملت ندارد بایستی در 

به همین خاطر تالش داشت تا با اتحاد جماهیر شوروی از درِ مصالحه وارد شود و در این زمینه گامهای عملی نیز 

ای هبرداشت و به سوی خروشچوف که در آن هنگام رهبر شوروی بود دست دوستی و صلح دراز کرد و درب

در  ت و قبول کرد کهی صلح را به سمت شوروی گشود، خروشچوف نیز با آغوش باز این امر را پذیرفمذاکره

 مذاکرات صلح شرکت نماید.

لکه توانست آمریکا را در مسیر منافعش سوق دهد ببا وجود اینکه این طرز فکر، بسیار حکیمانه بود و نه تنها می

ی شوم جنگ را کمرنگ کند اما نظام سمت ساحل آرامش رهنمون سازد و سایه قادر بود که تمام دنیا را نیز به

ش بر های شوم آنها را نقداری )یا همان یهود( با آن به شدت به مبارزه برخواست زیرا این طرز تفکر، نقشهسرمایه

-ن قدرتو در اولی ندبا وی برخواستجهت با منافعشان نبود، به همین علت به مقابله راستا و همساخت و همآب می

مدت این اعتصابات، سود نمایی، کارکنان صنعت فوالد دست به اعتصاب زدند )درست است که در کوتاه

 گشت و مصالح آتیطلبی میآورد اما چون در بلند مدت، باعث ناکامی سیاست صلحها را پایین میکارخانه

استفاده قرار گرفت(، پس از آنکه جان اف کندی به ساخت به عنوان یک راهکار مورد داری را تامین میسرمایه

ن صنعت تری در ایهای شدیدتر و بلند مدتاین اعتصاب توجهی نکرد  و آن را جدی نگرفت، بار دیگر اعتصاب

جمهور را تحت فشار قرار دهند اما کِندی باز هم تسلیم نشد و در مقابل آنها به جریان افتاد تا بیش از پیش، رئیس

افتند ی روزگار نیای جز حذف کندی از صحنهزدایی خود اصرار ورزید و آنان چارهامد و بر سیاست تنشکوتاه نی

ب ملت آمریکا جمهور منتخو در نتیجه او را به قتل رساندند، آری! کسی را کشتند که فردی عادی نبود بلکه رئیس

ی را در روز روشن و در مأل عام ترور و مسئول تامین مصالح کشور بزرگی چون ایاالت متحده آمریکا بود! و

کردند و حتی تحقیقاتی را که در مورد این جنایت، در حال انجام بود به بازیچه گرفتند، بسیار جالب است که 
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لین ی ترور و مجازات عامبینیم چنین فردی با چنین مسئولیتی، حتی از حق ضمانت تحقیق در مورد نحوهمی

ای هاسی نتوانست به یکی از مهمترین وظایفش در قبال یکی از بزرگترین ظلمترورش برخوردار نیست و دموکر

ه انگار ککندی مسکوت ماند و طوری الپوشانی شد ی عمل بپوشاند، بدین ترتیب ماجرای قتل تاریخ معاصر جامه

ر دگذرد اما هنوز کسی توضیح روشنی ای رخ نداده است طوری که بیست سال از آن جنایت بزرگ میحادثه

 این باره ندارد!

یستد اگیرد اینگونه از حرکت باز میداری قرار میآری! آن هنگام که دموکراسی در مقابل مصالح و منافع سرمایه

وند شدهد، براستی، این مصالح مشروع! چه هستند که مخالفینش مستحق آن میو کارکردهای خود را از دست می

اند که هرکس و هر چیز در سر راهش ی یا کسانی آن را تدوین کرده؟ چه کسسنگین را بپردازندکه این تاوان 

 گردد؟!قرار گیرد و مانع حرکتش شود چنین وحشیانه از میان برداشته شده و نیست و نابود می

ی ردنهخواهند دنیا همیشه بر گآیا جز این است که این مصالح به مشتی آدم جنایتکار طمّاع منتسب است که می

لحظه خود را در معرض سقوط در پرتگاه جنگ و کشتار ببیند تا آنان بتوانند با ت کند و هر جنگ سیر حیا

یرند! آلود ماهی بگاستفاده از این اوضاع و احوال برای سود حاصل از این موقعیت، کیسه دوخته و از آب گلسوء

زادی آاند تا تمامی د بلکه آمادهبگذرانهای قانونی را زیر پا و حتی در این راه نه تنها حاضرند تمامی ضمانت

 شده در دموکراسی را فدای مصالحشان کنند. تعریف

هر  بی حدّ و حصر از و ندای آزادیخورد ای دیگر رقم میآید شرایط به گونهآنگاه که از فساد سخن به میان می

 زادی الحاد و بی دینی را برایرود! در اینجاست که آهوا برخواسته و از هر در و دیواری باال میکوی و برزنی به 

اعتماد و "رغم اینکه بر دالرهای آمریکا عبارت کنند، علیسازند و از آن به شدت محافظت میآدمیان قانونی می

-نقش بسته، اما نص صریح قانون در مورد آزادی عقیده و مصداق" In God we Trustاتکای ما بر خداست: 

دین باشد و ضمن آشکارکردن آن، دیگران را بدان تواند ملحد و بیدارد که هر کسی میهای آن عنوان می

قید و شرط به تبلیغ دیدگاه خود در جامعه بپردازد، وی آزاد است تمامی قید و بخواند و به طور آزادانه و بی

 بندهای دینی را به تمسخر گیرد و کسی حق تعرض به وی را ندارد!

-شده است و حق تضییع آن به کسی داده نمیتضمین ، یک آزادیزمینهمچنین، آزادی انسان در فساد بر روی 

دخالت ازه وجه اجترین مسائل آدمی است که قانون به هیچ شود! در این سیستم، مسائل جنسی یکی از خصوصی

دهد! هر کسی در انتخاب سبک زندگی جنسی خود آزاد است و این آزادی تا آنجا محترم در آن را به خود نمی

! زیرا در این صورت، نظر طرف مقابل اخذ نشده و وی مجبور به انجام این کسی مورد تجاوز قرار نگیرد است که
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کار شده است و این خالف قانون است! اما هرگونه پیوندی میان طرفین اگر با موافقت هر دوی آنها باشد تحت 

که هیچکس حق تعرض به آن را ندارد شود گیرد و به عنوان خط قرمزی در نظر گرفته میحمایت قانون قرار می

شود؛ حال این رابطه از نوع عادی باشد یا نوع استثنایی و غیرعادی، صرفاً به دو طرف قضیه مربوط می مسالهو این 

 خواه طرف مقابل دختری مجرد باشد و یا زنی متاهل.

نسی های عمومی نیز مملو از روابط جباغها و گاهها، بلکه جنگلها و خلوتبینیم که در این سیستم، نه تنها خانهمی

ران و ارضای دیو چریدن انسانهای شهوتجهت ایجاد آخوری بزرگ است برای ی اینها در آشکار است و همه

های الزم را برای آن تدارک دیده و به شدت از آن حمایت سرکش و سیرناشدنی شهوت، و قانون نیز تمام ضمانت

 کند! می

ان، عقد گرایبینیم در کلیساهای هلند به صورت قانونی و آشکار، برای از دواج همجنسچند سالی است که می

بررسی  جهتانگلستان  "نجیب"چند سال اخیر بود که پارلمان شود و در همین شرعی توسط کشیش منعقد می

ند و کسی حق شمسائل جنسی غیرمعمول تشکیل جلسه داد و به این نتیجه رسید که اینگونه روابط بایستی آزاد با

الم های بریتانیا را بر عهده داشت اعنوع افراد را ندارد و اسقف کانتربری نیز که ریاست اسقف نقض حقوق این

 26باشند!!.کرد که این دسته روابط کامالً مشروع می

ش در یهای تلویزیونی، عمل جنسی به طور کامل به نماسالیان سال است که در آمریکا، در تئاترها و در کانال

مل که زن و مرد، ع  -روندها میو یا اینکه تعمداً برای تماشای همین صحنه-کنند آید و تماشگران مشاهده میمی

 شود!دهند و این کار به صورت مستقیم و زنده پخش میجنسی انجام می

ردد و سوال گهاست است که در بریتانیا، گفتگوهای جنسی با حضور دهها دختر کم سن و سال برگزار میسال

ای هبرنامه در این مورد است که آنها کدام حالت جنسی را بیشتر دوست دارند و آن دختران خردسال چنان جواب

خجالت  از شدت -که کوچکترین اثری از حیای فطری در وی باشد-دهند که دل هر انسان باحیایی ای میوقیحانه

گر جای خود دارند و در فساد اخالقی گوی سبقت را از همگان شود، اما زنان که دیلرزند و مو بر تنش سیخ میمی

 23اند.ربوده

                                                           
  های این کشور قانونی اعالم کرد. )مترجم(را در همه ایالت ازدواج همجنسگرایان ،آمریکا نیز یوان عالی، د1934در تیرماه  -26

هک شد( مشخص شده است که برخی از کارکنان  34بر پایه گزارش آسوشیتدپرس در مورد هک سایت معروف اشلی مدیسون )این سایت در تیر ماه  -23

 و متحده آمریکا که مشاغلی حساس داشته اند توسط کامپیوترهای مستقر در محل کار خود با این سایت ارتباط داشتهکاخ سفید، کنگره و دادگستری ایاالت 

 اندروم یا اتاق گفتگوی آن استفاده نمودهاند و از چتاز این طریق حق عضویت پرداخت کرده
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 های شوم، یهودیان جا خوشی طراحی این نقشهداند( که پسِ پردهگوید )و یا نمیبا کمال تعجب هیچکس نمی

و آن  حتوانید میان این رفتارهای وقیایم. شما نمیی دموکراسی متمرکز گشتهی ما بر قضیهاند و همهکرده

ل های آزادی، انفصال و جدایی قائهای جمعی و قواعد و پایهدموکراسی و تمام متعلقاتش از قبیل پارلمان و رسانه

شرمانه را مجاز اعالم کرده و آنها را تحت قیمومیت شوید زیرا این دموکراسی است که این اعمال وقیحانه و بی

 بخشد.کند و هم اوست که بدان مشروعیت کامل مییخود قرار داده و با تمام وجود از آنها حمایت م

را در خود نداشته باشد )و در عین حال، اسمش ها پس اگر فردی، سیستمی بخواهد که این شیطان صفتی

خواهد ی میخواهد بلکه چیزدموکراسی باشد( یقین بدانید که وی چیزی غیر از دموکراسی لیبرالی دنیای واقع می

 د عینی ندارد و ما واقعاً از درک آن عاجزیم!که هیچ واقعیت و نمو

 28آورد از نوع حیوانی است نه انسانی.هایی که دموکراسی لیبرال به ارمغان میگویم آزادیبه تاکید می

ای هگوییم انقالبیونی که در مقابل طغیان و سرکشی فئودالیسم قد علم کردند و متحمل سختیظن میبا حسن

 ای که خوار و زبونش کرده و وی را از جایگاه انسانی انسانآن بودند که انسان را از بردگیفراوان گشتند به دنبال 

های رفیع انسانیت برسانند اما یهود جهانی که از ابتدا بر فضای انقالب صنعتی محروم نموده بود نجات دهند و به قله

نابراین از این خواست، بدیگری میشت و چیز ای دیگر در سر داگرفته بود نقشهتسلط یافته و آنرا در اختیار خود 

 سوار شد و توانست به آرزوی دیرین خود که همانا "أممیین"ی آمده نهایت استفاده را برد و بر گُردهفرصت پیش

                                                           
دهد که دو وکیل پایه یک، یک مدیر ارشد فناوری اطالعات در سال نشان می 5های افراد در طی  ipبر اساس اطالعات داده شده به آسوشیتدپرس، ردیابی 

یس یک بخش دیگر، یک بازرس تحقیقاتی باز از همان حوزه و یک وکیل کارکشته در دادگستری آمریکا در این دفتر اجرایی رئیس جمهور آمریکا، رئ

 مشغول به کار بوده و در قسمت ضد ترورسیم فعالیت دارد. FBIاند. یکی از این افراد، هکری است که در وزارت امنیت داخلی آمریکا یا سایت حساب داشته

 

زرگی برای تواند رسوایی بفراد را نیز در دسترس دارد ولی تنها به جایگاه شغلی آنها اشاره کرده است. درز این اطالعات هویتی میآسوشیتدپرس اسامی این ا

نها تگوهای آها و گفتواند اسامی شریک جنسی آنها را نیز فاش کند و حتی اطالعات قرار مالقاتبرخی افراد مرتبط با این سایت باشد. اطالعات هک شده می

شود که آیا این اطالعات را نیز ضبط کرده است و اینکه این اطالعات را در اختیار آسوشیتدپرس را نیز در بر داشته باشد. این موارد به هکر این سایت مربوط می

 ست.گذاری شده ال جنسی پایهیابی مشهور در ایاالت متحده است و بر پایه مسایهای دوستقرار داده است یا خیر. سایت اشلی مدیسون یکی از سایت

های اجتماعی است که برای افراد متأهل و کسانی یابی بر خط و خدمات شبکه( یک سایت خدمات دوستAshley Madisonاشلی مدیسون )انگلیسی: 

ز اطالعات بایست برخی ات، میباشد. و فرد متقاضی عضویمی "زندگی کوتاه است، خیانت کن"است. شعار این وبگاه در رابطه جدی هستند طراحی شده 

این  2015آغاز کرد. در سال  2001جنسی خود را در اختیار مدیران این شبکه قرار داده و حق عضویت ماهیانه پرداخت نماید. این وبگاه کار خود را از سال 

 دهد.مییابی قرار های دوستام سایت 18میلیون بازدید کننده داشته که آن را در رده  124سایت ماهانه 

 40های مربوط به حدود های این وبسایت بدست هکرها افتاد. این کار باعث شد که دادهمورد حمله هکرها قرار گرفت و داده 2015این سایت در ژوئیه سال 

نتشر خواهند کرد. ها را متعطیل نشود این دادهبودند که اگر وبگاه  ها، تهدید کردهاستفاده قرار گیرد. هکرها قبالً از انتشار دادهمیلیون کاربر آن، در معرض سوء

 )مترجم(

ها زادیی آای به انسان بخشیده و در مقابل، وی را از بقیهدهیم که چگونه کمونیسم هم، چنین آزادیدر بررسی کمونیسم در همین کتاب، نشان می -28

 محروم ساخته است.
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ت آنها درآورد. پس انسانی "ملت برگزیده اهلل"ی عمل بپوشاند وآنان را به تسخیر غیر یهود بود جامه 23"استحمار"

آنها سوار  ینما نمود تا بتواند از آنها سواری بگیرد و بر گُردهد و آنان را تبدیل به درازگوشانی انسانرا مسخ کر

 شود. 

 ماند؟براستی اگر انسان از عقیده تهی گردد دیگر چه چیزی برایش می

 نازد؟اگر انسان، خالی از اخالق گردد دیگر به چه می

 فرماید:ه است میاهلل تعالی درمورد کسی که خالی از عقید

 َا، ُأْوَلئَِك ك ْْ آَذاٌن ال َيْسَمُعوَن ِِبَ ا َوََلُ وَن ِِبَ ْْ َأْعُُيٌ ال ُيبِِْصُ ا َوََلُ ْْ ُقُلوٌب ال َيْفَقُهوَن ِِبَ ، ُأْوَلئِ ََلُ ُُّ ََ ْْ َأ ُْ ُه َك اَأَََّْعاِم َب

ْْ اْلَغافُِلونَ   {133 }اعراف: ُه

های فهمند، و چشمهائی دارند که بدانها )نشانهرهنمون به کماالت را( نمیآنان دلهائی دارند که بدانها )آیات »

شنوند. نمی ساز را(بینند، و گوشهائی دارند که بدانها )مواعظ و اندرزهای زندگیخداشناسی و یکتاپرستی را( نمی

ن دهند( همساخیص نمیجویند و منافع و مضارّ خود را از هم تشاینان )چون از این اعضاء چنان که باید سود نمی

افراط و  گذارند، ولی اینان راهترند )چرا که چهارپایان از سنن فطرت پا فراتر نمیچهارپایانند و بلکه سرگشته

 «.خبر )از صالح دنیاو آخرت خود( هستندپویند(. اینان واقعاً بیتفریط می

ی، ی خاکبینیم که در این کرهزیم میهای اخالقی بیندااما اگر نگاهی گذرا به زندگی فاقد اخالق و ارزش

تصور توان میک راه برای آنان میحیوانات هیچ گونه ارزش اخالقی در خود ندارند زیرا آنها فاقد اختیارند و تنها 

شد، برای همین است که کسی در مورد رفتار حیوانات قضاوت ارزشی و اخالقی انجام نمی کند و آن را با 

نگاه آی غریزه برای توصیف عمل آنان به کار می برد پس سنجد بلکه واژهاخالقی نمیهای اخالقی یا غیر واژه

القی کند کسی آنرا کاری غیراخآمیزی میکند و یا گرگی در مأل عام با جفت خود همکه گربه، موش را شکار می

ز و شته و قدرت تمییداند! اما انسانی که توسط خالقش تکریم شده و برای وی، راههای خیر و شر ایجاد گنمی

 :کندیانتخاب هر کدام از این دو راه به وی اعطا شده است شرایطش فرق م

اَها َمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها * َوََّْفٍس َوَما َسوَّ اَها * َفَأَْلَ اَها * َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ  {10-3 }الشمس: َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ

                                                           
ا ای که دیگر توانایی تفکر و اندیشیدن راصطالح عبارت است از مسخ کردن ذهن انسانها به گونهباشد و در استحمار در لغت به معنای خر کردن می -23

 نداشته باشند. )مترجم(
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آن که او را ساخته و پرداخته کرده است )و قوای روحی وی را تعدیل و دستگاههای و سوگند به نفس آدمی، و به »

سپس بدو گناه و تقوا را الهام کرده است )و چاه و راه و حسن و قبح را توسّط  * !جسمی او را تنظیم نموده است(

ات و با انجام طاعگردد که نفس خویشتن را )کسی رستگار و کامیاب می *عقل و وحی به او نشان داده است( 

عبادات، و ترک معاصی و منهیّات( پاکیزه دارد و بپیراید )و آن را با هویدا ساختن هویّت انسانی رشد دهد و باال 

گردد که نفس خویشتن )و فضائل و مزایای انسانیّت خود را در میان کفر و شرک و کسی ناامید و ناکام می * برد(

 «.و )به معاصی( بیاالیدو معصیت( پنهان بدارد و بپوشاند، 

داری بر مبنای سود و با صرف زند و دم از ایجاد سیستم سرمایههای اخالقی را پس میاین انسان آنگاه که ارزش

ه گوید که این موضوع، بحثی اقتصادی بودزند و مینظر از حالل و یا حرام بودن و جایز و ناجایز بودن این مبنا می

خواهد جامعه را به آخوری بزرگ برای ارضای شهوات جنسی تبدیل کند و معتقد میکه ربطی به اخالق ندارد و 

است و ربطی به اخالق ندارد! براستی وقتی این  "شناختیبیولوژیکی و زیست"ای مساله، مسالهاست که این 

 نسانیت خود را، ا"!انسانقدیم"توانیم این موجود را انسان بنامیم؟! آیا این زند باز میحرکات از وی سر می

 "ختارشعب اهلل الم"همچنان حفظ کرده و خوی حیوانی به خود نگرفته است؟ آیا این همان فرایندی نیست که 

 خواهان اجرای آن است و از قدیم االیام آن را دنبال نموده است؟!

ه از است ک ای پیچیده و فریبنده در دست یهود جهانییقین بدارید که دموکراسی و شعارهای آزادی، بازیچه

 "انملت برگزیده شیط"کند و توسط آن، أممیین غرب را به نفع های شومش را عملی میطریق آن، تمامی نقشه

 . نمایدو قدرت تعقل و تفکر را از وی سلب میکشاند به استحمار می

ی دموکراسی هها و حقوقی که ملت در سایدر این مسائلی که مطرح کردیم به دنبال آن نیستیم که تمامی ضمانت

فرسایی نمودیم، نفی کنیم و ما قبالً هم اشاره کردیم که این جنبه بدست آورده و در مطالب قبلی در مورد آن قلم

ا این دستاوردها هباشد، پیشتر گفتیم که ملتاز دستاوردها، بیانگر تکریم انسان و تحقق صفت انسانیت در وی می

ن، بلکه با تالش و کوششان کسب کردند و باید تا کنون دانسته باشیم را نه با ذات دموکراسی موجود در عصرشا

وقفه است اما این را های بیها و همین تالشدل خوردن ی همین خونکه ذات سیاسی دموکراسی موجود، نتیجه

ر برخی د -ها خشنود یا ناخوشنود باشندکه ممکن است از این حقوق و ضمانت-صفتان هم گفتیم که شیطان

این دستاوردهای  اند کهاند و آنقدر افتضاحات به بار آوردههای دیگر، آنقدر انسانیت انسان را به فساد کشانیدهبهجن

از، سبار است که این موارد خوب و انساناند و این تاثیر به حدی عمیق و فاجعهمثبت را نیز تحت تاثیر قرار داده

تر از های به وجودآمده به شدت و با سرعت هرچه تمامانبازند و زیی سنگین آنها رنگ میدر زیر سایه

 گیرند. دستاوردهای مثبت پیشی می
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کراسی، ها از طریق دموی فئودالیزم و قبل از اکتساب این حقوق و ضمانتما مدعی نیستیم که که انسان در سایه

آنها،  یشدید رنج برده و همه ها از نوعی انحرافی جاهلیتروزگار خوشی را سپری کرده بلکه معتقدیم که همه

خواهند داشته باشند، قبول داریم که خیری اندک و برند حال هر اسمی میانسان را به سمت هالکت پیش می

ها و مزایای ذاتی انسان در این جاهلیت ی جاهلیت جدید بدست آمد اما در مقابل، بسیاری از نیکیدر سایه جزئی

محیط  یگشتن این خیر جزئی را در سایهنحرف، موجبات تضییع شدن و خراببه فساد کشیده شد و این نظام م

 شدت فاسدی که از آن نه راه گریزی هست و نه راه گزیر، فراهم آورد.وسیع و به

از  هایها، جنبهگوییم که شایسته و جایز است که به قیمت از دست دادن این حقوق و ضمانتهمچنین نمی

اه چنین باید مجدداً اکتساب کرد، هیچگ -ه علت فسادهای اخالقی و عقیدتی از بین رفتهکه ب-رفته انسان را دست

ها و حقوق از دست بروند امکان ندارد که دیگر بتوانیم انسانیت انسان خواهیم! بلکه معتقدیم اگر این ضمانتنمی

 را حفظ کنیم حتی اگر اندکی از عقیده و اخالق هم احیا شود!

ی مفقوده است، براستی کدامین جاهلیت را سراغ که در هر دو حالت، انسانیت انسان حلقهگویم به جرات می

 دارید که انسانیت در آن به بلوغ رسیده باشد؟!

ردازیم پداری مطابق آنچه در عالم واقعی در جریان است میما در اینجا به نقد و بررسی دموکراسی لیبرالی سرمایه

نب انصاف را رعایت کرده و نقاط ضعف و قوت آن را برشماریم. اصل سخن ما کنیم در نقد آن، جاو سعی می

نگر گمان دارند این سیستم، سیستمی نورانی نیست که در آن اندیش و سطحیاین است که آنگونه که افراد خام

آنان چنین  ،سیاهی جایی نداشته باشد بلکه، سیاهی و پلیدی آن بسیار بیشتر از چیزی است که این قشر گمان دارند

اصالح  ها قابلای ضوابط و ارزشپندارند که این نظام، فسادی جزئی در خود دارد که به راحتی و با وضع پارهمی

 و درمان است.

ه داری است کداری، و این سرمایهکننده به کارگردانی سرمایه، نمایشی است خیرهدموکراسی از یک جهت

نند که در کدهد که بازیگران گمان میاین کار را با چنان مهارتی انجام می کند وها و بازیگران را تعیین مینقش

ه تناسب شوند و بگردانان، بازی داده میهای صحنهکنند غافل از آنکه بر اساس نقشه و طرحدنیای واقعی سیر می

 ز حدّ و مرز خود رای عبور اکنند و اجازهو به اقتضای موقعیت، هر کدام از آنها در نقشی ایفای مسئولیت می

شوند که گردند و چنان عقابی داده میندارند و در صورت تخطی به شدت مجازات شده و از جامعه طرد می

خواهان واقعی به جرم ایجاد آشوب و هرج و مرج و عدم بینیم که آزادیچنانکه میعبرت سایرین گردند. آن
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-افجان"چنان که دیدیم، گردند و آنه و از اجتماع طرد میپایبندی به قوانین و اقدام علیه امنیت ملی متهم شد

شده فراتر رفت و مستحق مجازات و حذف از صحنه شناخته گلیم خود درازتر کرد و از نقش تعیینپا را از  "کندی

 شد!!

 ی اتالف انسانیت انسان را از طریق فراهم آوردنای سهمگین است که زمینه، دموکراسی وسیلهاز جهتی دیگر

 آورد.ی فساد دینی و فساد اخالقی فراهم میزمینه

بردارد  ی خود دستگردد تا از دین و عقیدهتحت شعار آزادی، انسان اروپایی به طور مرتب تشویق و تحریک می

د در خواهتواند هرگونه که میو توجیه کار این است که این مسائل، تابع خواست و مزاج انسان است و وی می

ت تواند بر عقیده و دین خود استوار بماند اما بایستی مسئولیرف نماید، البته اگر کسی خواست، میآن دخل و تص

و عواقب این کار را بر عهده گیرد زیرا ممکن است در معرض تمسخر دائمی اجتماع و نویسندگان و متفکرین و 

ه ، نباید از سایر موارد دیگر که دائماً وی را بسرایان و اهالی رسانه و... قرار گیرد و البته در کنار این مواردداستان

 خواند غافل شد.ترک دین و عقیده فرا می

دین گردد اما کسی حق تعرض به وی را ندارد زیرا این تواند ملحد و بیدر این جامعه، هر کس که خواست می

ن نیز حق ندارند این دار گردد، حتی رجال دیی شخصی دارند و نباید حریم خصوصی افراد خدشهموارد جنبه

توانند در کمال احترام و تسامح، وی را به بازگشت به ایمان دعوت افراد را مورد تمسخر قرار دهند و حداکثر می

 دینی مهیاست.که از هر سو، وسایل و ابزار تشجیع و تشویق به کفر و بیدر حالی 90کنند

های خود دست بکشند زیرا اخالق، ز اخالق و ارزشکنند تا ادر لوای شعار آزادی، پیوسته مردم را تشویق می

الت این تواند باشد اما بایستی مشکمند باشد میجزء مسائل شخصی هر فرد است، البته اگر کسی خواست اخالق

راه را نیز تحمل کند و ممکن است از طرف اجتماع مورد نقد واقع شود زیرا این فرد، غیرعادی و نامتعارف است 

بند وباری نهد توسط نهادهای ی بیاما هر کس که از اخالق دست بکشد و پا در عرصه 91ان داردو نیاز به درم

دهند، خالصه اینکه هر انتخابی بجز میوی را تحت حمایت قرار سو، ها نیز از هر شود و رسانهمختلف حمایت می

 کند.جه صاحب خود میهای زیادی را متوگردد و مسئولیتآزادی دینی و اخالقی مشمول قید و بند می

                                                           
نان به چدر اینجا، روی اصلی سخن ما با رجال دین نیست بلکه با نظام و سیستمی است که آنان را در موضع ضعف و التماس قرار داده است، نظامی که  -90

کنند که در جامعه فاقد اعتبار و ارزش هستند و به همین علت، با شرمساری خاصی د پرداخته و آن را مشروع نشان داده است که رجال دین گمان میترویج الحا

اره، ایمان به دین اهلل چحل این است که مجد و قدرت سابق کلیسا بایستی احیا شود بلکه معتقدیم که تنها راه گوییم که راهگویند، البته ما نمیبا مردم سخن می

 باشد. و تحکیم کامل شریعت خدا در جامعه می

انواده شود که نیازمند درمان است و خسالگی برسد و هنوز دوست پسری اختیار نکرده باشد به دید مریضی نگریسته می 14در آمریکا اگر دختری به سن  -91

 برند.پزشک میوی، او را پیش روان
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مامی ای یهودی است که از طریق آن، تتوان بدان اشاره کرد این است که این سیستم، بازیکه می ایسومین جنبه

های این امر به زعم خود، مسئولیت اصلی ماجرا را بر خوردهکه فریبسازند در حالیهای خود را عملی مینقشه

 پردازند.عهده دارند و خود به مدیریت آن می

ه افکار دهی بهای ارتباط جمعی و اصحاب رسانه که در شکلها، نمایندگان و رسانهتمامی احزاب سیاسی، پارلمان

وند شگردند و به بازی گرفته میداری یهودی تسخیر میعمومی دستی واال دارند در جهت تحقق مصالح سرمایه

همسو با آن مصالح گام برداشته و آنها را محقق سازند و بدین  سازند تاو با فریب افکار عمومی، آنها را وادار می

به سوی جیب و قلب یهودیان سرازیر سازند و  -که از قدیم االیام معبود یهودیان بوده است-وسیله، جوی طال را 

 ی هرچه بیشتر آنان فراهم آورند.زمینه را برای سلطه

میان است، بدین ترتیب که یهودیان تالش دارند تا با  عالوه بر مصالح مادی، پای برخی مصالح دیگر نیز در

استفاده از شعار آزادی و اینکه این آزادی عین دموکراسی است، زمینه را برای فساد عقیده و اخالق مردم و سوء

در نتیجه استحمار آنان و تسخریشان جهت تحقق مصالح این قوم و ملت شرور فراهم آورند و بدین ترتیب، خیر 

ی این شرّ مهلک و خطرناک که اند در میانهها از طریق اکتساب حقوق و ضمانات به دست آوردهه ملتاندکی ک

 ردد.گاند و در گرداب این نظام معیوب و سرشار از زشتی، گرفتار آمده و تضییع میبدطینتان کسب کرده

*** 

ساسی دو موضوع ا -ذهب فکری دیگرخواه دموکراسی باشد یا هر م-کنیم را بر اسالم عرضه می مسالهآنگاه که 

 :کنندو اصلی خودنمایی می

 : در این سیستم، معبود کیست؟اول اینکه

چین آورده و مترجم ترجیح داد تا به : ...........) این قسمت را نویسنده در کتاب خود به صورت نقطهدوم اینکه

 همین صورت ترجمه گردد(.

خصوصاً در  -ورد را به نفع خود مصادره نموده و گمان دارد که جاهلیت معاصر که شاگرد یهود است هر دو م

یدگاه آنان، دسنجش آن نیستند بلکه از این قضایا محور حیات انسانی نبوده و مقیاس مناسبی برای  -ی اولقضیه

عکس قضیه صادق است و هرگاه که انسان از دین فاصله گرفته به سمت آزادی و پیشرفت حرکت کرده است و 

ه مرحله را در گویند که آدمی، ستر از قبل گشته است، میماندهتر شده و عقببه دین نزدیکتر بوده، پسرفتههرچه 

 ی دوم از حیاتمداری، و دین که مرحلهداری و علمطول حیات خود تجربه نموده که عبارتند از سِحر و دین
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هبود این دوره عبور نماییم و برای پیشرفت و ب ای گذرا تلقی شده و شایسته است که ازاست باید به عنوان مرحله

 زندگی، اتکای خود را به جای دین بر علم بگذاریم و قدم در راه رشد و ترقی و تمدن بنهیم!!

واند وجود تی دوم، جاهلیت معاصر گمان دارد که مقیاس ثابتی برای انسان متصور نیست و نمیمورد قضیهاما در 

ی اای برای خود، شاخص و مقیاس جداگانهچارچوب ثابتی نداشته و هر عصر و مرحلهداشته باشد، انسان، کیان و 

باشد و انسان همیشه همان شکلی را به دارد و در اصل، مقیاس، همان واقعیت موجود و امر واقع در آن عصر می

انی ، چارچوب و میزتوان برای انسانیت انسانطلبد و به همین علت، نمیگیرد که عصر و زمانه از وی میخود می

 ثابت تعیین نمود.

تا در میان مردم به قسط و سنجد؛ همان میزانی که نازل شده اما در مقابل، اسالم تمامی امور را با مقیاس اهلل می

 :عدل رفتار شود

 ُالْكَِتاَب َواْْلِيَزاَن لَِيق ْْ  {25 }حدید: وَم النَّاُس بِاْلِقْسطِ َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأََّْزْلنَا َمَعُه

ایم، و با آنان کتابهای ما پیغمبران خود را همراه با دالئل متقن و معجزات روشن )به میان مردم( روانه کرده»

ایم تا مردمان )برابر آن در میان خود( دادگرانه )آسمانی و قوانین( و موازین )شناسائی حق و عدالت( نازل نموده

 «.کنندرفتار 

ی قضیه ، مهمترین"معبود کیست"ی گوید که قضیهمی -که همان میزان حقیقی و اصلی است-و این میزان اهلل 

ود اهلل گردد، اینکه آیا معبحیات بشری است و تمام جوانب زندگی انسانی بر مبنای جواب این سؤال استوار می

 است یا چیزی در کنار اهلل و یا جدای از اهلل؟

عاصر به صورت تعمدی از حیات اخروی غفلت ورزیده و زندگانی دنیای فانی را برجسته نموده و آنرا جاهلیت م

ی توجه و کوشش و آبادانی است زیرا اگر جاهلیت به حیات اخروی اشاره نماید در داند که شایستهتنها جایی می

 د...ریزد و همه چیز فروکش خواهد کری اول، کاخ آرزوهایش فرو میهمان وهله

ی وجود اهلل و شریعت وتواند ادعا کند که در سرای آخرت جایی مناسب برای ملحدین و منکرین هیچ کس نمی

تواند بگوید افرادی که نسبت به شرع و قانون اهلل کراهت دارند و از تبعیت از اوامر الهی و وجود دارد، کسی نمی

جایگاهی نیک خواهند یافت! به همین خاطر، جاهلیت معاصر کنند تطبیق آن در واقعیت حیات خود، خودداری می

ی آن صحبت راند، و اگر هم دربارهبه هیچ وجه از روز قیامت و حشر و نشر و ثواب و عقاب آخرت سخنی نمی

بوده و شایسته نیست که انسان متمدنی که برای عقل و شعور خود گویند که این مباحث، وهمی و غیبی کنند می

ا ربخشد وقت خود گرایی، زندگانی خویش را سامان میدهد و با روح علمل است و به علم اهمیت میاحترام قائ
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ا هدر راه فهم آن تلف نماید! در این هنگام است که حیات دنیوی تبدیل به اهداف واالی مردم گشته و تمام تالش

طینت، امور را طبق میل و خواست گردانان بدگردد و همگام با آن، کارگردانان شرور و صحنهمصروف آن می

یطان ی شبرگزیدهدر مسیری که ملت  "أممیین"آورند و بدین ترتیب، ریزی نموده و به اجرا در میخود برنامه

 .کنندگردند و سیر حیات میاند روان میتسهیل کردهبرایشان 

َّْيَاَفَأْعِرْض َعْن َمْن َتَوَلَّ َعْن ذِْكِرََّا َوََلْ ُيِرْد إاِلَّ ] َياَة الدُّ َُّ َعْن  * اْْلَ ََ ُْ بَِمْن  ِْ إِنَّ َربََّك ُهَو َأْعَل ْْ ِمْن الِْعْل َذلَِك َمْبَلُغُه

ُْ بَِمْن اْهتََدى َمَواِت َوَما يِف اَأَْرِض لَِيْجِزَي الَِّذيَن َأَساُءوا بََِم َعِمُلوا َوََيِْزَي  * َسبِيلِِه َوُهَو َأْعَل ِذيَن الَّ َوَّللَِِّ َما يِف السَّ

ْسنَى  {91-23 }نجم: َأْحَسنُوا بِاْْلُ

 منتهای دانش ایشان همین خواهد*کند و جز زندگی دنیوی نمیاز کسی روی بگردان که به قرآن ما پشت می»

است. پروردگار تو کسی را که از راه خدا منحرف شده باشد، و همچنین کسی را که راهیاب بوده باشد، به خوبی 

هر چه در آسمانها و هر چه در زمین است، متعلّق به  داند( *بهتر از همه، احوال و اوضاع آنان را میشناسد )و می

رهائی دهد، و نیکوکاران را در برابر کاکنند کیفر میخدا است. سرانجام اهلل بدکاران را در برابر کارهائی که می

 «.کندکنند به بهترین وجه پاداش عطاء میکه می

 ََوَلكِْن م ٌْ ْْ َعَذاٌب َعظِي ْْ َغَضٌب ِمْن اَّللَِّ َوََلُ َح بِاْلُكْفِر َصْدرًا َفَعَلْيِه ََّْيا َعََل  *ْن ََشَ َياَة الدُّ ْْ اْسَتَحبُّوا اْْلَ ُ َذلَِك بَِأهَّنَّ

َُ اَّللَُّ َعََل  *اآلِخَرِة َوَأنَّ اَّللََّ ال ََيِْدي اْلَقْوَم اْلَكافِِريَن  ْْ ُأْوَلئَِك الَِّذيَن َطبَ ْْ َوُأْوَلئَِك ُه ْْ َوَأْبَصاِرِه ْْ َوَسْمِعِه ُقُلوِِبِ

  اْلَغافُِلونَ 

 {108-106 }نحل:

گردند بجز آنان که )تحت فشار و اجبار( وادار به اظهار کفر می-شوند کسانی که پس از ایمان آوردنشان کافر می»

ی خود را برای پذیرش مجدّد کفر آری! چنین کسانی که سینه -و در همان حال دلهایشان ثابت بر ایمان است

شود، خشم تند و تیز خدا )در دنیا( گریبانگیرشان میپذیرند( دارند )و به دلخواه خود دوباره کفر را میگشاده می

این )خشم خدا و عذاب بزرگ( بدان خاطر است که آنان زندگی  *و )در آخرت، کیفر و( عذاب بزرگی دارند 

دارند، و اهلل گروه کافران را )به سوی بهشت( رهنمود ترش میدهند و گرامیدنیا را بر زندگی آخرت ترجیح می

آنان کسانیند که خدا بر دلها و گوش و چشمانشان مُهر نهاده است )و به سبب زشتیها و پلشتیهایشان،  *گرداند نمی

ی حقائق بسته است، و حسّ تشخیص و قدرت تمییز را از ایشان گرفته است(. و ی عقلشان را به روی همهدریچه

گوششان، که ابزار شناخت انسانند( خبری به دل و چشم و های غفلت و بیچنین افرادی )با آویزان بودن پرده

 «.باشندغافالن واقعی می

 ٌآَذان ْْ ا َوََلُ وَن ِِبَ ْْ َأْعُُيٌ ال ُيْبِِصُ ا َوََلُ ْْ ُقُلوٌب ال َيْفَقُهوَن ِِبَ ا ََلُ ْْ ُقُلوٌب ال َيْفَقُهوَن ِِبَ ا ُأْوَلئَِك ََلُ  ال َيْسَمُعوَن ِِبَ

ُُّ ُأْوَلئِ  ََ ْْ َأ ُْ ُه ْْ اْلَغافُِلونَ َكاَأَََّْعاِم َب  {133 }اعراف: َك ُه

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 54 
www.ghotb.net      اسالم و دموکراسی                                                                                                             

های فهمند، و چشمهائی دارند که بدانها )نشانهآنان دلهائی دارند که بدانها )آیات رهنمون به کماالت را( نمی»

شنوند. نمی ساز را(بینند، و گوشهائی دارند که بدانها )مواعظ و اندرزهای زندگیخداشناسی و یکتاپرستی را( نمی

ن دهند( همساجویند و منافع و مضارّ خود را از هم تشخیص نمیاز این اعضاء چنان که باید سود نمیاینان )چون 

افراط و  گذارند، ولی اینان راهترند )چرا که چهارپایان از سنن فطرت پا فراتر نمیچهارپایانند و بلکه سرگشته

 «.هستند خبر )از صالح دنیاو آخرت خود(پویند(. اینان واقعاً بیتفریط می

باشد به همین جهت، سعی شان میها و تسخیر آنها در جهت مصالحهدف نهایی ملت شرور، استحمار دیگر امت

ی خود گردانند و آنها را به کلی از یاد و خاطر قیامت باز دارند تا همچون در این دارند که دیگران را بنده و برده

باشد و تمامی همّ و غم ذهنشان! .. تا بدینوسیله آنان را بنده حیوان، گذران زندگی کنند و دنیا نهایت علمشان 

استثمارشان کنند و نیک پیداست که سرنوشت کسانی که از یاد آخرت غافل گردانند و به راحتی بتوانند شهوات 

 :شوند چه رنگ و بویی دارندها و هنجارهایی که بدان ختم میمانند چگونه است و ارزشمی

 ِة َهِب َواْلِفضَّ َهَواِت ِمْن النَِّساِء َواْلَبنَُِي َواْلَقنَاطرِِي اْْلَُقنَْطَرِة ِمْن الذَّ َن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ َمِة َواَأَََّْعاِم  ُزيِّ ُِ اْْلَُسوَّ ْي َواْْلَ

َّْيَا َواَّللَُّ ِعنَْدُه ُحْسُن اْْلَآِب  َياِة الدُّ ْرِث َذلَِك َمَتاُع اْْلَ ُْ  *َواْْلَ ْْ َجنَّاٌت  ُق ِ َقْوا ِعنَْد َرِبِّ ِذيَن اتَّ ْْ لِلَّ ْْ بَِخرْيٍ ِمْن َذلُِك َأُؤََّبُِّئُك

َواٌن ِمْن اَّللَِّ َواَّللَُّ  َْ َرٌة َوِر تَِها اَأهََّْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َخالِِديَن فِيَها َوَأْزَواٌج ُمَطهَّ ِري ِمْن ََتْ لُوَن يَن َيُقوالَّذِ  * َبِصرٌي بِاْلِعَباِد ََتْ

نَا آَمنَّا َفاْغِفْر َلنَا ُذَُّوَبنَا َوقِنَا َعَذاَب النَّاِر  نَا إََِّّ اِدقَُِي َواْلَقاَِّتَُِي َواْْلُنِْفِقَُي َواْْلُْسَتْغِفِريَن بِاَأَْسَح  *َربَّ ابِِريَن َوالصَّ  ارالصَّ

داده شده است، از قبیل: عشق  برای انسان، محبّت شهوات )و دلبستگی به امور مادی( جلوه{ »13-14 عمران:}آل

به زنان و فرزندان و ثروت هنگفت و آالف و الوف طال و نقره و اسبهای نشاندار )و مرکبهای ممتاز( و چهارپایان 

)همچون: شتر و گاو و بز و گوسفند ...( و کشت و زرع. اینها )همه( کاالی دنیای پست )فعلی( است و سرانجام 

ر پیشگاه خدا است )و همو داند که در آخرت به نیکوکاران چه چیزهائی عطاء نیک )تالشگران در راه حق( د

ها آراسته و جلوه داده شده بگو: آیا شما را از چیزی با خبر سازم که از این )چیزهائی که در دیده *خواهد کرد 

است( بهتر است؟ برای کسانی که پرهیزگاری پیشه کنند در نزد پروردگارشان باغهائی )در جهان دیگر( است که 

واهند بود. )همچنین ایشان را( همسران گذرد، آنان در آنجاها جاویدانه خها از پای )درختان( آنها میرودخانه

رونی بیند )و نیّت دپاکیزه )از هر پلیدی و نقصی( و خوشنودی خدا است. و اهلل )رفتار و کردار( بندگان را می

گویند: آورند و( میسازد و فریاد برمیو همان کسانی که )ایمان، دل آنان را لبریز می *داند( ایشان را می

و همان کسانی  *ایم، پس گناهان ما را ببخش و ما را از عذاب آتش )دوزخ( به دور دار ن آوردهپرودگارا! ما ایما

که )در راه طاعت و عبادت، و دوری از گناه و معصیت، و تحمّل مشقّات و نامالیمات( بردبار، و )در نیّت و کردار 

توانند و بدان گار، و )از آنچه میو گفتار( درستکار، و )با خشوع و خضوع بر طاعت و عبادت( مداوم و ماند

 «.دسترسی دارند( بخشاینده، و در سحرگاهان آمرزش خواهند
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بینیم که جاهلیت معاصر از یاد آخرت غافل مانده است و تمام تالش و کوشش و همّ وغمش، پس وقتی می

گاه این جاهلیت و حیات دنیوی را شاخص و مالک سنجش هر چیزی قرار داده، هیچ 92باشدزندگی این دنیا می

دم گرفتن مرشویم و در جهت به بردگیپیمان نمیکنیم و با آن همکند همراهی نمیرا در مسیری که طی می

که دقیقاً از شود بلتنها به آخرت مربوط نمی "معبود کیست "ی قضیهگوییم که حالش نخواهیم بود، میکمک

خ این سوال، نه تنها جایگاه انسان را در آخرت مشخص مواردی است که در دل حیات دنیوی هم جای دارد و پاس

ر از آن است که تسازد، و این تاثیر، بسیار بیشتر و خطرناککند بلکه زندگانی این دنیا را نیز به شدت متاثر میمی

 ی شیطان، گمان دارند!های امت برگزیدهبردگان و شیفتگان جاهلیت معاصر و خودباختگان نقشه

باری  ی عبودیت ذاتو از سرچشمهنشات گرفته هایی که از دین از ارزش -بته به صورت موقتال-با صرف نظر 

شود، پاسخ به سؤال فوق بسیار مهم و اساسی است زیرا جواب این سوال، کلید حلّ معمای تعالی جاری می

 !را در دل خود دارد "گذار و منبع تشریع حیات دنیویقانون"

ت دارد کسی که مالکیت را در دس» -این تفسیر در این سخن اصابه به حق داشته- گوید:تفسیر مادی تاریخ می

گذارد که کند طوری قانون میداری میای که حکومتگیرد و هر طبقههمان هم حکومت را در اختیار می

 «.مصالحش در مقابل سایر طبقات محفوظ گردد

د بود و کنند بسیار مهم خواهی خاکی زندگی میهبرای افرادی که در این کر "گذار کیستقانون"ی پس قضیه

اند بردهی جنسی که بویی از اخالق نکنندهارزش دنیایی و یا مسائل دیوانهنباید در مقابل مسائلی چون کاالهای بی

 :فرمایددر موردشان می همان کاالهایی که اهللحساب آورد؛ ای دسته چندم به آن را قضیه

َوالَِّذيَن َكَفُروا  ْْ ُُ اَأَََّْعاُم َوالنَّاُر َمًْْوى ََلُ  {12 }محمد: َيَتَمتَُّعوَن َوَيْأُكُلوَن َكََم َتْأُك

خبر و غافل از برند و همچون چهارپایان )بیکافران )چند روزی از نعمتهای زودگذر جهان( بهره و لذّت می»

نهادن به آخرت( آتش دوزخ جایگاه ایشان خورند، و )پس از بدرود حیات و گام چرند و میسرانجام کار( می

 «.است

 زیرا اینها، کاالهایی حیوانی هستند نه انسانی!

ند به سبب اهایی که در طول تاریخ به وقوع پیوستهبسیار مهم است زیرا، تمامی انقالب "قانونگذار کیست" عبارت

گذارانی که همیشه به دنبال منافع خود و مصالح گروه هایی بوده که از قانونگذاران سر زده است همان قانونظلم

                                                           
 «بار الها، دنیا را نهایت علم ما و غایت هم و غم ما قرار نده»فرماید: اللهم ال تجعل الدنیا مبلغ علمنا وال غایة همنا: ی از دعاهای خود میدر یک خدارسول -92

 به روایت ترمذی.
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ی فساد نجات هااند تا از شرّ این جرثومهاند در نتیجه، مظلومین انقالب کردهاند که بدان تعلق داشتهو جماعتی بوده

 ها را به حداقل ممکن کاهش دهند.یابند و این ظلم

ی ها را در این کرهاست و به چه میزان حیات انسانگذاری چقدر مهم حال که نشان دادیم این مبحث قانون  

ذاری گپس همراه شوید تا به منبع اصلی قانون -بدون توجه به زندگی اخروی-خاکی تحت تاثیر قرار می دهد 

 شود، نگاهی بیندازیم.حکم نمی "ما أنزل اهلل"در دموکراسی لیبرال و هر جاهلیتی که در آن به 

ی معین و ابینیم و سپس این بشر، محدودتر شده و در انحصار طبقهرا در دستان بشر می ی اول، منبع اصلیدر وهله

یابد مگر آنکه دیگر طبقات، رنگ و بوی مورد گیرد و این طبقه، مصالحی دارد که تحقق نمیمشخص قرار می

 نظر این طایفه را به خود بگیرند!

داخت پرداری میکه هم صاحب ملک بوده و هم به حکومتدر نظام فئودالیزم، حاکم منطقه، امیر آن منطقه بود 

توانست وی را بازخواست کند و یا تحت پیگرد قرار دهد زیرا تنها نیروی موجود، خودش بود و کس و کسی نمی

 دیگری بر چیزی تملک نداشت.

ازرسی از ب اما در دموکراسی لیبرال، اگرچه از لحاظ تئوریک و نظری، قانونگذاری حق ملت است و نظارت و

تواند بشری نمیکند و هیچ بنیرانی میداری است که صاحب همه چیز است و حکمآن ملت! اما این سرمایه

است که زمام امور را در دست دارد و به نفع  -اعم از یهود و غیر یهود-داری آری! این سرمایهبازخواستش کند، 

ه دهد کی ملت و از جیب مردمی انجام میرها را با هزینهکند و تمامی این کاخود و مصالح خود قانونگذاری می

 .و اقتصادی و اجتماعی را متحمّل شده استهای سیاسی های مختلف، انواع ظلمجاهلیتدر طول تاریخ، از طرف 

مان و یا خواه در پارلنبایستی فریب فریادها و گول شعارهای فریبنده را خورد، نباید وجود برخی صداهای آزادی

روزنامه و وسایل ارتباط جمعی ما را فریب دهد، زیرا اینها نیز جزئی از نمایش پر زرق و برقی هستند که بدان در 

که قدرت را در دستان خود قبضه نموده از یک طرف،  -اعم از یهود و غیر یهود-داری اشاره کردیم، سرمایه

را دستخوش  های مختلف نمایشتوانند سکانسینیک آگاه است که این فریادها قادر به تغییر اوضاع نیستند و نم

توجه نمایند و از طرفی دیگر، این صداها را دستاویزی برای فریب افکار عمومی و تحقق مصالح خود تغییری قابل

به بازی خیزند جمهور مردم میخواهی به هوا بر دهد، بدین ترتیب، هرگاه این فریادهای آزادیخود قرار می

ی به یابند و سکان کشتی فرمانروایی را به راحتیمان آورده و بدان اطمینان خاطر بیشتری میدموکراسی بیشتر ا

 .خواهند انجام دهندسپارند تا از خالل آن، هر آنچه را که میقدرتان میدست صاحب

ه ک باید گفت -هماهنگونه که بارها اشاره کردیم-اند ها و حقوقی که ملت به دست آوردهاما در مورد ضمانت

داری رمایهبینیم که سی تالش و کوشش مستمر مردم بوده نه حاصل کار دموکراسی، و اگر میاین مسائل، نتیجه
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صرف نظر کرده تا اصل منافع محفوظ بماند به برکت ذات وجودی  -آن هم با اکراه-از برخی منافع کوچک 

ی هرهی آن بر کارگرِ با بداری آزاد و تکیهدر نظام سرمایه بخش اعظم آنحاصل نشده است بلکه  نظام پارلمانی

ی دارسرمایه ، محدود از آزادی، به منظور کسب سودهای نجومی که در حال حاضر بدست آورده است ریشه دارد

ی خود را تا حداکثر ممکن افزایش داده و از این بیشتر جا برای گسترش ندارد وگرنه مطمئن قدرت و سلطه ،آزاد

داشت، زیرا اگر سیستم به صورت دیکتاتوری درآید و کارگر تحت فشار یل به آن گام بر میباشید که در راه ن

داران دور هم جمع شوند و با هم آهن و آتش مجبور به انجام کار باشد دیگر امکان کار جمعی که در آن سرمایه

-یهبدیهی است که سرماگردد و کار کنند وجود ندارد و قدرت در دست گروه بسیار محدود و اندکی تجمیع می

و  تواند کارگران را تحت فشارداری که قدرت نداشته باشد وجود هم نخواهد داشت! زیرا آتشِ سیستمی که می

های کمونیستی دامن آنها را داران را نیز خواهد گرفت همانگونه که در دولتاجبار به کار وا دارد دامن سرمایه

ای هخود مجبور است به یکسری آزادیموجودیت ا اکراه و برای حفظ داری، بگرفت، و از اینجاست که سرمایه

 دهد.ی دموکراسی انجام میمحدود تن در دهد و این کار را از طریق بازی زیرکانه

 کند و بسیاری ازهای خود میی خزانهداری بیشترین سودها را روانهآری! از طریق دموکراسی است که سرمایه

  گذارد.ریزها را برای ملت به ارث میخردهو مقدار کمی از  99مظالم

ای آن هتوان ظلم را به عنوان یکی از نشانهشده است می در هر جاهلیتی که احکام انسانی جایگزین شرع مبین اهلل

ردند! و گشود: گروهی به مقام ریاست نائل میمشاهده نمود. مجتمع جاهلی، ناگزیر به دو دسته و گروه تقسیم می

پردازند و گروهی دیگر، همچون بردگانی هستند که بر آنان گذاری میگیرند و به قانونر دست میقدرت را د

باشند و اگر بازی ظریف دموکراسی نباشد، گیرد و ناگزیر از اجرای قوانین مصوب میاعمال قدرت صورت می

گانی ؛ بردگان آنان!بندلت و توده، داران، آقا و ارباب قوم هستند و متواند مخفی بماند که سرمایهاین حقیقت نمی

 !باشندکه ناچار به اجرای قوانین اتخاذ شده از سوی ارباب خود می

ان دیگر تری به نسبت بردگاین را انکار نخواهیم کرد که بردگان عصر دموکراسی لیبرال، زندگی بهتر و مرفه

کند و او همچنان برده و بنده است، هر میهای تاریخ دارند اما با این وصف، حقیقت وضعیت وی تغییر نجاهلیت

 ی دموکراسی باشد.شده در نمایش ظریف و زیرکانهچند که صاحب برخی از مظاهر آزادی طراحی

                                                           
شده است و عبارت رّد مظالم که مظالم جمع َمظلَِمه است و در لغت، مالى را گویند که به ناحق از کسى گرفته شده است، مانند مال غصب یا سرقت  -99

 ممکن است خیلی جاها شنیده شود به معناى بازگرداندن چنین مالى به صاحبش خواهد بود. )مترجم(
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پذیرد زیرا حکم آزادی واقعی تحقق نمی 94،کندای که سیمای جاهلیت دارد و به شریعت اهلل حکم نمیدر جامعه

-می کند که در آن، ارباب قانونتقسیم می رعیتو  اربابی به دو دسته به شریعت انسانی، به طور قطع مردم را

ای از آزادی حقیقی ندارد. اجرای شریعت اهلل در کند و در مقابل ارباب خود، هیچ بهرهگذارد و رعیت اجرا می

ده و هم بو جامعه و عدم رجوع به شریعت و قوانینی غیر از دستورات خدا، هم به جای آوردن حق اهلل بر بندگانش

 باشد:می الوهیتی اهلل از ویژگیهای

 ُْلُق َواَأَْمر  {54}أعراف: َأال َلُه اْْلَ

 «.دهدآفریند و تنها او فرمان میآگاه باشید که تنها او می»

ی خاکی است و تضمینی است جهت ممانعت از برقراری نظام ، ضمانتی حقیقی برای آزادی انسان در کرههمو 

 ای قلیل در منصب قدرت هستند و اکثریتی عظیم در مقام بردگی!در آن، عده ارباب رعیتی که

تنها  -خواه شعائر تعبدی باشد و خواه تحکیم شریعت اهلل - گویم که، منحصر کردن عبودیت برای اهللبه تاکید می

نهایی مادامیکه اهلل به ترهاند، کند و مردم را از بندگی غیر اهلل میچیزی است که زمین را از لوث اربابان پاک می

د آزادی توانهیچ کسی نمی -ی شعائر باشد و چه اجرای بی کم و کاست شریعت اوچه از جنبه -شود عبادت می

وان متصور تبشر را از وی سلب نموده و او را بنده و مطیع خود گرداند و براستی آیا دیگر جایی برای اربابان می

 95؟!شد

 ینند طعم واقعی آزادی را بچشند که اهلل تعالی، به تنهایی در مقام رب باشد و همهتوامردم تنها در صورتی می

آید و باشند، تنها در این صورت است که آدمی آزاد به دنیا می بنده و برده او -اعم از حاکم و محکوم-مردم 

زمینی اعم از مادی و اقتصادی میرد و تنها در این حالت است که در مقابل تمامی نیروهای زید و آزاد میآزاد می

کند زیرا این بشر، در این حالت، وجود و نیروی خود را از اهلل می -استعالی ایمانی-و... احساس بزرگی و استعال 

 تر از تمامی نیروهای موجود در کائنات!باالتر از هر چیز و هر کسی است... باالتر و بزرگ گیرد و اهللمی

                                                           
ت در مقابل گیرد و حکم جاهلیجاهلیت، آنگونه که در قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته، در اصل از عبادت غیر اهلل و تنفیذ حکم بشری نشات می  -94

آیا )آن فاسقان از پذیرش حکم تو بر طبق آنچه خدا نازل » أفحكْ اجلاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من اَّلل حكَم القوم يوقنون؟!یابد: م اهلل نمود میحک

«. ند؟ککنند و( جویای حکم جاهلّیت )ناشی از هوی و هوس( هستند؟ آیا چه کسی برای افراد معتقد بهتر از خدا حکم میکرده است سرپیچی می

 {50}مائدة:

اند، دهها روشن و مشخص شو نشانه»فرماید که: . چه زیبا می[اْلمد َّلل الذي أَّزل عَل عبده الكتاب وَل َيعُ له عوجا]شهید سید قطب در تفسیر آیه   -95

نده کار او شایسته حمد و ستایش است و محمد، بشود، اهلل همان کسی است که کتاب را نازل فرموده و این ای یافت نمیدر عقیده هیچ چیزی پنهان و پوشیده

 ی اهلل است، پس اکنون همه و همه عبید و بندگان اهلل هستند و اهلل هیچ فرزند و شریکی ندارد. )مترجم(و بنده
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ه که در صدر اسالم به وجود آمد مجدداً ایجاد خواهد شد! و عبودیت در تمامی در این هنگام است که آنچ 

 گردد.ها تنها و تنها از آن اهلل متعال میزمینه

ایستد و در مقابل امیرالمومنین می گوید: ای مردم! بشنوید و اطاعت کنید! سلمان فارسیمی عمر بن خطاب

رتاپای ای که با آن سکنیم تا نگویی که این تکه پارچهتو اطاعت می شنویم و نه ازگوید: امروز نه از تو میمی

 ای!ای از کجا آوردهخود را پوشانیده

د: پرسرود، قاضی از وی میی وی را دزدیده است پیش قاضی شریح میای که زرهبا یهودی علی بن ابی طالب

لیل گوید! من هیچ دگوید: شریح راست میمی ای امیرالمومنین! آیا گواهی بر مدعای خویش داری؟ امیرالمومنین

 سپارد!کند و زره را به وی میو مدرکی ندارم و قاضی بر اساس شرع اهلل، حکم به نفع یهودی صادر می

شیدند چ -که احساس آزادی را خلق کرد-ی عدالت و مساوات حتی کسانی هم که ایمان نیاورده بودند از این میوه

کند تا از عمرو بن ها راه طی میی این عدالت چنان بود که مردی قبطی، فرسنگآوازهو در سایه آن آرمیدند، 

شکایت برد و به علت آسیبی که فرزندش در مسابقه  به نزد امیرالمومنین عمر -والی آن زمان مصر-عاص 

رومیان شکافته  ایهدوانی از پسر والی دیده بود از او شکایت نماید، این فرد کسی بود که پشتش توسط شالقاسب

شده بود و قبالً، احساسی به نام آدمیت نداشت تا چه برسد به اینکه از والی زمان شکایت کند! به راستی چه چیزی 

ت ای! چنین پشی عصای بزرگ زادهوی را به طی کردن این همه راه واداشته بود؟! چه چیزی باعث شد تا ضربه

خواهی طی کند؟ و به دنبال احقاق حق خود در شریعت اهلل ای تظلموی را به درد آورد که هزاران مایل را بر

 بگردد؟

هرگز! هرگز آزادی حقیقی و برابری و برادری حقیقی متحقق نخواهد شد مگر آنکه حاکم زندگی، اهلل و شرع 

و  آزادی و برابری"تمامی شعارهای  96حکیمانه اهلل بوده و قانون بشری در آن محلی از اعراب نداشته باشد،

وند ششود صرفاً شعار و باد هواست، شعارهایی که در عالم واقع متحقق نمیکه در دموکراسی سر داده می "برادری

گذاری را در دست دارند و اکثریتی قابل توجه، در مقابل این زیرا در ورای این الفاظ، قلیلی از آدمیان، حق قانون

دنبال  ی اکثریت، بهای اندک است آنان با هزینهت در دستان عدهای جز تسلیم ندارند و مادامیکه قدرقوانین چاره

 باشند.  محقق ساختن مصالح خود می

                                                           
خود را از  تقبال اشاره کردیم که اجتهاد مجتهدین، در مسائلی است که نصی در مورد آن وجود ندارد و این اجتهاد با اجازه اهلل صورت گرفته و مشروعی -96

اد صه کالم اینکه، اجتهبایست به طور کامل رعایت گردد، خالشرع میگیرد، در این امر، هیچ حرامی و حاللی نباید حالل و حرام گردد و چارچوب میاهلل 

 .گیرد اشتباه گرفته شودها و جوامع جاهلی انجام میی مردم که در نظامنباید با مقوله قانونگذاری خودسرانه
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ارند گذاری مشارکت دگیری و قانوندموکراسی در اقوال نظری خود گمان دارد که تمامی مردم در فرایند تصمیم

کمان و اند میان مصالح حاخود وضع نموده و این توانایی به مردم بخشیده شده است تا با استفاده از قوانینی که

و ی خاکی محکن کنند و بردگی و بندگی را از حیات این کرهمردم، هماهنگی به وجود آورند و ظلم را ریشه

-که این فرضیه کامالً جدلی بوده و امکان ندارد نمود عینی پیدا کند و در هیچ جاهلیتی از جاهلیتسازند، در حالی

ذار زمین گاند محقق نشده است، آیا گمان دارید که اگر بنی بشر، قانونغیر شریعت اهلل پناه بردههای تاریخ که به 

 باشد زندگی بر سیمایی زیبا و بر مداری صحیح جریان خواهد یافت؟

 بندو باری جنسی را تصویب کرد؟آیا این بنی بشر نبود که قانون بی

 به آنان القا کردند کنار بگذارید:ای چند، یهودیت شرور که این قوانین را لحظه

 ِإََِل َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْول ْْ نِّ ُيوِحي َبْعُضُه ُِّ ََّبِيٍّ َعُدّوًا َشَياطَُِي اإِلَِّس َواجْلِ  }أنعام: ُغُروراً  َوَكَذلَِك َجَعْلنَا لُِك

انهای زند( دشمنانی از انسورهمان گونه )که اینان که در صدد هدایت ایشان هستی با تو دشمنی و ستیزه می{ »112

سی را نهانی اسای بیایم. گروهی از آنها سخنان فریبندهمتمرّد و جنّیان سرکش را در برابر هر پیغمبری عَلَم کرده

 .«های دروغین( بفریبندسرائیهای رنگین و وسوسهاند تا ایشان را )با یاوهدادهبه گروه دیگری پیام می

بر کارهای  تواند توجیهی باشدی یهود بر دموکراسی نمیرا کنار بگذارید زیرا، سیطرهگویم موقتاً شرارت یهود می

باشد، اسی میای و زیربنایی دموکرگیرد بلکه این مشکل، از مشکالت پایهزشتی که از طریق این سیستم انجام می

ای همجالس نیابتی و یا رسانهبند وباری از رهگذر موافقت جمعی مردم اعم از ظاهر قضیه را بنگرید! آیا این بی

ی این هرج و مرجی که بشر تصویب های زندگی بدست نیامده است؟ آیا زندگانی بر پایهجمعی و یا واقعیت

 کرده است پایدار و استوار خواهد ماند؟!

 آیا این بشر نبوده که از رهگذر دموکراسی، ربا را قانونی و مشروع، اعالم نموده است؟

ردم را تشویق به رواج ربا کرده نادیده بگیرید. زیرا افتادن مردم در دامان یهودیت جهانی یهودیت شرور که م

در مورد  که اهللبکاهد. در حالی تواند آنها را معذور دارد و در پیشگاه اهلل در روز قیامت از جرم و تاوانشاننمی

 فرماید:آنان و امثال آنان می

 ََوُرْهب ْْ ُذوا َأْحَباَرُه َ ْْ َأْرَبابًا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ اَّتَّ  {91 }توبه: اهََّنُ

اند )چرا که علما و یهودیان و ترسایان عالوه بر خدا، علمای دینی و پارسایان خود را هم به خدایی پذیرفته»

نمایند، و دیگران هم از کنند، و خودسرانه قانونگذاری میپارسایان، حالل خدا را حرام، و حرام خدا را حالل می

 «.گردنددانند و کورکورانه به دنبالشان روان میبرند و سخنان آنان را دین میایشان فرمان می
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از آنان اطاعت کردند، چنانکه علما و مفسرین در  حالل اهلل بودیعنی اینکه در حرام و حاللی که مغایر با حرام و 

 93.دارندتفسیر این آیه اینگونه عنوان می

داری را نگاه کنید! آیا ربا جز با موافقت عمومی به اجرا درآمده است؟ لیبرالی سرمایهواقعیت زندگی دموکراسی 

 آیا زندگی با ربایی که بنی بشر حالل کرده دوامی خواهد داشت؟!

 موافقت کردند؟ "آزادی"آیا این آدمیان نبودند که با 

 یو از آن برای فاسد نمودن جامعهیهود شروری که این قضیه را وسعت بخشید -یهود را باز هم کنار بگذارید 

ی توانستند به این دستاورد برسند که از هدایت اهلل روای میزیرا یهودیان فقط در جامعه -استفاده نمودبشری سوء

. به ظاهر اجتماع نگاهی بیندازید! اکنون زن دیگر اندسوار شدن شیطان خم کردهگردانیده و پشت خود را برای 

ها، خود را رهانیده است بلکه حتی از چارچوب حیای فطری و و بند دین و اخالق و ارزشآزاد شده و از قید 

آیا این آزادی جز با موافقت بشر و رضایت و درخواست آدمی بوده است؟!! ذاتی خویش هم آزاد شده است!! 

  رد؟ حفظ خواهد کآیا زندگی، با این وضعیت آزادی زن، که انسان تصویب نموده پایداری و استقامت خود را  ..

صدها قانون بشری دیگر را در جاهلیت معاصر بنگرید و ببینید که چه آثار و پیامدهای زیانباری در زندگی آنان 

های روانی و عصبی، خودکشی، اعتیاد به الکل و مواد داشته است، آثاری چون دیوانگی، اضطراب، بیماری

کاری و... همه و همه در کنار و سوق دادن آنان به سمت بزهخانمانی اطفال ها، بیمخدر، انواع جرم و جنایت

گسیخته، فروپاشی خانواده، فروپاشی جامعه و مرگ احساسات انسانی و تبدیل شدن انسان به فردگرایی لجام

هوات تسخیر کند و نیم دیگر را شاراده که نیمی از زندگیش را ابزار و تجهیزات اداره میحیوانی مکانیکی و بی

 ه است.نمود

تصمیمات  حتی اگر تمامی اینگیرد، آید که انسان خود برای خویشتن تصمیم میتمام این مسائل زمانی پیش می

ی اجتماعی هماهنگ اتخاذ گردد که همه به یک میزان در آن دخیل باشند و هیچ ظلم و کشمکشی در در سایه

ی بنا به طبیعت گردد و آدمی اینها به بشر باز میزیرا تمام ؛بین نباشد باز هم درگیر چنین مشکالتی خواهیم بود

تواند تمامی پیامدهای احتمالی ناشی ی کاملی بر مسائل ندارد و نمیخود، خالی از جهل و نقصان نیست و احاطه

گردند و خارج می -که اهلل بدان اذن داده- 98اجتهاد بینی کند، پس آنگاه که از حدّ و مرزاز تصمیماتش را پیش

ند و اافتند که خود حفر کردهپردازند، به درون چاهی نازیبا میتوجه به شرع اهلل، به وضع حالل و حرام میبدون 

 گردد. اوضاع زمین، اینگونه تبدیل به آشفته بازار می

                                                           
 به علمایی همچون ابن کثیر و طبری و قرطبی و ابن تیمیه و غیر آنان مراجعه نمایید. -93

 شناسند و به ذات مقدسش ایمان دارند، و چون غیر مومنان شناختیت زیرا صرفاً آنانند که شریعت اهلل را میاهلل تعالی فقط به مومنین اجازه اجتهاد داده اس -98

   نسبت به شریعت اهلل ندارند حق ورود به این وادی به آنان داده نشده است.
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د گمان آنگونه که جاهالن عصر جدی "معبود کسیت؟"ی فهمیم که قضیهبا تعمق در اینگونه مسائل است که می

ای ماورایی نیست که صرفاً با آخرت در ارتباط باشد بلکه در کنار ارتباط تنگاتنگ با آخرت، با عمق الهمسدارند، 

 "حق قانونگذاری از آن کیست"وجود حیات دنیوی نیز ارتباطی نزدیک دارد زیرا جواب این سوال، پاسخ معمای 

کند. و هرگاه که اهلل، مردم را تدوین میی زندگانی را نیز در خود دارد، جواب اینکه، چه کسی منهج و برنامه

 ند.کگیرد و مردم را دچار فساد و تباهی میمعبود انحصاری آدمیان نباشد خیالی وهم انگیز حیات دنیا را فرا می

 سنجش شود نتیجه چه خواهد شد؟! "معبود کیست؟"نیک بنگرید! ببینید که اگر دموکراسی با میزان 

که گیرد و تنها معبود زندگی، اهلل تعالی است؟ یا این به تنهایی مورد عبادت قرار میآیا در دموکراسی لیبرال، اهلل

شوند؟ و بدیهی است که پذیرش دهها اله و معبود دروغین داریم که در کنار اهلل و یا جدای از او پرستش می

 گر اله و معبودی در کنار اهللمعبودی دیگر در کنار اهلل و یا جدای از وی هر دو دارای سرنوشتی یکسانند! زیرا ا

و کفر هر  ایم و شرکایم و اگر الهی جدای از او داشته باشیم به وادی کفر افتادهداشته باشیم مرتکب شرک شده

 شوند!دو در نهایت به کفر ختم می

 رویهای خود را به درست است که در جاهلیت جدید، هزاران کلیسا وجود دارند که در روزهای یکشنبه، درب

وانند بلکه خها انسانی که نه تنها نماز نمیی منحرف کلیسا و میلیونصرف نظر از عقیده-گشایند نمازگزاران می

مده ی دینی به این مکان آحال به این نمازگزار نگاه کن که از روی عالقه -اصالً قائل به وجوب آن نیز نیستند

ه ربا دهد اگر خطیب بگوید کاین فرد چه واکنشی نشان میکنید که در مورد ربا چه نظری دارد؟ است، فکر می

حرام است و بایستی اموالش را از ربا دور بدارد و در امور ربوی مشارکت نداشته باشد؟ به نظر شما جواب این 

 گیرد؟ تنها جوابی که یک فرد غربی برایتواند باشد؟ و آیا وی سخنران را به تمسخر نمیفرد نمازخوان چه می

 !دارد این است که ربا، از الزامات اقتصادی است و دین نباید در امور اقتصادی دخالت نماید مسالهاین 

نظرش در مورد مسائل و روابط جنسی چه خواهد بود؟ اگر یکی از حضار بگوید که این روابط جنسی به کلی 

 خود را اصالح نموده و از روابطحرام است مگر آنکه ازدواج شرعی انجام گرفته باشد و از وی بخواهد که رفتار 

دهد؟ و جوابش چگونه خواهد بود؟ جوان العملی از خود نشان مینامشروع دست بکشد، این نمازگزار چه عکس

 ای بیولوژیکی و زیستی است و ربطی به دین و اخالق ندارد!مسالهگوید که: روابط جنسی، آمریکایی می

ند ابود است یا دهها اله و خدای دروغین که بر زندگی مردم سیطره یافتهمع آیا در سیستم دموکراسی لیبرالی، اهلل

 کنند؟و بر آنان حکومت می
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 و محبت، شهوات و هویعشق ، تولید، مصالح ملی، اجتماع، افکار عمومی، عقل، علم، انسان، ابزار تولید، 93دالر

ردند گصورت جداگانه مورد پرستش واقع می ، از جمله خدایان دروغینی هستند که یا به همراه اهلل و یا به40و هوس

چه کسی است پاسخ قطعی و شفاف  "معبود"ساز ما در مورد اینکه در زندگی، و به نوعی به سؤال سرنوشت

 دهند؛ اینکه آیا معبود، اهلل است یا چیزی غیر از اهلل؟می

  نیست.گویند که در دموکراسی لیبرال، معبود به طور قطع، اهللتمامی این خدایان می

*** 

 ی انسانیت انسان است...ی دوم، قضیهاما قضیه

ها پاک کرد تا مشروعیت خود را حفظ کند و ایمان همانگونه که جاهلیت معاصر، بحث آخرت را از اذهان انسان

عیارهای مهایش برمال نگردد، به همان گونه نیز، تمام به اهلل را ملغی اعالم کرد تا مصالحش به خطر نیفتد ونقشه

 حقیقی انسانیت انسان را کنار زده و نادیده گرفته است.

 پردازیم...در اینجا به تشریح علل و اسباب این امر می

اگر جاهلیت معاصر اعتراف نماید که انسان از همان ابتدای خلقت، از حیوان متمایز بوده و عقیده و فکری آگاهانه 

یستند گانه قادر به درک آن نده همان ایمان به غیب است که حواس پنجنسبت به اهلل داشته و ایمانی که در وی بو

و تمامی اعمال و کردار انسان، برعکس حیوانات، دارای دو وجه مثبت یا منفی بوده و انسان قادر است میان دو 

 راه، یکی را به انتخاب خود، اختیار نماید و...

تواند تمامی تالش خود را که بر مبنای بُعد حیوانی انسان است یاگر به تمامی این امور اذعان نماید آنگاه چگونه م

 ؟توجیه نماید؟

های شوم خود را به اجرا بگذارد و مصالح خود را تحقق و اگر به تمامی این موارد اعتراف کند آنگاه چگونه نقشه

 بخشد؟

از راه منفک نمودن کامل  داری چگونه به سودهای حرام خود دست یابد؛ همان سودهایی کهآنگاه نظام سرمایه

اقتصاد و عملیات اقتصادی از دین و اخالق کسب کرده است؟ و چگونه یهودیت، اممیین را استحمار نموده و 

 ی شیطان تسخیر نماید؟آنها را جهت سواری دادن به ملت برگزیده

                                                           

و چه بسیارند امروز، بردگان دالر در «. برده درهم و دینار به هالک رفت و نابود شد» "تعس عبد الدرهْ، تعس عبد الدينار"فرمایند: می خدارسول -93

 سرتاسر این کره خاکی!

ُه َهَواهُ فرماید: اهلل تعالی می -04 َذ إََِلَ َ  [.45/29]الجاثیة «. ای کسی را که هوا و هوس خود را به خدائی خود گرفته استهیچ دیده» َأَفَرَأْيَت َمْن اَّتَّ

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 64 
www.ghotb.net      اسالم و دموکراسی                                                                                                             

ند و کشانرا به زوال میارزشی که صرفاً عقل داری، سودهای نامشروعش را از ربا و از صنایع بیچگونه سرمایه

 د؟شوند، اکتساب کناندازی میهایی که برای بازاریابی اجناس تولیدی راهنمایند و از جنگاخالق را فاسد می

 یهای شوم خود را برای فاسد نمودن زن و مرد و مشغول ساختن آنان به مسائل وقیحانهچگونه یهودیت، نقشه

اشند اجرا اخالقی ب دار حق و عدل و مبانیکه پرچمهای فرهیخته از انسانجنسی و غافل نمودنشان از تربیت نسلی 

نماید؟ چگونه روابط خانواده و مجتمع را از هم پاشیده و آدمیت را به جنون جنسی و جنون سینما و تلویزیون و 

 ؟فوتبال و دوستی و عشق و مدهای جدید و... گرفتار سازد

ن نخواهد کرد، نه به این دلیل که این مسائل حقیقت وجودی ندارند بلکه هرگز! جاهلیت هرگز به این موارد اذعا

ر هایش نقش بشود که جاهلیت، مشروعیت خود را از دست بدهد و نقشهها موجب میبدین علت که اقرار به این

 آب گشته و مصالحش از کف برود!

مدن نمود! بایستی گفت که تن پاک حقیقت را از اذهاپس، برای حفظ وضع موجود باید دست به هر کاری زد و 

توسط بشر، مقیاس سنجش  41انرژی و برق مادی، مقیاس و مالک انسانیت انسان است، باید گفت که مقدار مصرف

ت! خواهد، مقیاس انسانیت انسان اسانسانیت انسان است، بایستی گفت که آزادی انسان در انجام هر آنچه که می

 برای سنجش انسانیت انسان وجود ندارد! یا باید گفت که هیچ مقیاس ثابتی

آید، بلکه مهم این است که حقایق از دید مردم پنهان گردد تا بدانها دست نیابند، تا مهم نیست چه بر زبان می

واهد ی شیطان می خانسانیت خود را در عمل از دست دهند و تبدیل به همان درازگوشی گردند که ملت برگزیده

 از آن سواری بگیرد.

: اینکه ورزدکند و ضمن برجسته ساختنش بر آن اصرار میاما اسالم، دین برحق اهلل است، بر حقیقت اذعان می

ی اول به صورت انسان خلق شده و مکلف به تکالیفی گشته است و امانتی را بر دوش گرفته لحظهانسان از همان 

ا زمانی که انسان حامل این امانت است از ها و زمین و کوهها از حمل آن خودداری نموده اند و تکه آسمان

 :سازدخود را تباه میانسانیت خود حفاظت نموده و به محض اینکه از آن غافل گردد انسانیت 

 ًيِف اَأَْرِض َخلِيَفة ٌُ  {90}بقره: َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمالئَِكِة إِِّنِّ َجاِع

 «.گفت: من در زمین جانشینی بیافرینمزمانی )را یادآوری کن( که پروردگارت به فرشتگان »

 ْيتُُه َوَََّفْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا لَُه َساِجِدينَ  *إِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمالئَِكِة إِِّنِّ َخالٌِق َبََشًا ِمْن طٍُِي  َفإَِذا َسوَّ

 {32-31}ص:

                                                           

 ایم.به این امر اختصاص داده« تمدن کیلو وات»، فصلی را با عنوان «فی النفس و اْلجتمُ»در کتاب  -41
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گِل  به فرشتگان گفت: من انسانی را ازوقتی )این گفتگو در مأل اَعلی و عالَم باال درگرفت( که پروردگارت »

هنگامی که آن را سر و سامان دادم و آراسته و پیراسته کردم و از جان متعلّق به خود در او دمیدم در  * آفرینممی

 «.برابرش سجده )ی بزرگداشت و درود( ببرید

فِيَها ْْ ْْ ِمْن اَأَْرِض َواْستَْعَمَرُك  {61}هود: ُهَو َأََّشَأُك

 «.که شما را از زمین آفریده است و آبادانی آن را به شما واگذار نموده است او است»

 َِمْلنََها َوَأْشَفْقَن ِمنَْها و َباِل َفَأَبُْيَ َأْن َُيْ َمَواِت َواَأَْرِض َواجْلِ نَا اَأََماَََّة َعََل السَّ َْ ا َعَر َلَها اإِلََّْسانُ إََِّّ  {32}احزاب:  ََحَ

 یی جهان خلقت( عرضه داشتیم )و انجام وظیفهاراده( را بر آسمانها و زمین و کوهها )و همهما امانت )اختیار و »

ی اجباری بدون مسؤولیّت را بدیشان پیشنهاد کردیم. جملگی آنها اجبار اختیاری همراه با مسؤولیّت، و انجام وظیفه

ی ترسیدند، و حال این که انسان )این اعجوبهرا بر اختیار برتری دادند( و از پذیرش امانت خودداری کردند و از آن 

 «.جهان( زیر بار آن رفت

 ِنَّ َواإِلََّس إاِلَّ لَِيْعُبُدون  {56}ذاریات: َوَما َخَلْقُت اجْلِ

 «.اممن پرجنها و انسانها را جز برای پرستش خود نیافریده»

 ْْ َك ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن ُظُهوِرِه ْْ َقاُلوا َبََل َشِهْدََّاَوإِْذ َأَخَذ َربُّ ُك ْْ َأَلْسُت بَِربِّ ْْ َعََل َأَُّفِسِه ْْ َوَأْشَهَدُه تَُه يَّ  ُذرِّ

ای پیغمبر! برای مردم بیان کن( هنگامی را که پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمیزادگان { »132}أعراف:

جائب و غرائب گیتی را دریابند از روی )در طول اعصار و قرون( پدیدار کرد و )عقل و ادراک بدانان داد تا ع

انگیز هستی، خدای خود را بشناسند و باألخره با خواندن دالئل شناخت یزدان در قوانین و سنن منظّم و شگفت

ی جهان، انگار اهلل سبحان( ایشان را بر خودشان گواه گرفته است )و خطاب بدانان فرموده کتاب باز و گسترده

 «.یمدهاند: آری! گواهی میگار شما نیستم؟ آنان )هم به زبان حال پاسخ داده و( گفتهاست( که: آیا من پرورد

 َُوال ه ْْ َُ ُهَداَي َفال َخْوٌف َعَلْيِه ْْ ِمنِّي ُهًدى َفَمْن َتبِ ا َيأْتَِينَُّك ا َوالَِّذيَن َكَفُرو *ْْ َُيَْزَُّوَن ُقْلنَا اْهبُِطوا ِمنَْها ََجِيعًا َفإِمَّ

ُبوا  ْْ فِيَها َخالُِدونَ َوَكذَّ  {93-98}بقره: بِآَياتِنَا ُأْوَلئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُه

گفتیم: همگی از آنجا )به زمین( فرود آئید و چنانچه هدایتی از طرف من برای شما آمد )که حتماً هم خواهد »

افر و کسانی که ک * آمد( کسانی که از من پیروی کنند، نه ترسی بر آنان خواهد بود و نه غمگین خواهند شد

 «.های ما را تکذیب کنند )و نادیده گیرند( اهل دوزخند و همیشه در آنجا خواهند ماندشوند و آیه

 اَها َمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها  *َوََّْفٍس َوَما َسوَّ اَها  *َفَأَْلَ اَها *َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ  {10-3 }شمس: َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ

و سوگند به نفس آدمی، و به آن که او را ساخته و پرداخته کرده است )و قوای روحی وی را تعدیل، و »

سپس بدو گناه و تقوا را الهام کرده است )و چاه و راه و حسن و  *دستگاههای جسمی او را تنظیم نموده است( 

ردد که گ( کسی رستگار و کامیاب میی اینها!)قسم به همه *قبح را توسّط عقل و وحی به او نشان داده است( 
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نفس خویشتن را )با انجام طاعات و عبادات، و ترک معاصی و منهیّات( پاکیزه دارد و بپیراید )و آن را با هویدا 

ای گردد که نفس خویشتن )و فضائل و مزایو کسی ناامید و ناکام می *ساختن هویّت انسانی رشد دهد و باال برد( 

 «.میان کفر و شرک و معصیت( پنهان بدارد و بپوشاند، و )به معاصی( بیاالید انسانیّت خود را در

 ُِكوا بِِه َشْيئاً َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساَّاً َوبِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْْلََساكُِي اِر ِذي اْلُقْرَبى  َواْْلََساكُِِي َواجْلَ َواْعُبُدوا اَّللََّ َوال ُتَْشِ

اِر اجْلُ  ْْ إِنَّ اَّللََّ ال ُُيِبُّ َمْن َكاَن ُْخَْتاالً َواجْلَ ُِ َوَما َمَلَكْت َأْيََمَُُّك بِي نِْب َواْبِن السَّ اِحِب بِاجْلَ { 96 }نساء:  َفُخوراً نُِب َوالصَّ

تنها( خدا را عبادت کنید و )بس. و هیچ کس و( هیچ چیزی را شریک او مکنید. و نیکی کنید به پدر و مادر، »)

یتیمان، درماندگان و بیچارگان، همسایگانِ خویشاوند، همسایگانِ بیگانه، همدمان )در سفر و در حضر، خویشان، 

و همراهان و همکاران(، مسافران )نیازمندی که در شهر و مکان معیّنی اقامت ندارند(، و بندگان و کنیزان. بیگمان 

 «.دارد که خودخواه و خودستا باشداهلل کسی را دوست نمی

 َّاِدقَُِي َواْلَقاَِّتَُِي َواْْلُنِْفِقَُي َواْْلُْسَتْغِفِريَن بِاَأَْسَحارِ الص و همان کسانی که )در راه { »13 عمران:}آل ابِِريَن َوالصَّ

طاعت و عبادت، و دوری از گناه و معصیت، و تحمّل مشقّات و نامالیمات( بردبار، و )در نیّت و کردار و گفتار( 

( توانند و بدان دسترسی دارندو خضوع بر طاعت و عبادت( مداوم و ماندگار، و )از آنچه می درستکار، و )با خشوع

 «.بخشاینده، و در سحرگاهان آمرزش خواهند

 َخاِشُعوَن  *َقْد َأْفَلَح اْلُْْؤِمنُوَن ْْ ْْ يِف َصالِِتِ وَن  *الَِّذيَن ُه َُ ْغِو ُمْعِر ْْ َعْن اللَّ َكاةِ َفاِعُلوَن  *َوالَِّذيَن ُه ْْ لِلزَّ َوالَِّذيَن ُه

ْْ َحافِظُوَن  * ْْ لُِفُروِجِه ْْ َغرْيُ َمُلوِمَُي  *َوالَِّذيَن ُه ُ ْْ َفإهَِّنَّ ْْ أْو َما َمَلَكْت َأْيََمهَُّنُ َفَمْن اْبتََغى َوَراَء َذلَِك  *إاِلَّ َعََل َأْزَواِجِه

ْْ الَْعاُدوَن  ْْ  *َفُأْوَلئَِك ُه ْْ َراُعوَن  َوالَِّذيَن ُه ْْ َوَعْهِدِه ْْ ُُيَافُِظوَن  *َأََماََّاِِتِ ْْ َعََل َصَلَواِِتِ ْْ  *َوالَِّذيَن ُه ُأْوَلئَِك ُه

ْْ فِيَها َخالُِدونَ  *اْلَواِرُثوَن   {11-1}مؤمنون:  الَِّذيَن َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُه

ردار( و کسانیند که از )ک *کسانیند که در نمازشان خشوع و خضوع دارند  *مسلّماً مؤمنان پیروز و رستگارند »

 و کسانیند که زکات مال بدر *گیرند؛ نه شوخی( بیهوده و )گفتار( یاوه رویگردانند )و زندگی را جدّی می

مگر از همسران یا کنیزان خود، که در این صورت جای مالمت  *کنند و عورت خود را حفظ می *کنند می

آیند اشخاصی که غیر از این )دو راه زناشوئی( را دنبال کنند، متجاوز )از حدود مشروع( بشمار می * یشان نیستا

د که و کسانین *و کسانیند که در امانتداری خویش امین و در عهد خود بر سر پیمانند  *باشند( )و زناکار می

د اداء، و ارکان و اصول و خشوع و خضوع الزم را باشند )و پیوسته آنها را در وقت خومواظب نمازهای خود می

لّک آنان بهشتِ برین را تم *آنان مستحقّان )سعادت( و فراچنگ آورندگان )بهشت( هستند  *نمایند( مراعات می

 «.کنند و جاودانه در آن خواهند ماندمی

 َيْغِفُروَن ْْ ِْ َواْلَفَواِحَش َوإَِذا َما َغِضُبوا ُه َتنُِبوَن َكَبائَِر اإِلْث الَة  *َوالَِّذيَن ََيْ ْْ َوَأَقاُموا الصَّ ِ َوالَِّذيَن اْستََجاُبوا لَِرِبِّ

ْْ ُينِْفُقون  َّا َرَزْقنَاُه ْْ َوِِم ْْ ُشوَرى َبْينَُه ْْ  *َوَأْمُرُه ونَ َوالَِّذيَن إَِذا َأَصاَِبُ ْْ َينَْتِِصُ  {93-93}شوری:  اْلبَْغُي ُه
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گردند پرهیزند، و هنگامی که خشمناک میو کسانیند که از گناهان بزرگ، و اعمال بسیار زشت و ناپسند می»

کنند شوند، و بلکه نفس خود را مهار میی گناه نمیگویند و آلودهدهند و پرت و پال نمی)زمام اختیار از دست نمی

ه گویند، و نماز را چنان کو کسانیند که دعوت پروردگارشان را پاسخ می * بخشندورندگان را( میو بخشم آ

ایم ی مشورت با یکدیگر است، و از چیزهائی که بدیشان دادهی رایزنی و بر پایهخوانند، و کارشان به شیوهباید می

زیر بار  دهند )وشد، خویشتن را یاری میو کسانیند که اگر ستمی بدیشان  * کنند)در کارهای خیر( صرف می

 «.روند(ظلم نمی

 َْاَق ْْ َوََيَاُفوَن ُسوَء  *الَِّذيَن ُيوُفوَن بَِعْهِد اَّللَِّ َوال َينُقُضوَن اْْلِي ُ َُ َوََيَْشْوَن َرِبَّ َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر اَّللَُّ بِِه َأْن ُيوَص

َساِب   {21-20}رعد: اْْلِ

شکنند کنند، و پیمان )موجود میان خود و بندگان( را نمیکه به عهد )تکوینی و تشریعی( خدا وفا میآن کسانی »

انسان با  یدارند پیوندهائی را که خدا به حفظ آنها دستور داده است، )از قبیل: رابطهو کسانی که برقرار می *

با همنوعان به ویژه خویشان و نزدیکان( و از  ی اوی انسانیّت، و رابطهآفریننده جهان، پیوند انسان با جامعه

 «.باشندی بدی )که در قیامت به سبب گناهان داشته باشند( هراسناک میترسند و از محاسبهپروردگارشان می

 إِنَّ َصالِِت َوَُُّسكِي َوََمَْياي َوَِمَاِِت َّللَِِّ َربِّ اْلَعاَْلَُِي ُْ يَك َلهُ  *ُق  {169-162}أنعام: ال ََشِ

بگو: نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خدا است که پروردگار جهانیان است )و این است که تنها خدا را »

اندازم و بر بذل مال و جان در راه یزدان کنم و کارهای این جهان خود را در مسیر رضایت او میپرستش می

 «.خدا را هیچ شریکی نیست *ی مماتم شود( میرم، تا حیاتم ذخیرهکوشم و در این راه میمی

 است انسان و این است مقیاس انسانیت!این 

و از همان آغاز، دارای رسالت و ماموریت مشخصی بوده است، او او از همان ابتدا نه حیوان، بلکه انسان بوده 

بایست ارها را میکی خاکی تسلط داشته و حافظ آن بوده است و البته تمامی این جانشین اهلل در زمین بوده و بر کره

در پرتو دستورات الهی انجام دهد و این مکان را با ضوابط صحیحی میان هم نوعان خود تقسیم نماید؛ آری بر 

موده است ی زمین تدوین نی همان دستورات و همان ضوابطی که اهلل متعال برای تنظیم زندگانی آدمی بر کرهپایه

، ی خالیق که به صورت قهری، در برابر اهللکه آن را حمل نماید و بقیه و این همان امانتی است که انسان پذیرفته

خاشع و خاضع هستند و فاقد اراده و اختیارند نتوانستند آنرا بر دوش کشند، انسانی که از نعمت اراده و ادراک و 

یا -و ماموریتش  مند شده و قدرت انتخاب و اختیار دارد، رسالتتوانایی انجام کار و خلق موارد گوناگون بهره

او  از منهجگیری این است که اهلل را از روی اختیار عبادت نموده و زمین وی را با بهره -همان امانت بر گردنش

ما "که بر این امانت استوار است و به عبادت اهلل مشغول است و با حکم کردن به آباد نماید و این موجود، مادامی

ت پردازد و به اوامر الهی پایبند است، در مسیر انسانیبه شکوفا کردن زمین می و تبعیت از منهج ربانی "أنزل اهلل
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هایی از قبیل خشوع در نماز، پرهیز از موارد لغو و انسانی خود گام برداشته است زیرا در قرآن، انسان با ویژگی

بر و ن و امانت، صی عهد و پیمای شهوت جنسی، رعایت کنندهی زکات، کنترل کنندهبیهوده، پرداخت کننده

صداقت و فرمانبرداری و انفاق و استغفار و گذشت به هنگام خشم و جنگ بر علیه ظلم و ستم و... تعریف شده 

 .است

  این همان مقیاس ثابت برای سنجش انسانیت انسان است که تغییرناپذیر بوده و دگرگونی بدان راهی ندارد. 

-جهان مادی در جریان است و انسان همیشه به دنبال مهار انرژی درست است که تعاملی دائمی میان عقل بشری و

، تغییرات زیادی را در زندگی مسالههای جهان و استفاده از آنها در جهت مصالح و منافع بشری بوده و همین 

 یهای ثابت و بنیادینی را که حاکم بر زندگی بشرتواند ارزشها ایجاد نموده است، اما این تغییرات نمیانسان

ای ثابت و بنیادین، ههستند دستخوش تغییر نماید. بلکه بایستی عکس قضیه بر جامعه حکمفرما باشد، یعنی، ارزش

گردند تا از این طریق، این زندگی سر مالک و معیاری باشند برای متغیرهایی که بر زندگی آدمی حادث می

و این تغییرات دائمی، زندگی آدمی را دچار وسامان یابد و امورات جامعه در جایگاه مناسب خود قرار گیرند 

 استرس و اضطراب و پریشانی نسازد.

الهی  هاییی خاکی، موهبتهای موجود در این کرههای دنیایی و نعمتتوجه داشته باشید که از یک طرف، نیرو

ای کشف و رهستند که برای بشر در این کره به ودیعه گذاشته شده است و همچنین، تالش و کوششی که آدمی ب

ل ی شاکر بودن انسان در مقابای الهی است و الزمهگیرد باز هدیهگیری از این نعمات، به کار میتسخیر و بهره

بخشنده و مهربان برای وی در نظر گرفته استفاده بهینه از آنها در همان جهتی است که اهلل  ،این عطایای اهلل

 .است

ی زیستن وهها، شیدر نظر گرفت که درست است که استفاده از این موهبتاز طرفی دیگر، بایستی این مهم را هم 

کند اما ذات انسان و ماموریتی که برای وی در زمین در نظر گرفته شده است انسان را دستخوش تغییر و تحول می

مورات ثابت ا به هیچ وجه قابل تغییر نیست، نباید انتظار داشته باشیم که تغییرات ایجاد شده در زندگی بشر، بر

حاکم گردد و بر آنها حکمرانی نماید بلکه بایستی این تغییرات بر مبنای چیزهایی که ثابت هستند و جزء جوهر و 

 42آیند تفسیر شده و مورد سنجش و بررسی قرار گیرند.ذات به حساب می

 گوید:می "انسانیت انسان"در کتاب خود تحت عنوان  "رنه دوبو"

                                                           

 مراجعه فرمایید. "التطور و الْبات فی اْلياه البَشيه"برای درک بیشتر این قضیه به کناب  -42
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هزار سال پیش در بیشتر نواحی اروپا زندگی کرده است و زمان زیستن وی با دوران  90 حدود 49مرد کروماگنون»

ای فراوان داشته است، راه تامین معاش این انسان، صیادی و شکار بوده و از کشاوزی و زندگی روستایی فاصله

ا حجم ه، متناسب بهایی که توسط وی ساخته شدلحاظ جسمی و عقلی به ما شباهت داشته است و ابزار و اسلحه

رای ها، بدهد، کروماگنونباشد و مهارت وی در ایجاد پناهگاه، احساسات ما را تحت تاثیر قرار میدستهای ما می

ی اعتقاد آنها به آخرت و پایان دنیایی انسان کردند که نشان دهندههای خاصی عمل میهایشان به شیوهدفن مرده

ل از تاریخ بیانگر این نکته است که خواص اساسی و جوهری آدمی از عصر است و تمامی آثار مدون از انسان قب

 44.«حجر تاکنون بدون تغییر باقی مانده است

ونی معیارها دهد و باعث دگرگنماییم که تغییر سبک زندگی، جوهر انسان را تغییر نمیبه این ترتیب مشاهده می

 گردد. و ضوابط انسانی نمی

تکنولوژیکی به ذات خود، معیاری از معیارهای انسانی است زیرا اهلل تعالی انسان را  های علمی و مادی وپیشرفت

ی قدرت او قرار داد تا به عمران و آبادانی زمین ها و زمین است در قبضهی آنچه را که در آسمانخلق کرد و همه

ی دچار ای از جوانب انساناشد جنبههای الزم را نداشته ببپردازد، بدیهی است که اگر انسان در این زمینه توانایی

گردد اما نباید این معیار را تنها معیار و یا مهمترین معیار دانست، هر معیاری بنا به ارزش آن برای اعتالی ضعف می

ود که شانسان، بایستی ارزشگذاری شده و در جایگاه مناسب خود قرار گیرد، تفاوت معیارها از اینجا ناشی می

تواند انسانیت انسان را شکیل دهد حتی اگر این انسان در سطح پایینی از رشد و و زیربنایی میهای اساسی ارزش

هایی که برای کامل شدن انسان الزم و ضروری است و بایستی برای پیشرفت مادی و علمی باشد؛ همان پیشرفت

ا و معیارهای هنهایی و فارغ از ارزشها به تاکتساب آنها تالش نمود، اما هیچگاه نباید انتظار داشت که این پیشرفت

های انسانی شکل دهند و بدان هویت بخشند و مصداق بنیادین انسانی، بتوانند موجودی به نام انسان و با ویژگی

زدیکتر های انسان جنگلی بسیار نتوان در انسان قرن بیستم مشاهده کرد؛ موجودی که به ویژگیاین وضعیت را می

های مادی است اما از لحاظ شعور انسانی، در امروزه، با آنکه انسان، در اوج پیشرفت 45تر است،و به آن بسیار شبیه

 برد.ترین جایگاه خود به سر میپست

                                                           
49- Cro-Magnon 

گردد و هجری قمری بر می 1933الطویل به عربی ترجمه نموده و چاپ اول آن به سال از ترجمه عربی کتاب، این کتاب را دکتر نبیل صبحی  31صفحه  -44

شناسی ستدر نیویورک بوده و متخصص زی "راکفلر"نام دارد که استاد دانشگاه  "رنه دوبو"توسط موسسه الرساله در بیروت چاپ شده است، نویسنده کتاب، 

ی دهد این است که کتاب وی نه به طریقی فلسفدر علوم گردید و چیزی که به سخنان این نویسنده ارزش می، موفق به اخذ جایزه نوبل 1336باشد، در سال می

 و ادبی و دینی بلکه با دیدگاهی کامالً علمی نوشته شده است.

ای زیادی را بر روی پاهای خود هنام دارد، از آنجایی که این حیوان قادر است ساعت "اورانگ اوتان"انسان جنگلی، نوعی میمون است که در اصل  -45

 بایستد، به انسان جنلگی مشهور شده است.
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مقایسه  -بحث معبود و انسانیت انسان-ی اسالمی ببینید و بیندیشید آنگاه که دموکراسی را با معیارهای دوگانه

 ماند؟کنیم چه چیزی از آن باقی میمی

دیدیم که در این سیستم، از بُعد عبادت، اهلل تعالی به هیچ وجه معبود خاص و منفرد نیست و شیطان بر جایگاه 

معبود تکیه زده است، زیرا در هر جایی که اهلل، معبود نباشد بدون تردید، شیطان مورد پرستش است حتی اگر 

 اسامی و مصادیق، متفاوت و متعدد باشند.

 ََعُدوٌّ ُمبٌُِي َأََلْ َأْعه ْْ ُه لَُك ْيَطاَن إََِّّ ْْ َيا َبنِي آَدَم َأْن ال َتْعُبُدوا الشَّ ٌْ  *ْد إَِليُْك اٌط ُمْسَتِقي  َوَأْن اْعُبُدوِِّن َهَذا ِِصَ

 {61-60}یس:

ای آدمیزادگان! مگر من به شما سفارش ننمودم و امر نکردم که اهریمن را پرستش نکنید، چرا که او دشمن »

 «.و )آیا به شما دستور ندادم( این که مرا بپرستید و بس که راه راست همین است * شما است؟آشکار 

 َِعْن َسبِيلِه ْْ َق بُِك َُ َفَتَفرَّ ُب بُِعوُه َوال َتتَّبُِعوا السُّ اطِي ُمْسَتِقيًَم َفاتَّ  {159}أنعام:  َوَأنَّ َهَذا ِِصَ

گردد. کردم( راه مستقیم من است )و منتهی به سعادت هر دو جهان میاین راه )که من آن را برایتان ترسیم و بیان »

ام( پیروی نکنید که شما را از راه خدا پس( از آن پیروی کنید و از راههای )باطلی که شما را از آن نهی کرده

د )و از یکند تا پرهیزگار شوسازد. اینها چیزهائی است که اهلل شما را بدان توصیه می)منحرف و( پراکنده می

 «.مخالفت با آنها بپرهیزید

 ُالطَّاغ ْْ ْْ ِمْن الظُُّلََمِت إََِل النُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْولَِياُؤُه ِرُجُه ْْ ِمْن النُّوِر إََِل اَّللَُّ َوِِلُّ الَِّذيَن آَمنُوا َُيْ وُت َُيِْرُجوهََّنُ

 {253 }بقره: الظُُّلََمِت 

های )زمخت گمراهی شکّ و اند. ایشان را از تاریکی)امور( کسانی است که ایمان آوردهدار اهلل متولّی و عهده»

اغوت اند، طشود. و )امّا( کسانی که کفر ورزیدهآورد و به سوی نور )حق و اطمینان( رهنمون میحیرت( بیرون می

ه ن و فطرت پاک( بیرون آورده ب)شیاطین و داعیان شرّ و ضالل( متولّی و سرپرست ایشانند. آنان را از نور )ایما

 «.مانندکشانند. اینان اهل آتشند و در آنجا جاویدانه میسوی تاریکیهای )زمخت کفر و فساد( می

و طاغوت، هر شئ، شخص و نظامی است که مردم را از سمت و سوی اهلل منحرف سازد و یا مردم، آن را جدای 

های عبادت ای از شاخهپیداست که عبادت طاغوت، خود شاخهاز اهلل متعال مورد عبادت قرار دهند و ناگفته 

 شیطان است.

 و اما انسانیت انسان...

ست چه که انسان جاهلی قرن بیستم گرفتار آن ابراستی برای این مفهوم زیبا و با پر معنا، در گرداب وحشتناکی 

 ؟توان متصور شدجایگاهی را می
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 گوی سبقت را از حیوانات ربوده است، جایگاهی دارد؟ی جنسی!! که آیا در رفتارهای متمدنانه 

 آیا در دامان انواع مشروبات الکلی و مخدرات جایگاهی دارد؟ 

 ی بشری جایگاهی دارد؟آیا در کنار جرائم روزافزون جامعه 

 های مستمر جهت گسترش کاالهای صرفاً مادی و لوکس جایگاهی دارد؟آیا در تالش و کوشش 

 اند جایگاهی دارد؟اند و خود تبدیل به هدف شدهها مسلط شدهکه بر زندگی انسان آیا در دامان ابزاری 

 بلعد! جایی دارد؟آیا در کتاب قانون جنگل که در آن، حق از آنِ قدرتمند است و قوی، ضعیف را می 

 استوارند  ی فریب و نیرنگگردند و عهدهایی که بر پایههایی که به راحتی نقض میها و پیمانآیا در میثاق

 جایگاهی دارد؟

 ی انسانی خود را از دست داده است آیا در زندگیِ این موجودِ دوپایِ مسخ شده که روح و عاطفه

 جایگاهی دارد؟

های مربوط به توده، زندگی آنها دستخوش تحوالت شدن حقوق و ضمانتدرست است که با به رسمیت شناخته

به اوج خود رسید، اما شرّ عظیمی که این خیر جزئی را احاطه نموده،  های انسانیای از جنبهبزرگی گردید و جنبه

نماید و به قیمت باال بردن وجهی از وجوه انسان، کلیت و بنیان وی را ها را زایل میدر نهایت بسیاری از این حُسن

ی را ه کلیت انسانکند، واقعاً چه جای افتخار دارد کسازد و انسانیت انسان را از وی سلب مینیست و نابود می

 فدای جزئی از اجزا نماییم؟!   

ه ها و حقوقی که کسب شده بکاهیم بلکخواهیم از ارزش و اعتبار ضمانتاین سخنان ما بدان معنی نیست که می

به دنبال آن هستیم تا هر چیزی را در جای مناسب خود قرار دهیم و بدینوسیله، مزایا و حسنات را به حدّ اعال 

نی خود را بر حیات های انسااین امر ممکن نیست مگر اینکه انسان به سطح انسانیت برسد و بتواند ویژگیبرسانیم و 

خویش حاکم نماید و این همان چیزی است که دموکراسی در تحقق آن به شدت مشکل دارد، به عبارت دیگر، 

در غیر این صورت، جاهلیت  همان چیزی است که این سیستم از همان روز اول به دنبال تحقق آن نبود زیرا

ی گزیدهشد و همچنین، ملت برتوانست رشد و پیشرفت کند بلکه در همان نطفه خفه میداری نه تنها نمیسرمایه

 خواهد از اممیین )غیریهودیان( سواری بگیرد!!توانست آنگونه که میشیطان نمی

قوقی ها و حکمال از انسانیت انسان، همه ضمانتتواند همگام با محافظت تمام و تنها یک حالت وجود دارد که می

را که سیستم دموکراسی در خود گنجانده است در باالترین سطح برآورده سازد و آن هنگامی است که انسان، 

را به اجرا درآورد، به عبارت دیگر، تنها در صورت اجرای فرامین  تعالی را به تنهایی عبادت کند و شریعت اواهلل 

پیوندد. در این هنگام است که کرامت حقیقی انسان است که این آرزوی بزرگ به واقعیت میاسالمی توسط 
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ی خاکی به برای تحقق کرامت انسانی در این کره هایی که اهللشود و تمامی حقوق و ضمانتانسان محقق می

 فرماید:می اهلل آید.انسان بخشیده است به دست می

 ْمنَا َبنِي َّْن َخلَ َوَلَقْد َكرَّ ْْ َعََل َكْرٍِي ِِم ْلنَاُه ْْ ِمْن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ ْْ يِف اْلََبِّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاُه ْلنَاُه  ِضيالً ْقنَا َتفْ آَدَم َوََحَ

 {30إسراء:}

ما آدمیزادگان را )با اعطاء عقل، اراده، اختیار، نیروی پندار و گفتار و نوشتار، قامت راست، و غیره( »

ایم، و از چیزهای پاکیزه و ایم، و آنان را در خشکی و دریا )بر مرکبهای گوناگون( حمل کردهداشتهگرامی

 «.ایمایم، و بر بسیاری از آفریدگان خود کامالً برتریشان دادهخوشمزه روزیشان نموده

برای تحقق این کرامت  آدم مقرر فرموده است و حضرت رسولبینیم که اهلل تعالی، اصل کرامت را برای بنیمی

اند، سپس، اهلل این در فضای واقعی و در فضای تعاملی میان مردم، حرمت خون و مال و ناموس را اعالم کرده

یر آن را کند تا سطوح باالتری از کرامت انسانی که تاریخ نظهای بیشتر و بیشتر، پیگیری میمسائل را با توصیه

 کند که حریم خانه و کاشانه هتک حرمت نگردد:یامر م اهلل ندیده است به دست آید.

 ُموا َعََل َأْهلَِها ْْ َحتَّى َتْسَتْأَُِّسوا َوُتَسلِّ َا الَِّذيَن آَمنُوا ال َتْدُخُلوا ُبُيوتًا َغرْيَ ُبُيوتُِك ْْ َلَعلَّ َيا َأَيُّ ْْ َخرْيٌ َلُك ُروَن َذلُِك ْْ َتَذكَّ ُك

ْْ اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا ُهَو أَ  * َُ َلُك ْْ َوإِْن قِي ْْ َواَّللَُّ بََِم َتْعَمُلونَ َفإِْن ََلْ ََتُِدوا فِيَها َأَحدًا َفال َتْدُخُلوَها َحتَّى ُيْؤَذَن لَُك  ْزَكى َلُك

 ٌْ  {28-23}نور: َعلِي

هائی نشوید که متعلّق به شما نیست، مگر بعد از اجازه گرفتن )با زنگ زدن یا در کوبیدن و ای مؤمنان! وارد خانه»

کارهائی جز اینها( و سالم کردن بر ساکنان آن. این کار برای شما بهتر است )از ورود بدون اجازه و سالم(. امید 

ر کسی را اگ *یگران رعایت و آنها را( در مدّ نظر داشته باشید است شما )این دو چیز را به هنگام رفتن به منازل د

شود. آید و( به شما اجازه داده میها نیافتید )که به شما اجازه دهد( بدانجاها داخل نشوید تا )کسی پیدا میدر خانه

تر به بندهجوع، زیاگر هم به شما )اجازه داده نشد و( گفتند: برگردید، پس برگردید )و اصرار نکنید(. این )کار ر

 کنید )پس با رهنمودهای او مخالفتباشد. خدا بس آگاه از کارهائی است که میحالتان و( پاکتر برایتان می

 «.نورزید(

 و همچنین، تجسس را حرام اعالم نموده است: 

 فرماید: اهلل تعالی می

ا الَِّذيَن آَمنُوا اْجَتنُِبوا َكْرِيًا ِمْن الظَّنِّ ] َ ُسوا... َيا َأَيُّ سَّ ٌْ َوال ََتَ  {12 }حجرات: إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِْث

اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، که برخی از گمانها گناه است، و جاسوسی و ای کسانی که ایمان آورده»

 «.دری نکنید...پرده
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هرکس به  "اآلَّك يوم القيامةمن استمُ إِل حديث قوم وهْ له كارهون صب يف أذَّيه "فرماید: می خدارسول

از این گوش دادن ناراضی هستند روز قیامت در گوشش سرب  ناگوش دهد در حالی که آن گروهیان سخن

 46«.شودریخته می

 خداچنین گفت: مردم در زمان رسول گوید که شنیدم روزی عمر بن خطابعبد اهلل بن عتبة بن مسعود می

گرفتند اما اکنون وحی قطع شده و ما از روی ظاهر، اعمالتان را مورد میی وحی مورد مؤاخذه قرار به وسیله

خیر و نیکی از خود نشان داد از جانب ما در امان است و ما با وی کسی که در ظاهر، دهیم، هر قضاوت قرار می

ی که و هر کسکنیم سازیم و کاری به نهانش نداریم و درون وی را به اهلل واگذار میارتباطی نزدیک برقرار می

دهیم هرچند که باطنی نیک و سیرتی کنیم و نه به وی پناه میظاهری بد از خود نشان دهد، نه او را تصدیق می

 43.زیبا داشته باشد

حق ندارد در مورد شخص یا خانه و یا سخنان وی استراق سمع کند و یا یکی از اسرار وی را افشا  یدر اسالم، کس

 هایش بدون اجازه اطالع حاصل کند.نماید و یا از محتوای نامه

 "ولو أن رجال أطلُ عليك بغري إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح"فرماید: می خدارسول

ردد ای بزنی وچشمش کور گریزهات نظر بندازد و تو او را با سنگی تو بر حریم خصوصیاگر فردی بدون اجازه

 48«.هد شدهیچ گناهی بر تو نوشته نخوا

يا معَش من أسلْ بلساَّه وَل يفض اإليَمن إِل قلبه : ال تؤذوا اْلسلمُي وال تتبعوا عوراِتْ ، فإَّه من "فرماید: باز می

اید و هنوز دهای کسانی که به ظاهر مسلمان ش "تتبُ عورة أخيه اْلسلْ تتبُ اَّلل عورته فيفضحه ولو يف داخُ بيته

مسلمانان را اذیت نکنید و به دنبال عیبهای آنان نباشید، آگاه باشید هر آنکس  ایمان به قلوب شما رسوخ نکرده،

 کند حتی اگر در داخلکه به دنبال عیب برادرش باشد، اهلل عیب وی را بیرون خواهد انداخت و وی را رسوا می

 43«.اش باشدخانه

به  برمال کردن اسرار و داخل شدن اند که جاسوسی از انسان، پیگیری برایبه همین خاطر، برخی از فقها گفته

 ی وی برای بازرسی جایز نیست مگر با وجود دو شرط:خانه

                                                           
 اند.امام بخاری و امام مسلم این حدیث را روایت کرده  -46

 امام بخاری این حدیث را روایت کرده است. -43

 اند.امام بخاری و امام مسلم این حدیث را روایت کرده -48

 اند.اما ترمذی و همچنین ابن حبان در صحیحش این حدیث را روایت کرده -43
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 : وجود ادله و عالیم و شواهدی که دالّ بر وجود جرمی مشخص باشد.اول

ی جستجو و عدم تفتیش خانه، منجر به هتک حرمتی شود که با به تاخیر افتادن تحقیقات، از : اینکه خاتمهدوم

دهند که شخصی، فردی دیگر را به خلوت کشانده تا او را بکشد و یا با زنی خلوت کرده مثال خبر می دست برود،

 تا با وی زنا کند، در غیر اینصورت جایز نیست که حریم خانه شکسته شود.

توان صرفاً با ظن و گمان و بدون وجود اتهامی جدی که از منبعی موثق بدست آید عالوه بر این، کسی را نمی

 فرماید: می مورد مؤاخذه قرار داد، زیرا اهلل

 َفاِسٌق بِنَبَإٍ َفَتَبيَّنُوا َأْن ُتِصيُبوا َقْومًا بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا ْْ َا الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُك ْْ ََّادِ َيا َأَيُّ  }حجرات: ِمُيَ َعََل َما َفَعْلُت

بادا به ی آن تحقیق کنید، مقی خبری را به شما رسانید دربارهاید! اگر شخص فاسای کسانی که ایمان آورده{ »6

ن ی خود پشیماگروهی )بدون آگاهی از حال و احوالشان و شناخت راستین ایشان(آسیب برسانید، و از کرده

 «.شوید

 شود: همچنین کسی به گناه دیگری گرفته نمی

 {18 }فاطر: َوال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى]

 «.کشدگناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمیهیچ »

همچنین، مقید کردن و محدود نمودن آزادی انسان جز با حکمی شرعی که از طرف قاضی صادر شده باشد جایز 

 نیست.

خواهد اصل در انسان، تضمین آزادی وی در اقامت، حرکت و جابجایی در هر جا و از هر جایی است که وی می

 فرماید:می زیرا اهلل

 ُاَأَْرَض َذُلوالً َفاْمُشوا يِف َمنَاكِبَِها َوُكُلوا ِمْن ِرْزقِِه َوإَِلْيِه النُُّشور ْْ َُ َلُك  {15 }ملک: ُهَو الَِّذي َجَع

او کسی است که زمین را رام شما گردانیده است. در اطراف و جوانب آن راه بروید، و از روزی خدا بخورید. »

 «.ت او استزنده شدن دوباره در دس

بدون حکمی شرعی در اسالم جایز نیست البته در  -یا همان بازداشت و حبس احتیاطی-محدود نمودن آزادی 

 ی برخی از انواع متهمین اختالف نظر وجود دارد.این مورد میان فقها درباره

 در عرف فقها، متهمین سه دسته هستند:
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اری با شخصیت وی سازگمتهمی که به تقوا و نیک سیرتی مشهور است و تهمتی که به وی زده شده  نوع اول:

، در این مورد، نه تنها جایز نیست که این متهم به خاطر این تهمت حبس گردد بلکه بسیاری از علما بر این ندارد

ه مدعی تعمداً کند کنمی فرقی- گناه باشدباورند که شخص مدعی بر این فرد، اگر کذبش ثابت شود و متهم بی

به سزای عملش خواهد رسید و مجازات خواهد شد و هدف از این  -قصد اذیت متهم را داشه باشد یا نداشته باشد

 اشد. بکار، بازداشتن افراد شرور و بدطینتان و سفیهان از تعرض به اهل خیر و صالحان، و عدم هتک حرمت آنها می

شود و نه تصور بدی در مورد وی وجود دارد، در حال است که نه به نیکی شناخته میالمتهمی مجهولنوع دوم: 

مورد بازداشت احتیاطی این فرد، در صورت وجود اتهامی موجه، اختالف نظر دارند، جمهور علما معتقدند که تا 

موقت  اشتزمان کشف واقعیت، جایز است که وی تحت بازداشت باشد و برخی دیگر قائل به عدم جواز بازد

هستند، اما علمایی که قائل به جوازند ضمن آنکه این جواز را با قید ضرورت و وجود دالیل قوی بر علیه متهم 

سازند، در مورد مدت زمان بازداشت با هم اختالف دارند و آن را از یک روز تا حداکثر یک ماه، بر همراه می

 اند.حسب نوع ضرورت بر شمرده

ای سرشار از جرم و جنایت داشته است، در این ه به جرم و فساد شهره است و زندگیمتهمی است ک نوع سوم:

مورد، جمهور علما بر آنند که این شخص تا زمان برائت از اتهام بایستی تحت حبس احتیاطی باشد، اگر چه برخی 

اتهام  یست که صرفگناهی است جایز نعلما از قبیل ابن حزم ظاهری، بر آن است که چون در انسان، اصل بر بی

ته اهلل روبروست این اصل زیر سؤال نرفباعث حبس فرد شود و درمورد متهمی که با اتهامات جنایی مربوط به حقُ 

 و نباید نقض گردد.

وان متهم را تحتی برخی از علما، پا را فراتر گذاشته و معتقدند که در مسائل جنایی مربوط به حقُ الناس نیز نمی

 104تا  100وردن کرد )مثال به کتاب الطرق الحکمیه ابن قیم، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، ص وادار به قسم خ

 مراجعه نمایید.(

اما در مورد وادار ساختن متهم به اعتراف باید عرض کنم که در میان فقها در مورد عدم جواز شکنجه، تعذیب و 

ی وجود ندارد هرچند که برخی از آنان در اینکه آیا شود، اختالفی اجبار به اعتراف وارد میحبس که در مقوله

شود یا خیر، اختالف نظر دارند، جمهور علما آن را جزء اجبار به اعتراف تهدید و تطمیع شامل این مبحث می

که فرد تهدید کننده قادر باشد تهدید  گویند زمانی این موارد در مفهوم اجبار وارد می شوددانند اما برخی میمی

تواند یگیرد و نما عملی نماید و متهم چنین گمان برد که اگر اعتراف نکند در معرض خطرات جانی قرار میخود ر

 در مقابل تهدید کننده هیچگونه مقاومتی از خود نشان دهد.
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رفُ عن "فرمایند که: می خدااز لحاظ شرعی، اجبار به اعتراف هیچگونه سندیت و اعتباری ندارد زیرا رسول

د دهنامتم در مقابل خطا، فراموشی و آنچه که به اکراه انجام می» "طأ والنسيان وما استكرهوا عليهأمتي اْل

هرگاه شخص را گرسنگی » 50گوید:نیز می ، امام عمر«گیرندشوند و مورد مواخذه قرار نمیبازخواست نمی

 .دادی، شکنجه کردی و در غلّ و زنجیرش بستی، به هیچ وجه احساس امنیت خاطر نخواهد کرد

 (م1332 –هـ 1932چاپ دار الکتاب العربی ببیروت  132ص 10، ج  262 – 260/ص 8مراجعه شود به المعنی والشرح الکبیر ج)

 51م.های اتهام و تحقیق در اسالاین بود مجموعه ضمانت

ها را تعییین نموده و اولین قرن پیش، این ضمانت 14های محاکمه بایستی عنوان کنم که اسالم، در مورد ضمانت

 یابد:که عدل کامل و جامع ربانی در آن نمود میشریعت اهلل است و بزرگترین ضمانت، اجرای 

 ْْ ْْ بََِم َأََّزَل اَّللَُّ َفُأْوَلئَِك ُه ُك  {44}مائده:  الَْكافُِرونَ َوَمْن ََلْ َُيْ

هرکس برابر آن چیزی حکم نکند که اهلل نازل کرده است )و قصد توهین به احکام الهی را داشته باشد( او و امثال »

 «.او بیگمان کافرند

نداشته  ایکند مگر آنکه کامالً مطمئن باشد که مجرم در انجام جرم هیچگونه عذر و بهانهقاضی، حکم صادر نمی

است که  خداگردد و دلیل آن نیز، قول رسولدر غیر این صورت و در هنگام ورود شبهه حدّ ساقط میاست، 

 52«.حدود را با شبهات دفع نمایید» "ادرءوا اْلدود بالشبهات"فرماید: می

ا ر هارا دزدیدند و آن مرد، غالم "مردی مزنی"های ابن حاطب ابن ابی بلتعه، شتر شاهد مثال اینکه روزی غالم

آورد و آنان در نزد امام عمر به کار خود اعتراف کردند، امام عمر به ابن حاطب رو کرد و  پیش امام عمر

حرام اهلل  دارید کهکشید و آنان را به حدّی گرسنه نگاه میهایتان کار میدانستم که شما از غالمگفت: اگر نمی

توانم دست آنان را قطع کنم غرامتی از تو اکنون چون نمینمودم، و برایشان حالل گردد، دست آنها را قطع می

گیرم که شکمت را به گرسنگی وا دارد، آنگاه امام عمر رو به مرد مزنی کرد و گفت در بازار، شترت را به می

 59به او پرداخت کن. دینار 800، امام عمر به ابن حاطب گفت برو و 400خرند؟ گفت: چند می

                                                           

 .ليس الرجُ بأمُي عيل َّفسه إذا جوعته أو رضبته أو أوثقته -50

حقوق انسان در "های منتشر نشده دکتر محمد سعید الرشید، استاد دانشکده قضاء دانشگاه ام القری با عنوان در مورد ضمانات اتهام و ضمانات تحقیق از نوشته -51

 استفاده نمودم.  "اسالم

 آمده است. «مسند اإلمام أبى حنيفة للحارثى»آن را روایت کرده است .. این روایت در کتاب الکامل ابن عدى و در   عبد اهلل بن عباس -52

 طبرانی آن را روایت کرده است. -59
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رد و ی گرسنگی، حدّ را در مورد سارقین اجرا نکعظیم مکتب اسالم، ابتدا به علت شبههبینیم که این شاگرد می

داد و این ها بود و به آنان گرسنگی میدر آخر هم، مقصر اصلی را مجازات نمود؛ همان کسی که صاحب غالم

د و دو خود رسانیشد، پس مقصر اصلی را به سزای اعمال نیاز گرسنگی، باعث سوق دادن آنان به سوی دزدی می

 برابر ارزش شتر را از وی غرامت گرفت.

های ذهنی خود حق ندارد حکم صادر توان به این اشاره نمود که قاضی، از روی برداشتها میاز دیگر ضمانت

ای سالهمکند بلکه بایستی به قرائن و شواهد و شهود عادل استناد نماید، هنگامی که عصبانی است و یا تحت تاثیر 

 گردد نباید در مسند قضاوت بنشیند.که ذهن وی را درگیر نموده و مانع از صدور حکم مناسب و عادالنه می است

اسالم همچنین ضمانت تنفیذ و اجرا را نیز تعیین نموده و چیزی را در خود گنجانده که تاکنون هیچ قانون بشری 

 ادره.ار کامل به مجرم پس از جاری شدن حکم صنتوانسته به گرد پای آن برسد و آن عبارتست از برگرداندن اعتب

در مورد مبحث تنفیذ و اجرا باید متذکر شوم که بر اساس شرع اهلل، جایز نیست که مجریان امور، از حدود و 

هرکسی » "من جلد حدا ىف غري حد فهو من اْلعتدين"فرماید: می خداعقوبات مقرر در شرع تخطی نمایند، رسول

 «!شده بر مجرم بزند از تجاوزکاران خواهد بودحدّ تعیینای بیش از ضربه

هد دهایی که نشان میی بعد از اجرای حکم، ذکر دو مثال بسیار جالب توجه خواهد بود، مثالاما در مورد مرحله

کند؛ انسانی که در یک لحظه، دچار غفلت شده و مرتکب گناهی گشته ها را تکریم میکه اسالم چگونه انسان

 ا اجرای حدود الهی و توبه به درگاه باری تعالی، پاک و پاکیزه گشته است.اما ب

آوردند تا حدّ را  خداروایت کرد که: مردی را که شراب خورده بود نزد رسول قتیبه بن سعید  از ابوهریره

در دسترس  یدهد که: ما مشغول اجرای حدّ شدیم و هرکس با هر وسیلهبر وی جاری سازند، ابوهریره ادامه می

زد، پس از آنکه حدّ اجرا شد بعضی از نفرات حاضر گفتند که ای خود از قبیل دست و کفش و لباس او را می

 54فرمود: اینگونه سخن نرانید! کمک حال شیطان بر علیه برادرتان نباشید. مرد، اهلل رسوایت کند، پیامبر

دستور رجم ماعز را صادر کردند، شنیدند  خدارسولبینیم که پس از آنکه همچنین در داستان ماعز بن مالک می

بخت را نگاه کن! اهلل گناه وی را پوشانید و رسوایش نکرد اما خودش گویند: این نگونکه برخی از مردم می

چیزی نگفتند تا آنگاه که به جسد  خدانتوانست نفس کثیفش را نگه دارد و مانند یک سگ رجم شد! رسول

خدا، فرمود: از گوشت ، فرمود: فالن و فالن کجایند؟ عرض کردند: در خدمتیم ای رسولمردار االغی رسیدند

                                                           
 طبرانی این حدیث را روایت نموده است.  -54
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خدا، فرمود سخنانی که در تواند این را بخورد ای رسولمردار این حیوان بخورید، عرض کردند: چه کسی می

 مورد ماعز بر زبان راندید از گوشت این مردار بدتر بود!

انسان و انسانیت، اسالمی که قدمتش هزار سال از دموکراسی بیشتر است و زمانی  های اسالم برایاین است تضمین

های لمتها و ظها را تعیین نموده که نه تنها اروپا بلکه بخش اعظم دنیا، در میان انبوهی از تاریکیاین تضمین

 زیستند.متراکم می

 یدعوت خود، به منصه ابتدایبالد را اسالم از همان کند و میای که دموکراسی بدان افتخار میحقوق سیاسی

ظهور رسانید و با منحصر نمودن الوهیت و ربوبیت برای اهلل، قداست را از حاکمان زمینی زدود و موجب شد که 

 معبود تنها اهلل باشد و شریعتی جز شریعت اهلل بر زندگی مردم حکمرانی نکند.

استی نه مجازی، بلکه واقعی، در جریان بود و برخی از حکام از قبیل اسالم در حالی پا به عرصه گذاشت که قد

وان مقابله با آن گذاشتند که کسی تدانستند و قوانینی میقیصر و کسری، حتی شعائر تعبدی را نیز مختص خود می

 و یا عدم اجرای آن را نداشت.

و هیچ حاکمی بجز اهلل، حق تشریع و جز اهلل وجود ندشته  برحقی اسالم آمد تا بگوید که هیچ اله و معبود

 های آزادی واقعی در میان مردم شکل گرفت.قانونگذاری ندارد و درست در این هنگام بود که پایه

ید، آدهی ملتها به دست نمیگیری و رایآزادی حقیقی، هیچگاه در دل مجالس نمایندگی و یا فرایند رای

اکثریت  ی: اینکه گروهی مشخص و محدود از مردم، با هزینهزیرا خروجی این سیستم فقط یک چیز خواهد بود

 داری کنند.و به نفع مصالح خود حکمرانی و حکومت

آزادی حقیقی، به طور تنگاتنگی با این قضیه سر و کار دارد که حق تشریع و قانونگذاری از آنِ کیست؟ اگر این 

ریت، همیشه نوعی بردگی و بندگی پنهان و حق از آن بشر باشد، هیچگاه آزادی حقیقی نخواهیم داشت و بش

 کند.     ظاهراً موجه را با خود حمل می

ی رهی حاکمان از دایآید که حاکمیت از آنِ اهلل باشد زیرا در این حالت، کلیهتنها زمانی این آزادی به دست می

 55گیرند.می شوند و همراه و همگام با دیگر مردمان، در صف بندگان اهلل قرارربوبیت خارج می

تصمیماتی که اسالم برای آزادی انسان گرفته و راهکارهایی که برای این منظور قرار داده، بسیار فراتر و واالتر از 

های طوالنی که توده برای احقاق هم پس از کشمکشچیزهایی است که دموکراسی برقرار نموده است، تازه آن

                                                           

 به اینجا در که زدپردا می شده، بدل و رد عامر بن ربعی و رستم میان که سخنانی نقل به قادسیه جنگ تشریح ضمن ،البدايه و النهايه کتاب در کثیر ابن -55

 به بندگان بردگی از را بندگانش تا ساخته مبعوث را ما تعالی اهلل: داد پاسخ ربعی اید؟ آمده چه برای شما که گفت رستم: کنیم می اکتفا آن از خط چند ذکر

 (.مترجم) خوانیم فرا اسالم عدل سوی به را آنان ادیان، جور و ظلم و دنیا مشقات و سختی از آدمیان ساختن رها ضمن و سازیم رهنمون تعالی اهلل بندگی سوی
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تم ی سیسبه انجام رسانیدند، در حالیکه هنوز در پشت پردهحق خود از حاکمان ظالم و از طریق این سیستم 

شریع کنند و به تی دیگران، قانونگذاری میدموکراسی، این حاکمان هستند که در جهت منافع خود و با هزینه

های حق انتخاب اند و بازیای ظریف و زیرکانه طراحی نمودهپردازند و برای تحقق اهداف خود، نمایش نامهمی

 اند.نامزد شدن و لزوم وجود نمایندگان و مجالس را به راه انداخته و حق

راهکار اصلی و اساسی که اسالم با خود آورده این است که در همان گام اول، حق تشریع و قانونگذاری را از 

ست ته اها بساندازی به حقوق مردم و روا داشتن ظلم و جور به انساندستحاکمان سلب نموده و دست آنان را در 

 : فرمایدمی و در نتیجه، مردم را از بندگی بندگان رهانیده تا احساس عزت و احترام بنمایند، اهلل

 يِف ْْ ْْ َفإِْن َتنَاَزْعُت ُسوَل َوُأْوِِل اَأَْمِر ِمنُْك ا الَِّذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اَّللََّ َوَأطِيُعوا الرَّ َ ٍء َفُردُّوُه إََِل اَّللََِّيا َأَيُّ ُسوِل إِْن وَ  ََشْ الرَّ

ْْ ُتْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر َذلَِك َخرْيٌ َوَأْحَسُن َتْأِويالً   {53 }نساء: ُكنُت

اید! از خدا )با پیروی از قرآن( و از پیغمبر )خدا محمّد مصطفی با تمسّک به سنّت او( ای کسانی که ایمان آورده»

فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمائید )مادام که دادگر و حقّگرا بوده و مجری اطاعت کنید، و از کارداران و 

احکام شریعت اسالم باشند( و اگر در چیزی اختالف داشتید )و در امری از امور کشمکش پیدا کردید( آن را به 

م آن را قرآن و سنّت، حک ی به قرآن( و پیغمبر او )با رجوع به سنّت نبوی( برگردانید )تا در پرتوخدا )با عرضه

بدانید. چرا که خدا قرآن را نازل، و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته است. باید چنین عمل کنید( اگر به خدا و 

 .«تر استروز رستاخیز ایمان دارید. این کار )یعنی رجوع به قرآن و سنّت( برای شما بهتر و خوش فرجام

کنم از من اطاعت کنید، هرگاه که از خدا و زمانی که از اهلل اطاعت می گوید: ای مردم، تامی امام ابوبکر

 ود.شرسولش نافرمانی کردم شما نیز از من فرمان نبرید! و این همان چیزی است که امام عمر هم به مردم متذکر می

سلمان گفت: ای مردم! بشنوید و اطاعت کنید، گونه سخن میبرای گروهی از مردم این روزی امام عمر

 کنیم، عمر عربی قریشی که اکنون امیرالمومنینشنویم و نه از تو اطاعت میگفت: امروز نه سخنت را می فارسی

وید: گگوید: چرا؟ سلمان میدهد بلکه تنها میشود و دستور بازداشت و حبس سلمان را نمیاست، خشمگین نمی

انم که دای! زیرا میای از کجا آوردهبا آن پوشانیده بایستی برای ما روشن شود این لباسی که سرتاپای خود را

 سهم یکسانی از پارچه به همه رسیده است و این میزان از پارچه به حدی نیست که تمام قامت تو را بپوشاند!

 گفت: ام تو در آن سهیمی؟ عبداهللآنگاه عمر فرزندش عبداهلل را صدا زد و گفت: آیا این لباسی که من بر تن کرده

ری، عبداهلل رو به مردم کرد و گفت: پدرم مردی بلندقد است و سهمش از پارچه به حدّی نبود که بتواند لباسی آ
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کامل برای خود بدوزد، من سهم خود را به وی بخشیدم تا بتواند برای خود لباسی کامل بدوزد، آنگاه سلمان 

 کنیم!شنویم و هم اطاعت میگفت: اکنون سخن بگو که هم می

قطع، سلمان قصد سرپیچی از دستورات حاکم اسالمی را که اطاعتش بر وی واجب بود نداشت بلکه صرفاً بطور 

کند یا خیر، عمر شریعت اهلل را به نحو احسن اجرا می مطمئن شود که آیا امام عمر -به خاطر اهلل-خواست می

کجاست به همین خاطر، بدون اینکه خم فهمید که مشکل سلمان دانست و میی سلمان را مینیز به خوبی دغدغه

سازی زد و خود را در مقام پاسخگویی قرار داد، امری که برای دست به شفاف -به خاطر اهلل-به ابرو بیاورد 

داری لیبرالی و یا هر سیستم بشری دیگری قابل هضم نبوده و نیست.حاکمان دموکراسی سرمایه

گوید: ای مردم، تا زمانی که بر راه راست تر میشهامت هرچه تمام است که با این امیرالمومنین عمر بن خطاب

دارم مرا در این راه یاری کنید و اگر انحرافی از من دیدید مرا به راه راست برگردانید، سلمان به وی اهلل گام بر می

گوید: نده خدا میب کنیم! عمر، اینتو ببینیم با ضربات شمشیر راستت میبه اهلل اگر انحرافی در گوید: قسم می

 !!نندکسپاس خدایی را که در میان زیردستان عمر، کسانی را قرار داده که انحرافات او را با شمشیر راست می

این است آزادی سیاسی در اسالم! و منشأ و خاستگاه آن هم، صرفاً عبادت انحصاری خدای متعال است و بس، 

زمینی شد و حق قانونگداری پیدا و پنهان را از آنان گرفت. ای که موجب سلب قداست از حاکمان همان قاعده

مومن به علت عبادت شایسته و منفرد اهلل، در پیشگاه حاکمان چنان احساس عزت و احترامی دارد که در وصف 

 گنجد.نمی

ه ک ها را باال تعیین نکنید، زنی از میان جمعیت برخواست و گفتداد و گفت: مهریهبرای مردم خطبه می عمر

 فرماید:می خواهی برای آن حد و حدود تعیین کنی؟! اهللآن را باز گذاشته و تو می اهلل

إِْحَداُهنَّ قِنَْطاًرا َفاَل َتْأُخُذوا ِمنُْه َشْيئًا ْْ  َوآَتْيُت

هرچند، مال فراوانی هم مهر یکی از آنان کرده باشید، برای شما درست نیست که چیزی از آن مال دریافت »

 56«.دارید

 ی حق کرد!عمر به خطا رفت و زنی اصابهامیرالمومنین اینگونه پاسخ داد: 

درست است که اهلل، اموری را برای اجتهاد بشری در نظر گرفته و در مورد آن اظهار نظر ننموده است و انسان به 

ل این مسائل در حصار اصو زند اما بایستی توجه داشت که اوالًی آن دست به اجتهاد میمقتضای زمان در محدوده

دهد در دست هوی و هوس بشری رها ی شریعت خدا قرار داشته و به مانند آنچه که در دموکراسی رخ میعامه

                                                           
 20نساء: -56
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ورات توانند در این امصاحبان علم که فقهای امت هستند و توانایی اجتهاد دارند میدوم اینکه تنها نشده است و 

 که درو نظر خود را اعالم کند در حالی تواند در این مقوله وارد شوداظهارنظر کنند و هر کس و ناکسی نمی

تواند می -اداعم از باسواد و بیسو-شود و هر کسی بینیم که تمامی موارد با نظر اکثریت تصویب میدموکراسی می

 در آن نظر دهد.

 یالزم است که برای ادارهشود، بر حاکم وارد می "ل سیاسیئمسا"که در باب  در مورد مسائل جاری مملکت

این امور با خبرگان مشورت کند و پس از مشورت، مسئولیت انجام کار را بپذیرد البته بایستی در این امور، به 

 مخالفت با نصی از کتاب و سنت و یا اجماع علما و یا اصلی از اصول شریعت عامه وارد نگردد.

در این باره نصی صریح دارد که پرداختن به تعلیم را  خداهم الزم است بدانیم که رسول در مورد حق تعلیم

ُ مسلْ"در حدّ یک فریضه قرار داده است:  ْ فريضة عَل ك  53.«کسب علم بر هر مسلمانی واجب است» "طلب العل

 گیرد.و بدیهی است که این نص، زنان مسلمان را نیز در بر می

عین است و کدام واجب کفایی را ندارم و در حالت در اینجا قصد ورود به به تفصیالت علوم که کدام فرض 

عاصر های مایم هرچند که متاسفانه در زمانکنم که در جهان اسالم، مشکلی با امر تعلیم نداشتهکلی عرض می

نماییم که به علت دور شدن مردم از حقیقت اسالم، نواقص زیادی در این زمینه به وجود آمده است؛ مشاهده می

یم همواره کنیم که امر تعلبینیم و مشاهده میعصر طالیی امت اسالمی به هیچ وجه اثری از آن نمیوضعیتی که در 

با استقبال عمومی زیادی همراه بوده و دولت و جامعه و افراد آن، همه با هم در گسترش رایگان علم و تحصیل 

داشتند، گیری، کمترین مشکلی نکردند طوری که طالبان علم در مسیر یادعلوم مختلف با یکدیگر همکاری می

 نمود و از محل اوقافدر این همکاری، دولت برای کمک به افراد مشتاق به امر تحصیل علم، مقرری تعیین می

ها ی تحصیل آنمسلمینی که اموال خود را وقف طالبین علم کرده بودند، مسکن و خوراک و پوشاک و هزینه

 58گشت.تامین می

های دموکراتیک به علت مطالبات مستمر کارگران و خطر روزافزون که دولت معاشیدر مورد حق کار و امرار 

کنیم که اسالم در همان ابتدا، آن را مقرر فرموده و بدون اینکه کمونیسم نسبت به آن کراهت داشت مشاهده می

ا اجرا نموده رکسی آن را مطالبه کند و یا در مجتمع برای اکتساب آن درگیری و کشمکش وجود داشته باشد آن 

                                                           
 ابن ماجه این را روایت کرده است. -53

های ثالتوان مهای خود را برای تحصیل رایگان گشوده است و در این زمینه میدانشگاه االزهر سالیان سال است که با تکیه بر اوقاف مسلمین، درب -58

  نیز ذکر نمود.  مختلفی از دانشگاههای قدیمی اسالمی را
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قواعد مسئولیت جمعی دولت را با فراهم آوردن امکانات کار برای افراد در  خدااست، از همان ابتدا، رسول

 جوی شغل و نیز تحت پوشش بیت المال قرار دادن افراد ناتوان، بنیان نهاد.جست

آن پول را به وی داد اما از  خداآمد و از وی مبلغی پول درخواست نمود، رسول خداروزی مردی نزد رسول

آوری نموده و از پول حاصل از فروش آن امرار او خواست تا با آن، ریسمان و تبری تهیه کند و با آنها، هیزم جمع

 معاش نماید، آن حضرت، از آن مرد خواست تا پس از انجام این کار، نتیجه را به وی گزارش نماید.

 مود:نو غنائم و فیء را به تناسب اوضاع مسلمین میان آنها تقسیم می به دستور اهلل متعال، زکات  پیامبر 

 ََقاِب و ْْ َويِف الرِّ َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َواْلََْساكُِِي َواْلَعاِملَُِي َعَلْيَها َواْْلَُؤلََّفِة ُقُلوُِبُ ََم الصَّ ُِ اَّللَِّ إََِّّ  َواِْبِن الَْغاِرِمَُي َويِف َسبِي

 ُِ بِي  {60}توبه: السَّ

زکات مخصوص مستمندان، بیچارگان، گردآورندگان آن، کسانی که جلب محبّتشان )برای پذیرش اسالم و »

شود، )آزادی( بندگان، )پرداخت بدهی( بدهکاران، سودگرفتن از خدمت و یاریشان به اسالم چشم داشته( می

و دورافتاده از مال و منال و خانه و  )صرف( در راه )تقویت آئین( خدا، و واماندگان در راه )و مسافران درمانده

 «.باشدکاشانه( می

 ُسوِل َولِِذي الُْقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْْلََس ٍء َفَأنَّ َّللَِِّ ُُخَُسُه َولِلرَّ ْْ ِمْن ََشْ ََم َغنِْمُت ُِ َواْعَلُموا َأََّّ بِي  {41}أنفال:  اكُِِي َواْبِن السَّ

آورید، یک پنجم آن متعلّق به خدا و پیغمبر و ی را که فراچنگ میی غنائمای مسلمانان!( بدانید که همه»)

ای خویشاوندان )پیغمبر( و یتیمان و مستمندان و واماندگان در راه است. )سهم خدا و رسول به مصالح عامّه

ی یک یّهقنماید. بدارد یا پیشوای مؤمنان بعد از او معیّن میاختصاص دارد که پیغمبر در زمان حیات خود مقرّر می

گردد. شود. چهار پنجم باقیمانده نیز میان رزمندگان حاضر در صحنه تقسیم میپنجم هم صرف افراد مذکور می

 «.باید به این دستور عمل شود

 َُْسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْل ِه َولِلرَّ ُِ اْلُقَرى َفلِلَّ ُِ َما َأَفاَء اَّللَُّ َعََل َرُسولِِه ِمْن َأْه بِي َكْي اَل َيُكوَن  َساكُِِي َواْبِن السَّ

 ْْ  {3 }حشر: ُدوَلًة َبُْيَ اَْأَْغنَِياِء ِمنُك

چیزهائی را که اهلل از اهالی این آبادیها به پیغمبرش ارمغان داشته است، متعلّق به خدا و پیغمبر و خویشاوندان »

باشد. این بدان خاطر است که اموال تنها در میان اشخاص می)پیغمبر( و یتیمان و مستمندان و مسافران در راه مانده 

 «.ثروتمند شما دست بدست نگردد )و نیازمندان از آن محروم نشوند(

ه از همان ی مهم اینجا بود کقابل توزیع بسیار کم بود اما نکته علیرغم اینکه در اوائل کار دولت اسالمی، منابع

انایی خود، ی وسع و توبرای دولت مسئولیتی جمعی تعیین شد تا به اندازهابتدا تصمیمات مهمی اتخاذ گردید و 

حال افراد تحت تکفل خود باشد، البته توجه داشته باشید که در اسالم، سرپرستی از افراد، صرفاً به دولت کمک
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نموده است  راحیمحدود نشده و اهلل تعالی برای درون خانواده نیز نظام بسیار دقیقی جهت توزیع ماترک و ارثیه ط

و خانواده را ملزم نموده تا تکالیف خود را به نسبت افراد تحت پوشش خود به خوبی به انجام برساند، همچنین، 

جامعه اسالمی موظف است که در قبال اعضای خود مسئولیت پذیر باشد و افراد ناتوان را تحت تکفل خود قرار 

ی خانواده و اجتماع نسبت به اعضای خود، مسئولیت عمومی هادهد، علیرغم این مباحث، و با وجود مسئولیت

ل و پذیری است که بر دشود، آری! همین مسئولیترنگ نشده و از وظایفش در قبال مردم کاسته نمیدولت کم

اند دکند و دولت را نه تنها در مقابل آدمیان، بلکه در برابر هر نوع جانداری مسئول میسنگینی می جان امام عمر

گوید: اگر در عراق )و یا در صنعا(، اَستَری )چارپایی( پایش بلغزد مسئولیت آن در یکی از اقوال مشهورش میو 

 نمایم. ام راههای مملکت اسالمی را به خوبی همواری من است زیرا که من نتوانستهبر عهده

نمود، عمر آنقدر سطح  آوری صدقات آفریقامن را مسئول جمع گوید عمر بن عبدالعزیریحیی بن سعید می

معیشتی مردم را باال برده بود که من فقیری نیافتم تا صدقات را به وی بدهم، پس با آن، بردگانی خریدم و آزاد 

 نمودم.

 ( آمده است:958 – 953هـ )ص  224عبید القاسم بن سالم، متوفى سال امام حافظ أبى "اَأموال"کتاب در 

که عمر  کندن عمر العمرى از سهیل بن أبى عبدالرحمن از مردی انصاری نقل میمریم از عبد اهلل بسعید بن أبى»

ت اموالی که حاصل صدقا»بن عبدالعزیر، به عبدالحمید بن عبدالرحمن که در عراق بود اینگونه نامه نوشت: 

ا اطاعت نمودم رالمال است را بین مردم نیازمند توزیع کن، عبدالحمید پاسخ داد که دستور مسلمین بوده و در بیت

اما هنوز اموالی در بیت المال باقی مانده است، امیرالمومنین دستور داد که: به بازار برو و بدهکارانی را که بدهی 

ی نادانی آنها نیست پرداخت کن، عبدالحمید جواب داد که دستور را اجابت کردم اما باز هم بیت المال آنان نتیجه

: برای مجردهایی که تمایل به ازدواج دارند اما مشکل مالی آنها مانع این کار موجودی دارد، عمر دستور داد که

ی ازدواج فراهم کن، عبدالمجید در جواب گفت که این کار را هم کردم اما باز اموالی باقی است کمک هزینه

نشان را اند زمیهمانده است! عمر دستور داد: به میان اهل ذمه برو و به کسانی که به علت پرداخت جزیه نتوانست

هایشان را آباد کنند و به آنها اعالم کن که برای یک یا دو سال از ی کشت کنند کمک کن تا بتوانند زمینآماده

 «.ستانیم!آنان جزیه نمی

گان را ادا کند، به والی خود دستور داد که بدهی ورشکسته آمده است که عمر بن عبدالعزیز 398ی در صفحه

منزل  یی سواری و اثاثیههد که ما با افرادی روبرو هستیم که از لحاظ مسکن و خدمتکار و وسیلهدوالی جواب می

مشکلی ندارند! عمر جواب داد: از بدیهیات زندگی مسلمان این است که مسکنی برای اسکان و خدمتکاری برای 
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اشد بوده و اسبی مناسب داشته بی الزم جهت گذران زندگی برخوردار برآوردن احتیاجات داشته باشد، از اثاثیه

 شوند!!گان محسوب میتا با آن در راه اهلل جهاد کند، برو دَین آنها را ادا کن که براستی جزء ورشکسته

شت ی مردم، پیشتازانه عمل نموده و پس از گذاسالم در تعیین مبدأ مسئولیت دولت در قبال اجتماع و در برابر عامه

ه قبل از آنکه هزار سال پیش مردم بر علی-ای از عملگرایی رسید لیت به چنان درجهچند سال از تعیین این مسئو

ه کزدنی است و دنیا نظیر آن را به خود ندیده است، در حالیکه مثال -آن قیام کنند و حقوق خود را مطالبه کنند

نوز هم اند هگران داشتهخواه، با وجود تمامی ترسی که از کمونیسم و تمرد و اعتصاب کارهای دموکراسیدولت

 اند. در مقرر کردن این حق، به پای اسالم نرسیده

 یهای اساسی برداشته است و نه تنها آن را به عنوان حق مردم بر عهدهاسالم در مورد حق آزادی بیان نیز گام

النصيحة، قالوا ْلن يا رسول الدين "فرماید: می خداداند! رسولی دینی مردم میحکام قرار داده بلکه آنرا وظیفه

دین عبارتست از نصیحت، می پرسند ای رسول اهلل نصیحت » "اَّلل؟ قال: َّلل ورسوله وخاصة اْلسلمُي وعامتهْ

 53«برای چه کسی؟ می فرمایند: برای اهلل و رسول اهلل و عام و خاص مسلمین

ی نصیحت، امری واجب شمرده شده است و نصیحت عبارت بینیم که از دیدگاه اسالم، در همان گام اول، ارائهمی

مرتکب منکر شده حاکم است یا محکوم و است از امر به معروف و نهی از منکر، حال مهم نیست آیا کسی که 

ا از کردند این رکتساب آن بودند و تالش میها سالیان متمادی به دنبال ااین همان آزادی بیانی است که ملت

اکراه داشتند خارج سازند، البته آزادی بیان مطرح شده در اسالم تفاوت  مسالهکه نسبت به این ی حاکمانی قبضه

بسیار فاحش و آشکاری با آزادی بیان متداول در جوامع غربی دارد که در آنها سیستم دموکراسی در جریان است. 

از مجتمع اسالمی همراه است و ربطی و از بین بردن انحرافی  در اسالم، آزادی بیان همیشه با اخالص برای اهلل

 .به موقعیت معارض بودن یا همراه بودن با حزب حاکمه و هوی و هوس و حب و بغض شخصی ندارد

 یخواهد که موضع و نظر خود را همیشه اعالم کنند تا امت بتواند به مهمترین وظیفهاسالم از تمامی مسلمین می

است و عدم انجام آن مایه دور شدن از رحمت اللهی است عمل  گیری بهترین امتخود که پایه و اساس شکل

 ی خطیر عبارت است از امر به معروف و نهی از منکر: نماید، این وظیفه

ٍَِّة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِاْْلَْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعْن اْْلُنَكِر َوُتْؤِمنُوَن بِاَّلل ْْ َخرْيَ ُأمَّ  {110 عمران:}آل ُكنُْت

از  اید )مادام که( امر به معروف و نهیشما )ای پیروان محمّد( بهترین امّتی هستید که به سود انسانها آفریده شده»

 «.نمائید و به خدا ایمان داریدمنکر می

                                                           
 به روایت امام مسلم نیشابوری. -53
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رْيِ َوَيْأُمُروَن بِاْْلَْعُروِف َوَينَْهْوَن عَ ] ٌة َيْدُعوَن إََِل اْْلَ ْْ ُأمَّ ْْ اْْلُْفلُِحونَ َوْلَتُكْن ِمنُْك  عمران:}آل ْن اْْلُنَْكِر َوُأْوَلئَِك ُه

باید از میان شما گروهی باشند که )تربیت الزم را ببینند و قرآن و سنّت و احکام شریعت را بیاموزند و { »104

 «.مردمان را( دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند، و آنان خود رستگارند

 انجام این وظیفه چنین عاقبتی دارد: و عدم

 ََُّذلَِك بََِم َعَصْوا َوَكا َْ َُ َعََل لَِساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَي ائِي اَُّوا ال كَ  *وا َيْعَتُدوَن ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبنِي إِْْسَ

 {33-38}مائده:  نَ َيَتنَاَهْوَن َعْن ُمنَكٍر َفَعُلوُه َلبِئَْس َما َكاَُّوا َيْفَعُلو

سته )از اند. این بدان خاطر بود که آنان پیواسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مریم لعن و نفرین شدهکافران بنی»

دند داآنان از اعمال زشتی که انجام می *گذشتند کردند و )در ظلم و فساد( از حدّ میفرمان خدا( سرکشی می

)چرا که  کردند!دادند. و چه کار بدی میکردند و پند نمیزشتکاریها نهی نمیکشیدند و همدیگر را از دست نمی

 .«گشتندنمودند، و بدین وسیله همه مجرم میشدند و گروهی هم سکوت میای مرتکب منکرات میدسته

فرماید: می خدانباشند، رسول 60"إمعة"خواهد که از مسلمان می خداو به همین دلیل است که رسول

التكوَّوا إمعة، تقولون: إن أحسن الناس أحسنا، و إن ظلموا ظلمنا، و لكن وطنوا أَّفسكْ إن أحسن الناس أن "

ویید اگر مردم ای که بگ)مقلّد( نباشید به گونهإمعة تان تالش کنید تا هیچکدام» "َتسنوا و إن أساؤوا فال تظلموا

س خود داریم بلکه بر روی نفکردند ما نیز ظلم روا می نیکی کردند ما نیز نیکوکار خواهیم بود و اگر آنان ظلم

شما بر نمودند  اگر شرّ و بدیکار کنید و آن را آماده نمایید، اگر مردم نیکوکار بودند شما نیز نیکی پیشه کنید و 

 61کسی ظلم روا ندارید.

 کنند!البته، تمامی این دستورات بر خالف مصالح حاکمانی است که بر منهج صحیح سیر نمی

به نفع حکام نیست که مردمانشان بر اعمال آنان آگاهی یابند و از طریق امر به معروف و نهی از منکر خطاهای 

ی که بر پایه داریآنها را گوشزد نمایند اما باید توجه داشته باشیم که اسالم بر خالف دموکراسی لیبرالی سرمایه

الح چیند بلکه به فکر مصمنصبان نمیرا مطابق مصالح صاحبهای خود داری استوار است برنامهمصالح سرمایه

 میان آنان نازل شده است: پایی قسط و عدل درری مردم و بمردم است زیرا این برنامه، برای هدایت همه

 َّالْكَِتاَب َواْْلِيَزاَن لَِيُقوَم الن ْْ  {25}حدید:  اُس بِاْلِقْسطِ َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأََّْزْلنَا َمَعُه

                                                           

عبارتست از فردی ضعیف النفس که رای و نظری مشخص ندارد و همواره نگاهش به دهان دیگران است تا ببیند که آنها چه دیدگاهی دارند.  إمعة -60

 )مترجم(

 رواه الرتمذی  -61
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ایم، و با آنان کتابهای ما پیغمبران خود را همراه با دالئل متقن و معجزات روشن )به میان مردم( روانه کرده»

ایم تا مردمان )برابر آن در میان خود( دادگرانه )آسمانی و قوانین( و موازین )شناسائی حق و عدالت( نازل نموده

 «.رفتار کنند

برخالف دموکراسی که در -گوید در مورد شأن و جایگاه نصیحت حکام بسیار جدی سخن می خدارسول

حق ال والذى نفسى بیده حتى تأطروهم على ال" -اکثر اوقات، ابراز رأی صرفاً برای ابراز نظر است نه چیزی دیگر!

 62.«و صراط مستقیم برگردانیدنه قسم به آن کسی که جانم در دست اوست تا اینکه آنها را به راه حق » "أطرا

حمزه، آقا و سید شهیدان » "سيد الشهداء َحزة ، ورجُ قام إَل إمام جائر فأمره وهَّناه فقتله"فرماید: همچنین می

است و فردی هم که در مقابل حاکم ستمکار به پا خیزد و وی را به نیکی امر نموده و از منکر نهی نماید و در 

 69«.در این مقام با حمزه شریک است ی این کار، کشته شودنتیجه

ست ها در به دداند و ملتگردد که آنچه دموکراسی آن را حقی اکتسابی میو اینجاست که برای ما مشخص می

شماری گشتند، اسالم آن را امری واجب دانسته و هزار سال پیش از دموکراسی، آن های بیآوردنش متحمل رنج

ای بنیان وهترین شیترین و عمیقرا به بهترین، درست مسالهاش، این محتویات برنامهرا مقرر نموده و به مانند تمام 

 ی مهم دیگری را نیز به طور تمام ومسالهاسالم در کنار مقرر نمودن تمامی این حقوق و ضمانات، ، نهاده است

مامی ها و تی جاهلیتکمال مراعات نموده که همانا انسانیت انسان است، و اینجاست که راه اسالم، از تمام

 گردد!ها جدا میدموکراسی

 در همان ابتدا انسان را به باالترین مقام رسانده و او را تکریم نموده است: اهلل

 ْْ ْلنَاُه ْْ ِمْن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ ْْ يِف اْلََبِّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاُه ْلنَاُه ْمنَا َبنِي آَدَم َوََحَ َّْن َخَلْقنَا َتْفِض َعََل َوَلَقْد َكرَّ  يالً َكْرٍِي ِِم

 {30}إسراء:

ما آدمیزادگان را )با اعطاء عقل، اراده، اختیار، نیروی پندار و گفتار و نوشتار، قامت راست، و غیره( »

ایم، و از چیزهای پاکیزه و ایم، و آنان را در خشکی و دریا )بر مرکبهای گوناگون( حمل کردهداشتهگرامی

 «.ایمایم، و بر بسیاری از آفریدگان خود کامالً برتریشان دادهان نمودهخوشمزه روزیش

تمامی فرایض و تکالیفی که اسالم بر انسان واجب نموده و تمامی حقوق و واجباتی که برای بشر تعیین نموده 

ا و اصول هارزششود و این خود نه تنها از اجزاء تکریم انسان است بلکه از است به تزکیه و پاکی فرد منجر می

       این تکریم است. 

                                                           
 ابو داوود و ترمذی این حدیث را روایت کرده اند. -62

 دش صحیح می باشد.حاکم این حدیث را روایت کرده و گفته است که اسنا -69

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 87 
www.ghotb.net      اسالم و دموکراسی                                                                                                             

گردد، می باعث تزکیه و تکریم انسان -بر بندگانش است صرف نظر از اینکه حق اهلل-عبادت انحصاری برای اهلل 

انسان بنا به طبیعت ذاتی خود، موجودی عبادتگر است و همیشه بایستی چیزی برای عبادت داشته باشد و هیچگاه 

ینکه آیا ها صرفاً در معبودشان است؛ اکه چیزی یا کسی را عبادت نکند، تفاوت بین انسان توان انسانی یافتنمی

 معبود وی اهلل است یا معبودی است پوشالی که لیاقت و استحقاق قرار گرفتن در چنین نقشی را ندارد.

می قرار دارد اما هنگاترین حاالت خود پردازد، در باالترین و پاکهنگامی که آدمی به عبادت انحصاری اهلل می

ی شدهریمکند و از انسانیت تکترین جایگاه سقوط میدارد به پایینکه توجه خود را به عبادت غیر اهلل معطوف می

 گردد که هیچ ارزش و اعتباری ندارد:خود خالی گشته و تبدیل به جانداری می

 َُقُلوٌب ال َيْفق ْْ ا ََلُ ْْ ُقُلوٌب ال َيْفَقُهوَن ِِبَ ا ُأْوَلئَِك ََلُ ْْ آَذاٌن ال َيْسَمُعوَن ِِبَ ا َوََلُ وَن ِِبَ ْْ َأْعُُيٌ ال ُيْبِِصُ ا َوََلُ ُهوَن ِِبَ

 ُُّ ََ ْْ َأ ُْ ُه  {133}أعراف:  َكاَأَََّْعاِم َب

ایم که سرانجام آنان دوزخ و اقامت در آن ما بسیاری از جنّیان و آدمیان را آفریده و )در جهان( پراکنده کرده»

ائی فهمند، و چشمه)این بدان خاطر است که( آنان دلهائی دارند که بدانها )آیات رهنمون به کماالت را( نمیاست. 

 بینند، و گوشهائی دارند که بدانها )مواعظ و اندرزهایهای خداشناسی و یکتاپرستی را( نمیدارند که بدانها )نشانه

جویند و منافع و مضارّ خود را از هم نان که باید سود نمیشنوند. اینان )چون از این اعضاء چساز را( نمیزندگی

گذارند، ترند )چرا که چهارپایان از سنن فطرت پا فراتر نمیدهند( همسان چهارپایانند و بلکه سرگشتهتشخیص نمی

 («.پویندولی اینان راه افراط و تفریط می

شمرده  در الوهیت و ربوبیتی که اسالم بر انسان واجب و یگانه دانستن وی برای اهلل متعالدر نتیجه، عبادت خالصانه 

ادت دنیا گردد و سععالوه بر اینکه حق اهلل بر بندگان خویش است موجب علوّ جایگاه آدمی و تکریم وی نیز می

 اند:رسهای عظمت و احترام میترین قلهای که تزکیه، او را به رفیعو آخرت انسان را به دنبال دارد به گونه

َُّالطَّاُغوُت َُيْ اَّلل ْْ ْْ ِمْن الظُُّلََمِت إََِل النُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْولَِياُؤُه ِرُجُه ْْ ِمْن النُّوِر إََِل  َوِِلُّ الَِّذيَن آَمنُوا َُيْ ِرُجوهََّنُ

 {253}بقره:  الظُُّلََمِت 

های )زمخت گمراهی شکّ و را از تاریکیاند. ایشان دار )امور( کسانی است که ایمان آوردهاهلل متولّی و عهده»

اغوت اند، طشود. و )امّا( کسانی که کفر ورزیدهآورد و به سوی نور )حق و اطمینان( رهنمون میحیرت( بیرون می

)شیاطین و داعیان شرّ و ضالل( متولّی و سرپرست ایشانند. آنان را از نور )ایمان و فطرت پاک( بیرون آورده به 

 «.کشانند)زمخت کفر و فساد( میسوی تاریکیهای 

 َْس بَِخاِرٍج ِمنَْهاَأَوَمْن َكاَن َمْيتًا َفَأْحَيْينَاُه َوَجَعْلنَا َلُه َُّورًا َيْمِِش بِِه يِف النَّاِس َكَمْن َمَُْلُه يِف الظُُّلََمِت َلي  :{122}أنعام 
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ا )با اعطاء ایمان در پرتو قرآن( زنده ای بوده است و ما او رآیا کسی که )به سبب کفر و ضالل همچون( مرده»

رود )و چشم او را ایم که در پرتو آن، میان مردمان راه میی ایمان( فرا راه او داشتهایم و نوری )از منارهکرده

سی بخشد( مانند کروشنائی، گوش او را شنوائی، زبان او را توان گفتار، و دست و پای او را قدرت انجام کار می

بلعیده است  ی کفر او را در خودی ظلمتکدههای انباشتهگوئی در تاریکیها فرو رفته است )و تودهمَثَلاست که به 

 «.د؟تواند بیرون بیایتکانی از او برجای نهاده است( و از آن تاریکیها نمیاندیشه و بیجان و بیو شبح بی

َْبِ  *إِنَّ اإِلََّساَن َلِفي ُخْْسٍ  *َواْلَعِْصِ ] قِّ َوَتَواَصْوا بِالصَّ اِت َوَتَواَصْوا بِاْْلَ اِْلَ  إاِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

 {9-1}عصر: 

کنند، آورند، و کارهای شایسته و بایسته میمگر کسانی که ایمان می *انسانها همه زیانمندند  *سوگند به زمان »

کنند، و یکدیگر را به شکیبائی )در تحمّل قول و عمل( سفارش میو همدیگر را به تمسّک به حق )در عقیده و 

 «.گردد(نمایند )که موجب رضای خدا میسختیها و دردها و رنجهائی( توصیه می

 َجُزوعًا  *إِنَّ اإِلََّساَن ُخلَِق َهُلوعًا ُّ ُه الَشَّ رْيُ َمنُوعًا  *إَِذا َمسَّ ُه اْْلَ  {22-13}معارج:  إاِلَّ اْلَُْصلُِّيَ  *َوإَِذا َمسَّ

گردد رار میتاب و بیقکند، سخت بیهنگامی که بدی بدو رو می طاقت و ناشکیبا، آفریده شده است *آدمی کم»

مگر  ورزد *دارد و( دریغ میکند، سخت )از حسنات و خیرات دست باز میو زمانی که خوبی بدو رو می *

 «.نمازگزاران

زند و پاسداری و صیانت پیوند می مومنین را به اهلل شده، دلهایانسانیت تکریماسالم برای رساندن انسان به مقام 

داند، همچنین برای دسترسی به این مهم، مسلمانان ترین واجبات هر مسلمان میاز عقیده را به عنوان اولین و واجب

ک گردانیده و از خباثت و کند که این اخالق، احساسات، عواطف و رفتارشان را پارا به اخالق واالیی مجهز می

دارد به همین خاطر اهلل، پاکی و درستی را بر تمامی اعمال رساند باز میهایی که انسان را به مقام حیوانی میپلیدی

إن اَّلل كتب اإلحسان عَل كُ شئ ، فإذا قتلتْ فأحسنوا القتلة ، وإذا "فرماید: می خدافرض نموده است، رسول

ست، همانا اهلل متعال نیکی را بر هر چیزی نوشته ا» "، وليحد أحدكْ شفرته ولريح ذبيحته ذبحتهْ فأحسنوا الذبحة

ستی هر کدام از ترین روش ذبح کنید و بایپس هرگاه کشتید به بهترین شیوه بکشید و هرگاه سر بریدید به نیک

 64«.اش را راحت کندشما کارد خود را تیز کند و قربانی

داید زاست عبادتی برای اهلل صورت گیرد اسالم آن را از ریا پاک نموده و نفاق را از آن میبینیم هرگاه که قرار می

 و اگر بحث معامالت در میان باشد، نظامی کامل و دقیق برای آن تعبیه نموده است.

                                                           

 مراجعه نمایید. «قبسات من الرسول»از کتاب  "و قربانی خود را راحت کنید"به فصل  -64
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احتکار، دزدی، زورگیری، غارت و چپاول، تقلب، فریب، باال کشیدن اموال ، ، ربامعامالت مالیاسالم در 

 65را مورد لعن قرار داده است. گرایی و مال اندوزیردستان و کارگران را حرام اعالم نموده و اسراف و تجملزی

جویی، طعنه زنی و جاسوسی و حسدورزی و چینی، عیبغیبت، سخن، تعامالت اجتماعیاز طرفی دیگر در 

 66است.ده را حرام اعالم نمو ورزی را ممنوع نموده و خودمحوری و نادیده انگاشتن دیگرانبغض

اشد و به توجه بهر کس که به امور مسلمین بی» "من َل َيتْ بأمر اْلسلمُي فليس منهْ"فرماید: می خدارسول

 63«.مسلمین نیست یحلّ آنها اهتمام نورزد از زمره

وار های یک دیمومنین همانند خشت» "اْلؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"فرماید: در جایی دیگر می 

 68«.گردندهستند که همدیگر را محکم نموده و موجب استحکام یکدیگر می

مُْ اْلؤمنُي ىف توادهْ وتراَحهْ وتعاطفهْ كمُْ اجلسد إذا "فرماید: در توصیف اجتماع مومنین می خدارسول

در دوستی و رحم و عاطفه برای همدیگر،  مومنین » "اشتكى منه عضو تداعى  له سائر اجلسد باْلمى والسهر

با تب کردن و شب نخوابی با آن  ،همانند بدنی هستند که هرگاه عضوی از آن دچار مشکل گردد دیگر عضوها

 63«.کنندهمدلی و همراهی می

پشت  های جنسی و تمامیفواحش و پلیدی، تمامی انواع تعامالت جنسیاسالم برای حفظ شخصیت انسانی، در 

 گردد حرام اعالم نموده است.منتهی می دلیل و... را که به فواحشهای بیاختالط 70،هاها، تبرَجنشینیپرده 

کند و این همان چیزی است که انسان کنیم که در این نظام، اخالق در تمامی موارد خودنمایی میمشاهده می

 باشد.نسانیت میبایستی بدان آراسته بوده و همان موردی است که درخور شأن انسان و ا

ا و هگردد آنگاه است که از ضمانتشود و عواطف و رفتارش بدین نحو پاک میهنگامی که انسان تکریم می

رامش گیرد و فرایند تکریم و احتشود و در مکان طبیعی و نرمال خود قرار میمند میحقوق مناسب و متناسب بهره

                                                           
 تمامی این موارد از ابزار های سرمایه داری برای افزایش سرمایه هستند. -65

 این عالیم، از نشانه های زندگی غربی است. -66

 رواه الحاکم والطبرانى . -63

 رواه الشیخان .  -68

 متفق علیه. -63

گری، جلب توجه مردان بیگانه و که زن به منظور خودنمایی، جلوه عملی اند، به این معنا که هرگونهشمرده حرام تبرّج را فقها نا بر آیات و احادیث،ب -03

 .دستخوش تغییر است فرهنگ و عادات ها و مصادیق آن غالباً به تناسبکه نمونه آنان انجام دهد مصداق تبرِّج نهی شده قرآنی است؛ هرچند دل تأثیر در

 )مترجم(
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نهایت،  شود اما درها و حقوق به افراد داده میبرالی، ضمانتکه در سیستم دموکراسی لیشود در حالیتکمیل می

 گردد.به کلی نیست و نابود می کلیت انسانی انسان

   این است اسالم و این است دموکراسی از منظر اسالم.

براستی که راهی برای اختالط و در هم تنیدن اسالم و دموکراسی و اینکه بگوییم اسالم، نظامی است 

رای توان گفت که اسالم پذیهای عارضی نمینداریم و صرفاً به علت وجود یکسری شباهتدموکراتیک، 

 .  همراه شودیا می تواند با آن دموکراسی است و 

 نباید باعث شود شوری،و بحث  ها و حقوقضمانتی های عارضی میان اسالم و دموکراسی در دو قضیهشباهت

 که ما دو حقیقت مهم را از یاد ببریم:

م ی ما نیست که به هیچ وجه، نظام ربانی را به نظام جاهلی پیوند دهی، از لحاظ فکری و عقیدتی، شایستهل اینکهاو

های جاهلی بسنجیم و گمان بریم که با تا چه برسد به اینکه تالش نماییم نظام الهی را با مالک و معیار نظام

 بریم!!داریم و سطح آن را باال میلطف روا می ی الهیبرشمردن نقاط اشتراک این دو نظام، در حق برنامه

ه در درون ما گیرد کبا کمال تاسف باید بگویم که این گونه تفکر، از نوعی شکست درونی و پنهان نشات می

شود بپنداریم که نظام الهی محتاج آن است که ما رسوخ نموده و به راحتی برای ما قابل درک نیست و باعث می

هایش بپردازیم!! و گمان کنیم اگر به مردم بگوییم و اگر برای آنها ثابت زدایی از برنامهو به شبهه از آن دفاع نموده

های امروزی است در حال خدمت به دینمان هستیم، متاسفانه این مسائل، از نماییم که اسالم نیز دارای مزایای نظام

رد د همان تمدنی که امروزه دست باال را داگیرشکست فکری مسلمین در برابر تمدن قدرتمند غرب سرچشمه می

که اگر ما به خود برگردیم و معارف و بر بالد اسالمی سیطره یافته و آنها را از درون تهی ساخته است در حالی

در  بینیم که مادامیکه ایمان داریم و با اهللخود را به درستی بشناسیم و اعتماد به نفس خود را باز یابیم، می

 جایگاهی رفیع داریم و بایستی به خود ببالیم و افتخار کنیم: ارتباطیم،

ْْ ُمْؤِمنُِيَ ] ْْ اَأَْعَلْوَن إِْن ُكنُْت َزَُّوا َوَأَُّْت  {193عمران: }آل ]َوال َِتِنُوا َوال ََتْ

ه دآید( سست و زبون نشوید و )برای کشتگانتان( غمگین و افسرو )از جهاد در راه خدا به سبب آنچه بر سرتان می»

گران( کنید( برتر )از دینگردید، و شما )با تأییدات اللهی و قوّه ایمان راستین و نیروی حقی که از آن دفاع می

 .«هستید )و پیروزی و بهروزی از آن شما است( اگر که به راستی مؤمن باشید )و بر ایمان دوام داشته باشید(

خش بشدن از حقیقت اسالم و ترک مفاهیم روحشکستی که مسلمین خوردند شکستی بود که به علت خالی 

متحمل گشتند و هنگامی که عالوه بر شکست فکری، شکست نظامی هم خوردند آخرین ضربه بر این پیکر نحیف 

اگر  گویمنواخته شد و آن را از پای درآورد و موجب شد تا سر تسلیم در مقابل دشمن فرود آورد، به یقین می

 -گزیدند هیچگاه گرداندند و در وادی دیگری سکنی نمیحیات اسالم روی بر نمیی مدعیان اسالم، از چشمه
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گشتند و آنقدر احساس باختند و دچار ضعف درونی نمیی خود را نمیروحیه -حتی با وجود شکست نظامی

 31افتادند.نمودند و در مقابل دشمنان به نفس زدن نمیحقارت نمی

شایسته نیست که اسالم را در هیچ چیزی به جاهلیت پیوند دهیم بلکه موظفیم  بنابراین، از لحاظ عقیدتی، نه تنها

 در مواجهه با این موارد، این آیه از قرآن را ورد زبان گردانیم:

اِهلِيَِّة َيبُْغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمْن اَّللَِّ ُحْكًَم لَِقْوٍم ُيوقِنُونَ ] َْ اجْلَ  {193}مائده:  ]َأَفُحْك

هلیّت کنند و( جویای حکم جااز پذیرش حکم تو بر طبق آنچه خدا نازل کرده است سرپیچی میآیا )آن فاسقان »

 «.کند؟)ناشی از هوی و هوس( هستند؟ آیا چه کسی برای افراد معتقد بهتر از خدا حکم می

 زهای عظیم و بنیانی در اصل و اساس را ااین است که شباهت عارضی نباید باعث شود که تفاوت حقیقت دوم

ادی ی آن استوار گردیده دارای اختالفات ذاتی و بنییاد ببریم و نادیده بگیریم؛ اصل و اساسی که اسالم بر پایه

 باشد.ی آن استوار میزیادی با اساسی است که دموکراسی بر پایه

نازل  ردر اسالم، عبادت در انحصار اهلل متعال است و شریکی برای وی وجود ندارد و شریعتی که وی برای بش

، تواند در میان نوع بشر به اجرا گذاشته شود اما در دموکراسینموده تنها شریعت مشروع و پذیرفته شده است که می

ته ی دست بشر در جامعه پذیرفهای ساختهگیرد و برای اثبات این موضع، شریعتغیر اهلل مورد عبادت قرار می

 گردد.شده و اجرا می

گردد تا جایگاه انسانی در بهترین و باالترین حالت حفظ گردد اما در شود و پاک میدر اسالم، انسان تزکیه می

 کند!السافلین سقوط میشود و تا اعماق اسفلدموکراسی، انسان در هم شکسته می

های عارضی میان این دو سیستم، های آشکار در ذات و جوهر اصول بنیادی، دیگر، شباهتبا وجود این تفاوت

 مکن است برای ما داشته باشد؟!چه ارزشی م

همچنین، از دیدگاه تاریخی نیز جایز نیست که بخواهیم اسالم را به دموکراسی نزدیک گردانیم زیرا اسالم بیشتر 

ایی هاز هزار سال بر دموکراسی تقدم زمانی دارد و شایسته است بگوییم که دموکراسی در برخی نقاط، مشابهت

اسالم با دموکراسی دارای تشابه است! در عرف تاریخی، چیزی که قدمت بیشتری دارد با اسالم دارد نه اینکه 

 تر است.تر و مقدممحق

د آنچه گویناند و میها و متفکرین و داعیانی مخلص داریم که فریب دموکراسی را خوردهدر جهان اسالم، کتاب

 ا به خودش وا می گذاریم.های آن رکنیم و شرّها و بدیکه مناسب است از دموکراسی اخذ می

                                                           

ام، همچنین در مورد علل انتشار مذاهب در هم گسیخته در جهان توضیحات الزم را داده واقعنا اْلعاِصدر مورد اسباب این شکست درونی در کتاب  -31

 ام.اسالم مطالبی نگاشته
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های امانینماییم و الحاد و نابسکنیم و به شریعت اهلل پایبندش میمی« ما أنزل اهلل»به میزان  گویند آن را مقیّدمی

 نماییم!اش را تایید نمیهای جنسیاخالقی و ناهنجاری

 الم است!!.. بلکه این همان اسکنید دیگر دموکراسی نیست گویید و مشخصاتش را ذکر میاین چیزی که شما می

است و تشریع و قانونگذاری از آنِ ملت است، هرگاه این  مردمی و به واسطه مردمبر  مردمدموکراسی حکومت 

 ای نخواهد بود که امروزه گوش فلکاصل را ملغی کردید و آن را پایبند قید و بند نمودید دیگر آن دموکراسی

 چیده است!اش همه جا پیرا کر کرده و آوازه

ی هخواهیم به ما أنزل اهلل عمل نماییم و آن را در جامعاگر باور ندارید از دموکراسیون بپرسید! به آنها بگویید: ما می

سازی کنیم، بگویید جز در مواردی که نصی از قرآن و سنت و موردی از اجماع علمای اسالمی سراغ خود پیاده

 گذاری کنند و حقی برای تصویب و ایجاد قوانین ندارند!نند قانونتوانداریم مردم و نمایندگان آنها نمی

به آنان بگویید ما به دنبال آنیم که حکم اهلل را در مورد کسی که از دینش برگشته، در مورد کسی که زنا کرده یا 

 خواری نموده به اجرا بگذاریم!سرقتی انجام داده و یا شراب

ت های زنان ممانعنمان را ملزم به رعایت حجاب اسالمی نماییم و از خودآراییخواهیم که زنابه آنها بگویید ما می

 ها جلوگیری کنیم!ها و خیابانکرده و از برهنه شدن در ساحل

 شنوید!!بپرسید و ببینید چه پاسخی می

گذاری، نشناسیم، در دموکراسی، تنها مرجع قانوای نیست که ما میگیرید: این آن دموکراسیبالفاصله جواب می

تواند این اختیار را محدود نماید )البته در بعد نظری، چون پیشتر ملت است و بس، هیچ کس و هیچ چیزی نمی

 داران هستند!(ی دموکراسی، سرمایهی پشت پردهکارهاشاره نمودیم که همه

گر برگردد، اتواند از دینش شود! هر کسی خواست میگویند دموکراسی به حریم شخصی افراد وارد نمیمی

ند بپوشد تواخواهد میخواستند دوست دختر یا دوست پسر بگیرند در این کار مختارند! هر کسی هرطور که می

 تواند نوع پوشش و میزان پوشیده بودن بدن خود را تعیین کند!و تنها خودش می

 تواند به همسرش خیانت کند به شرطی که همسرش از وی شاکی نگردد!هر مردی می

 خواهید اسم دیگری انتخاب کنید .. اسمی غیر از دموکراسی!ویند: برای آنچه که میگمی

هیم، خواپس ای بردارانم! اگر اوضاع اینگونه است دیگر چه اصراری داریم که نام نظام و سیستمی را که می

 دموکراسی بگذاریم؟! براستی چرا آن را با نام زیبای اسالم مزیّن نسازیم؟!
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گویند: ما به دنبال آن هستیم که حاکم مسلمان را در مواردی که نصی برایش وجود نان مخلص میبرخی از مسلما

خواهیم لذتش را ی دموکراسی است که میندارد، ملتزم به رای و نظر مردم نماییم و این همان عصاره و چکیده

 نماییم. ی آن، از طغیان و سرکشی حاکمان جلوگیریبر امت اسالمی بچشانیم تا به وسیله

-در این مجال، قصد ورود به اختالفات فقهی موجود پیرامون مبحث شوری و لزوم التزام حاکم اسالمی به خروجی

حث کنم که بشود از موضوع اصلی خارج شویم و صرفاً به این نکته بسنده میرا ندارم چون باعث میآن های 

در مورد آن نصی وجود ندارد، نص، صرفاً در مورد التزام به تصمیمات و نظریات شوری، امری اجتهادی بوده و 

امر به تصمیمات آن، اظهارنظری از قرآن و سنت لزوم بودن شوری اظهارنظر نموده است اما در مورد التزام ولی

های امت اسالمی محفوظ است که این امر اجتهادی است، این حق برای هر نسل از نسلشود، مادامییافت نمی

خود در آن تجدیدنظر نماید، بنابراین در آن هنگام که به دنبال تطبیق شریعت اسالمی هستیم  که بنا به مصالح

کنند و بر اساس شرایط موجود شوند و در مورد آن رای و نظر خود را اعالم میمجتهدین اسالمی دور هم جمع می

ند و امت اسالمی و حاکم نمایو مصلحت زمانه، لزوم و یا عدم لزوم اطاعت از تصمیمات شوری را مشخص می

مسلمین ملزم به رعایت خروجی نظریات علمای مجتهد خواهند بود، پس اگر مجتهدین امت تشخیص دادند که 

 گذارند.ی این اجتهاد را بر روی دیدگان خود بی شوری باشد اولیای امور بایستی نتیجهحاکم ملزم به رعایت نتیجه

که چیزی مفید و مناسب است آنرا از یک سیستم و نظام خارجی گرفته و اما اینکه بخواهیم صرفاً به این خیال 

وارد اسالم نماییم تفکر درست و متینی نخواهد بود، بایستی به این مهم توجه داشته باشیم که اسالم، نظامی کامل 

 فتنگرو جامع است و تمامی نیازهای مسلمین در چارچوب آن قابل برآورده شدن هستند و لزومی به امانت

ها و نظریات خارج از سیستم خود ندارد، آنچه که بر ما الزم است انجام دهیم این است که اوالً تالش تئوری

نماییم تا به معنای واقعی کلمه، مسلمان باشیم و اسالم را در سرتاسر زندگانی خود پیاده کنیم و به طور کامل و 

های ها و افقدرب تزم باشیم و پس از آن، منتظر بمانیم تا اهللچون و چرا، به آنچه که اهلل بر ما نازل نموده ملبی

 ها بر روی ما بگشاید:جدیدی را در تمامی زمینه

 َاْْلُْحِسنُِي َُ ْْ ُسُبَلنَا َوإِنَّ اَّللََّ َْلَ  {23وت: }عنکب َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينَُّه

و در راه )پیروزی دین( ما جهاد کنند، آنان را در راههای منتهی به  کسانی که برای )رضایت( ما به تالش ایستند»

گردانیم، و قطعاً خدا با نیکوکاران است )و کسانی که خدا خود رهنمود )و مشمول حمایت و هدایت خویش( می

 «.در صف ایشان باشد پیروز و بهروزند(

نگرند و همزمان هم به در جهان اسالم میبسیاری از مردم، به طغیان و سرکشی و ظلم ظالمانِ قدرت به دست 

همه  گویند: براستی آیا دموکراسی از اینافکنند و با خود میدموکراسی و کشورهای دموکراتیک دنیا نظری می

وانیم تظلم و جور بهتر نیست؟ آیا بهترین جایگزین برای این اوضاع نابسامان نیست؟ مگر نه این است که در آن می

ند به دلخواه تواریم و در کنار آن احساس امنیت نماییم! مگر جز این است که دیگر، حاکم نمینفسی راحت فرو ب

ا هی انسانی افراد جامعه نماید و به شکنجه و تعذیب خارج از قاعدهخود اقدام به حبس و بازداشت خوسرانه
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مامی این رای مقابله با او نباشد؟ تتواند خودسرانه آدم بکشد و کسی را یابپردازد، مگر نه این است که دیگر نمی

آید و اگر بتوانیم همزمان با تطبیق شرع اهلل، دموکراسی را نیز در جامعه موارد در نبود نظام دموکراسی به وجود می

 نهادینه کنیم از طغیان و سرکشی حکام در امان خواهیم ماند.

، دموکراتیک موجود در غرب رسد، در نظامهایی اول بسیار منطقی و پذیرفتنی به نظر میاین توجیه، در وهله

رستند و جان فگاهها نمیکنند، و هزاران نفر را به شکنجهتازی نمیحاکمان و قدرت به دستان هیچگاه اینگونه یکه

چیزی که بسیاری از دعوتگران راه حق آن را با گوشت و  -گیرند های وحشیانه نمیآنها را زیر انواع شکنجه

 نموده اند.پوست خود لمس 

ای ند، به گونهکگردد و غبار ناآگاهی کم کم فروکش میتر می، دیدگان روشنمسالهاما با دقت و تفکر بیشتر در 

نیم آنچه بینماید، میتر میتر گشته و قضاوت را برای ما آسانو جوانب مختلف آن برای ما واضح مسالهکه عمق 

 زیاد هم پسندیده و دلچسپ نیست.رسید که در نگاه اول خیلی متین به نظر می

که  -یحتی نظام اله -شود ی خاکی یافت نمینکته مهم این است که بدانیم هیچ نظام و سیستمی در این کره

های مورد نیاز را در اختیار بصورت اتوماتیک اجرا شود، و بدون پشتکار و درخواست مردم، حقوق و ضمانت

آنها قرار دهد و ابزارهای خودکنترلی و حفظ بقا را در خود داشته باشد بلکه به شدت نیازمند این است که گروهی 

حقاقش هایی که استاین باشند که حقوق و ضمانتبپردازند و با جدیت به دنبال از مردم به حفظ و حراست از آن 

 .را دارند، مطالبه نمایند

های مثبت را به صورت ذاتی در درون خود و به صورت موکراسی سیستمی خودکار نیست که تمامی ویژگید

ی افراد جامعه، به صورت اتوماتیک در میان آنها اجرا گردد بلکه همانند فرض داشته باشد و به محض ارادهپیش

 ببرند. جامعه باشند و آن را به پیشهر سیستمی دیگر، نیازمند افرادی است که به دنبال تطبیق و تحقق آن در 

ها و حقوق مورد نظر آنها تحقق یافته است هایی که دموکراسی در میان آنها اجرا شده و ضمانتاگر به تاریخ ملت

ا که به اند و آنچه رنگاهی بیندازید به یقین خواهید دید که آنها، تاریخی سرشار از انقالب و خون و قیام داشته

ها تنها و عرق جبین ریخی خون دل خوردنهای ذاتی دموکراسی نبوده بلکه نتیجهحاصل خصیصهاند دست آورده

ا با های جانکاهی ری تالش و پیگیری مستمر ملتی که در راه احقاق حقوق خود، دردها و رنجبوده است، نتیجه

 اند.ها گشتهواع هزینهاند و متحمل اناند و در این راه از هیچ تالشی فروگذار نکردهدل و جان خریده

 هایای خون و عرق در راه تحقق آرمانای که قطرهاکنون بیایید و تمام زور خود را بکار گیرید تا در جامعه

 به آزادی، حرکتیها و نیل دموکراسی نریخته و ریالی در این راه هزینه ننموده و در راه کسب حقوق و ضمانت

د؟ ای روبرو خواهید شدید و با چه صحنه نمایید! براستی چه چیزی خواهید سازیانجام نداده دموکراسی را پیاده

 براستی این دموکراسی چه دستاوردی برای ملت خواهد داشت؟ آیا دموکراسی به صورت ضربتی و بدون فوت
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ان به ارمغان آنها را برایش نظر مورد دهد؟ آیا آزادیمیهای الزم را به آنها نیوقت، حقوق آنها را ادا نموده و تضم

 ؟  داردآورده و این حریت را مصون می

دموکراسی پیراهنی نیست که به سرعت خریداری گردد و بر تن ملت پوشانده شود بلکه نیاز به زحمت دارد و 

 بایستی به تناسب قد و باالی جامعه تنظیم گردد و دوخت و دوزهای الزم در آن انجام گیرد.

 اش چشیده شود.های زیادی کشیده شود تا طعم میوه و ثمرهها و محنتسختیالزم است در راه رسیدن به آن، 

ها خبر این حوادث خود را به راه انداختند، چرچیل در روزنامه 32، انقالب ملی1313ها در سال هنگامی که مصری

ت: پارلمان هستند، گفخواهند؟ گفتند که آنها به دنبال قانون اساسی و ها( چه میرا دید و پرسید آنها )یعنی مصری

روباه درستی است که بر زبان آن و این همان سخن  39!!ای بدهید تا با آن سرگرم شوندپس به آنان اسباب بازی

 .مکار مغرور و خبیث جاری شد

های طاغی و سرکش که دیار اسالمی را تحت تسلط خود قرار گویم و نخواهم گفت که این سیستمهرگز نمی

 اند از دموکراسی بهترند، هرگز و هزار بار هرگز!دموکراسی پوشالی شده اند و جایگزینداده

گناه را راهی قتلگاههای پنهان از انظارِ خود های بیطاغوتی که خون ملت را در شیشه کرده و دسته دسته، انسان

خود، آنها را  رمایشیپردازد و در بیدادگاههای نمایشی و فهای شکنجه به تعذیب آنها میکند و با بدترین ابزارمی

کند، شرّی مطلق و محض است که هیچ بویی از روشنایی نبرده و هیچ خیری در آن به حبس و قتل محکوم می

 شود!یافت نمی

های طاغوتی و این دستگاههای ظلم و جور، نه دموکراسی، این نظام بدیلگویم این است که تنها چیزی که می

 باشد.و نظام اسالمی میبخش اسالم بلکه آیین و شریعت روح

اپذیر نوقفه و خستگیی حاکم نمودن شریعت اسالمی و تطبیق آن در جامعه، جهد و تالش بیدانیم که الزمهمی

ر باشند ای است که حاضهای از جان گذشتهنیاز این کار، تربیت و پرورش فکری انساندانیم که پیشاست، می

بخش خورشید اسالم بر جهان و ند و طیّ طریق کنند تا گرمای روحدر مسیری مملو از خون و خار قدم بردار

رای استقرار آن نیز نیازهایی دارد و بجهانیان بتابد اما بایستی بدانیم که استقرار سیستم دموکراسی نیز چنین پیش

و  هالزم است چنین فرایندی طیّ گردد، بایستی بدانیم که دموکراسی به راحتیِ آب خوردن، در گلوی جامع

کند، بایستی آگاه باشیم که بدون ی خود را دو دستی تقدیم امت نمیگردد و ثمرهاجتماع، ساری و جاری نمی

وجود ملتی که هم بر مفاهیم آن آگاهی یافته و هم بر اساس این مفاهیم تربیت شده باشند و برای استقرار و حفظ 
                                                           

های سعد زغلول، از مسیر خود منحرف شد و به سمت انقالبی ملی سوق داده شد، شرح این این انقالب در ابتدا رنگ و بوی اسالمی داشت اما با دسیسه -32

 پیگیری کنید. "واقعنا اْلعاِص"و همچنین کتاب  "مذاهب فكريه اْلعاِصه"کتاب  "القوميه و الوطنيه"را در مبحث  مساله

39- Give them a toy to play with 
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-خواهد داشت، در غیر اینصورت و بدون ایجاد پیشآن، تالش پیگیر و مستمر نمایند هیچگونه ضمانت اجرایی ن

ی زبان تمامی افراد جامعه نیارهای آن، دموکراسی تبدیل به همان اسم پر طمطراقی خواهد شد که امروزه لقلقه

ه ای شده کگردد و در واقع، تبدیل به همان اسباب بازیگشته اما اثری از ثمرات آن در عالم واقع مشاهده نمی

 بدان اشاره نموده بود.چرچیل خبیث 

 بین باشید!!بیایید و واقع

 با خود بیندیشید! 

حال که هر دو سیستم الهی و جاهلی، نیازمند پرورش افرادی هستند تا از مفاهیم آنها حفاظت کنند و ضمن اجرایی 

زمند خون و انظارت و پایداری کنند و حال که تطبیق این دو سیستم در جامعه، نیاصول آنها، بر حفظشان نمودن 

بخش حی رواشک و آه و قیام است آیا شایسته نیست که جهد و تالش خود را صرف بازگرداندن آیین و برنامه

الهی نماییم؛ همان آیینی که خیر واقعی را در خود دارد و تمام جهانیان اعم از مسلمان و غیرمسلمان را در این خیر 

 ؟دت و هدایت در دنیا و آخرت خواهد بودگرداند و روشنگر مسیر رسیدن به سعاشریک می

 آری، شایسته است که تمامی تالش خود را تنها و تنها در این راه صرف نماییم و تنها بر این مسیر متمرکز باشیم.

ظلم و جور در جریان است، اما امت اسالمی در کجای این ظلم و ستم قرار دارد؟ و  جهان اسالم،درست که در 

عدالتی ساکت مانده است؟ چرا دستور فرمانده و ن گرفته است؟ چرا در مقابل این همه بیچه موضعی در قبال آ

ظلم  گرداند؟ امت اسالمی ازرهبر خود را پشت گوش انداخته و حکام را به مسیر درست و صراط مستقیم باز نمی

ت شود شِکوه و شکاینمی نالد و از اینکه حقوق و واجباتی که اسالم برایش قرار داده، رعایتعدالتی میو بی

اران کی اسالمی حکومت کند و به جای اسالم در مسند قدرت قرار گیرد، کمدارد، آیا اگر دموکراسی در جامعه

کنند؟ آیا امتی که حقوق اسالم را تضییع نموده و در کاری نمیورزند و کمکنندگان دیگر اهمال نمیو اهمال

 ول دموکراسی محافظت نماید؟تواند از اصوادی دیگری خفته است می

واقعیت این است که این امت نیاز دارد که از نو و از گام اول شروع نماید و مجدداً مورد تربیت اسالمی قرار گیرد 

و از مفاهیم اسالمی آگاهی یافته و آنها را در زندگی خود اجرایی نماید، و بدون انجام این مهم، نباید انتظار بهبود 

 دن شرایط را داشته باشد.اوضاع و نرمال ش

به آن کسی که همّ و غم خود را بر دموکراسی گذاشته و گمان دارد که مسیر رسیدن به دموکراسی و فرایند 

و  هایی که در اصلها، به علت انحرافات و کجیگوییم: خود دموکراسیتر است میتر و کوتاهاجرای آن، ساده

ای هاند، بدانید و آگاه باشید که تنها برنامدر مسیر نابودی قرار گرفتهروند و اساس دارند به سمت زوال پیش می

 ماند فقط یک چیز است: فقط اسالم است و بس!که باقی می

 زیرا تنها اسالم دین حق می باشد.
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 داند.ای است که اهلل تعالی خود را مکلف به حفظ آن میزیرا اسالم تنها برنامه

تواند انسان را از گمراهی آشکار رهانیده و نجاتش دهد و از مکانی پست و می زیرا اسالم تنها منهجی است که

 مقدار، به علوّ درجاتش برساند.بی

ند اکنند و هر آنچه که دارند در طبق اخالص گذاشتهزیرا مؤمنینی وجود دارند که در راه حفظ آن مجاهدت می

و استقرار  ی تمکینان کسی است که به این مجاهدین وعدهتا دین اهلل همیشه در آسمان انسانیت بدرخشد، و اهلل هم

 ی خاکی را داده است:در این کره

اِت َلَيْستَْخلَِفنَُّهْ يِف اَأَْرِض َكََم اْستَْخَلَف الَّذِ ] اِْلَ ْْ َوَعِمُلوا الصَّ نَ َوَعَد اَّللَُّ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُْك ْْ َوَلُيَمكِّ ْْ يَن ِمْن َقْبلِِه نَّ ََلُ

ُكوَن ِِب َشْيئ ْْ َأْمنًا َيْعُبُدوََّنِي ال ُيَْشِ ْْ ِمْن َبْعِد َخْوفِِه َلنَُّه ْْ َوَلُيَبدِّ ْْ الَِّذي اْرَتََض ََلُ  {55 }نور: ]اً ِدينَُه

 دهد که آنان را قطعاً جایگزیناند، وعده میاند و کارهای شایسته انجام دادهاهلل به کسانی از شما که ایمان آورده»

ان، و وارث فرماندهی و حکومت ایشان( در زمین خواهد کرد )تا آن را پس از ظلم ظالمان، در پرتو عدل )پیشینی

و داد خود آبادان گردانند( همان گونه که پیشینیان )دادگر و مؤمن ملّتهای گذشته( را جایگزین )طاغیان و یاغیان 

است )و حکومت و قدرت را بدانان بخشیده  ستمگر( قبل از خود )در ادوار و اعصار دور و دراز تاریخ( کرده

پسندد، حتماً )در زمین( پابرجا و برقرار خواهد ساخت، است(. همچنین آئین )اسالم نام( ایشان را که برای آنان می

سازد، )آن چنان که بدون دغدغه و دلهره از دیگران، و نیز خوف و هراس آنان را به امنیّت و آرامش مبدّل می

 «.گردانندپرستند و چیزی را انبازم نمیتنها( مرا می
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