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  معرفي كتاب

ولي در . ، يك سري يادداشت هايي  جمع آوري كرده بودمتوسعه اقتصاديبراي تدريس  
دانشجويان و غير دانشجويان يك سؤال . تدريس و يا در هر جايي كه بحث از توسعه مي شد

كشورهاي  مشترك داشتند، چرا در دنيايي كه همه كشورها به توسعه اقتصادي رسيده اند،
  د؟  اسالمي در دام توسعه نيĤفتگي و تخريب قرار گرفته ان

جمع آوري شده و مطالبي كه در مورد دين نوشته تكرار اين سؤال موجب شد تا يادداشت هاي 
لذا مجبور شدم اين كتاب  را . كنم دوباره نويسيپاسخي براي سؤال فوق بودم را با هدف 

فكر كنم . چون در چند سال آينده تنها كشورهاي اسالمي هستند كه توسعه نيĤفته اند. بنويسم
  .   كنند بيشتر بحثاب فتح باب خوبي باشد تا ديگران هم در اين زمينه اين كت

اين كتاب مي تواند بعنوان مرجع اصلي براي درس توسعه اقتصادي در مقطع كارشناسي و يا 
 .مورد استفاده قرار گيرد ،يكي از مراجع اصلي و كمكي براي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري
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  پيش گفتار
با رفاه مادي هستند، اين مهم از طريق توسعه اقتصادي براي  تؤامو زندگي آرام تار خواسهمه انسانها 

خواهان توسعه اقتصادي هستند، ولي  بگونه اي همه كشورها،پس . شهروندان كشورها ميسر مي گردد
بطور . اسالم عنوان شده است ،كشور 53در حال حاضر، دين رسمي . كشورهاي اسالمي اين گونه نيستند

 فرهنگ، نژاد،  نظر، از كشور، 53اين . و يقين، مديران و حاكمان اين كشورها همگي مسلمان هستندقطع 

، توسعه نيĤفتگي و ماندگي عقب ، نا امني،درفقر ولي .با يكديگر متفاوت هستند زبان و جغرافيائي موقعيت
 .است آلباني رمسلمانكشو اروپا،قاره  كشور ترين افتاده وعقب فقيرترين. مشترك هستند يكديگراب اسالمدين 

 مانده عقب جزءكشورهاي هستند، طبيعي منابعو هنگفت ثروتهاي داراي باآنكه خاورميانه اكثركشورهاي
 درحال كشورهاي تنها مالزيو عربي متحده امارات تركيه، كشورهاي. محسوب مي شوند سومي وجهان

 كشورهاي.كنند نمي اجرا را اسالمي قوانين حاكمانشانو سكوالرآنها حكومت هستندكه مجموعه اين پيشرفت
مهمترين عامل ناامني . سوريه، عراق، بحرين و سومالي درگير جنگهاي داخلي هستند  يمن، افغانستان، ليبي،

 آمارجرم باالترين  .و انفجار، گروه هايي هستند كه نام اسالم و مسلماني را در پرچم خود قرار داده اند
  . مربوط به كشورهاي اسالمي است ي امروزي، دنيا در بشر حقوق ونقض خشونت ،ترور ،كشتار وجنايت،

چرا . سؤال اساسي باقي مي ماند يك عالوه بر فقر، نا امني و حاكميت ديكتاتوري در كشورهاي اسالمي، 
  كشورهاي اسالمي با جنگ و توسعه نيĤفتگي مواجه هستند؟ 

در اين كتاب هدف و . يافتن پاسخي براي سؤال فوق، بررسي هدف و ماهيت دين اسالم ضرورت دارد جهت
، جمهوري اسالمي ايران و ساير فرقه هاي مختلف )ص(ماهيت دين اسالم در زمان حيات پيامبر اكرم 

  .اسالمي بررسي مي شود

) ص(مهمترين هدف پيامبر  .پايه گذاري شد) ص(سال پيش توسط پيامبر اكرم 1400دين اسالم در  
رستگاري به رفاه و آسايش بيشتر در اين دنيا . » قولوا ال اله اال اهللا تفلحوا« : ايشان مي گفت.  رستگاري بود

فراهم شدن رفاه و آسايش در اين دنيا در حوزه توسعه . و سعادت در دنياي پس از مرگ تعبير مي شود
پديده . س از مرگ، پديده اي است كه در آينده اتفاق مي افتدسعادت در دنياي پ. اقتصادي قرار مي گيرد

  . هاي مربوط به آينده، از نظر علوم تجربي غير قابل بررسي و در اين نوشتار، مسكوت باقي مي ماند

تعدادي از آنها . توسعه اقتصادي، نظريات مختلفي براي رسيدن به رفاه و آسايش انسانها، پيشنهاد كرده است
مالك كه توسط  13در اين كتاب . ن به توسعه اقتصادي تبديل شده استي براي رسيدبه مالك هاي

  . انتخاب مي گردد  دانشمندان توسعه اقتصادي براي رفاه و آسايش بيشتر جوامع پيشنهاد شده،

  



  ث

 

، جمهوري اسالمي ايران و ساير فرقه هاي )ص(عملكرد پيامبر اكرم . تحليلي و تاريخي است ،روش بررسي
هدف، شناسايي آرمانها و ماهيت دين . مالك بصورت تاريخي و تحليلي بررسي مي شود 13اسالمي با اين 

ين مي تواند رفاه آيا دين اسالم ماهيتاً يك دين توسعه گرا است؟  يعني اين د. اسالم در يك بازه زماني است
و آسايش را براي پيروان خود به ارمغان بيĤورد؟ يا اين دين، ماهيتاً جنگ طلب و مخرب است؟ با يافتن 

مالك . پاسخي براي اين دو سؤال، عوامل جنگ و  توسعه نيافتگي در كشورهاي اسالمي شناسايي مي شود
  .  هاي انتخاب شده براي بررسي به شرح زير مي باشد

 - 3، اعتقاد به برابري انسان ها و رعايت حقوق ديگران  - 2 يت نگرش علمي بر باورها فرهنگي،حاكم - 1
 فعال حضور -5، زيست ومحيط طبيعي منابع به معنوي وباور اعتقاد - 4 ،اعتقاد و باور فرهنگي به آزادي بيان

 براساس ياسيس مشاركت  - 7، يالملل نيب درعرصه ريپذ انعطاف و مقتدر دولت -6 ي،اجتماع درعرصه زنان
 نگرش -12، بشر حقوق  -11  ،نخبگان آراء اجماع -10، تيشفاف  -9  يي،قانونگرا   -  8 ي؛مردم ينهادها
  ييگو پاسخ  - 13  ،كياستراتژ

 كليه ،ايشان ساله 10 وحكومت) ص( پيامبراكرم توسط شده بنيانگذاري دولت: نتايج اين بررسي نشان داد 
اگر رفاه و آسايش را نسبي بدانيم و بخواهيم . را اجرا كرده است اقتصادي توسعه براي نياز موردمالك هاي 

مكه مقايسه كنيم، در  در شهرهاي مدينه و )ص(سال حكومت پيامبر اكرم 10وضعيت رفاه و آسايش را طي 
  .سال بطور چشم گيري افزايش يافته است 10رفاه و آسايش مردم طي اين  مي يابيم،

. استالگويي از دولت توسعه گرا  و انسان توسعه يافته را دنبال مي كرده   )ص(ت پيامبر اكرم در نتيجه دول
بطوريكه كليه مالك هايي كه براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در جهان امروز شناخته شده است 

  .را بعنوان قوانين الهي اجرا و مورد تأكيد قرار مي داده اند

مالك هايي كه بشر امروزي براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  بيشتر :ن گفتبا اين مقدمه مي توا
 . است نه تنها در دين اسالم  به رسميت شناخته شده است، بلكه بر آن تأكيد نيز شده توصيه مي كند

اسالم دين انحراف از اقدامش بعنوان   اين مالك ها را به درستي اجرا نكند،  يا جوامعي،اگر حكومت بطوريكه 
  . مي شود قلمداد

را اجرا ) ص(مسلمانان بصورت واحد، سعي مي كردند، توصيه هاي پيامبر اكرم ) ص(پيامبر اكرمبعد از  30تا 
 40ولي از سال . مسلمانان توانستند بر قسمت اعظم دنياي متمدن آن روز مسلط شوند ،كنند، در اين دوره

اين گروه با استناد . اولين گروه انشعابي خوارج بودند. هجري مسلمانان، به گروه هاي مختلفي تقسيم شدند
خيابان به قتل  پس مسلمانان را در كوچه و. به آيات قرآن، گروهي از مسلمانان را كافر و مشرك مي دانستند

توجيه كارهاي اين افراد براي . در نتيجه، يكسري ترورهاي كور با نام و عنوان دين انجام شد. مي رساندند
  .خود، روايات زيادي جعل كردند

حكومت ديكتاتوري و موروثي را پي   اين گروه، با استناد به آيات قرآن،. دومين گروه انشعابي بني اميه است
به آن توصيه كرده بود، يك به ) ص(هجري تا پنج قرن، مالكهايي كه پيامبر اكرم  40ال از س. ريزي كردند
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لذا عمالً دين اسالم از قرن پنجم به بعد از هدف و ماهيت اصلي خودش . يك به فراموشي سپرده شدند
ولوژي در از قرن پنجم به بعد، پيشرفت علوم و تكن) ص(با اجرا نشدن توصيه  هاي پيامبر اكرم . منحرف شد

، جنگ و توسعه نيĤفتگي در كشورهاي از اين سالها بعد بطوريكه. توقف شدكشورهاي اسالمي كامالً م
اين بهانه . در حال حاضر هم مالك هاي توسعه به بهانه هاي مختلف اجرا نمي شود.  اسالمي گسترش يافت

  . ها به شرح زير مي باشد

آزمايش پذيري و تكرار پذيري رويدادها و پديده ها بنا نهاده مبناي نگرش علمي، بر : نگرش علميمالك  - 1
لذا در . علماي اسالمي تصور مي كنند، اين روش علمي براي از بين بردن دين و اسالم است. شده است

شود،  اين اقدام باعث مي. مد جلوه دهندمقابل آن سعي مي كنند با روش هاي مختلف نگرش علمي را نا كارآ
 .شوند مسلمانان خرافي

فرقه  ديگر هم اكنون رهبر هر فرقه اسالمي، پيروان:  اعتقاد به برابري انسان ها و رعايت حقوق ديگران  - 2 
اين موضوع باعث شده تا موضوع برابري انسانها . هاي دين اسالم و پيروان ساير مذاهب را نجس مي دانند

 نقض شود

مختلف اسالمي، اعتراض و سخن مخالف را تحمل  فرقه هاي :اعتقاد و باور فرهنگي به آزادي بيان - 3
آزادي بيان بوسيله رسانه هاي مستقل . رهبران ديني، مخالفين و معترضين را مرتد اعالم مي كنند. كنند نمي

تلويزيون، اينترنت و غيره را   اكثر رهبران ديني رسانه هاي جمعي مانند راديو،. و آزاد نشان داده مي شود
 بعضي از كشورها هم اين رسانه ها بشدت محدود شده است در. حرام مي دانند

موضوع حفاظت از محيط زيست در كشورهاي : زيست محيطفرهنگي براي حفاظت ازباور و اعتقاد - 4 
موضوعاتي مانند گرد و غبار و ريزگردها و آلودگي هوا   همانطور كه مشاهده مي شود،. اسالمي اهميتي ندارد

در اين مورد هيچ شخصيت مذهبي سخنراني نكرده و در . در كشورهاي اسالمي بشدت افزايش يافته است
  .مورد آن هم هيچ هشداري نداده اند

در دين اسالم خداوند فقط حجاب را براي خانم ها اجباري كرده و :  ياجتماع عرصه در زنان حضورفعال - 5
خداوند  هر گونه توهين، . از مردان و زنان خواسته تا در روابط جنسي  نسبت به همسران خود وفادار باشند

نواع و اقسام توهين ها و ولي در كشورهاي اسالمي ا. تحقير و تبعيض جنسيتي را ممنوع كرده است
در ضمن بداليل مختلفي آنها را از عرصه هاي اجتماعي منع . تبعيضات جنسي در حق زنان انجام مي گيرد

 . مي كنند

اسالمي مطلق گرايي  مهمترين مانع اقتدار دولت هاي: دولت مقتدر و انعطاف پذير در عرصه بين المللي  - 6
كه بر حق و باطلي . را باطل مي پندارد طرف مقابل  را حق وخودش  يك فرقه مطلق گرايي يعني. است

و عدم  داخلفرقه اي در اعث ايجاد جنگ هاي ب اين روش فكري،. تفسيرهاي تاريخي متكي استتوجيه و 
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) ص(مطلق گرايي از نظر دين اسالم و روش پيامبر اكرم  .استشده مذاكره و تفاهم با كشورهاي خارجي 
 . بوده است) ص(در ضمن مذاكره و تفاهم يكي از بارز ترين شيوه زندگي پيامبر اكرم . كامالً مردود است

مشاركت  امروزه. پايه گذاري كرد، بر مبناي مشاركت حداكثري مردم بود) ص(حكومتي كه پيامبر اكرم  - 7
نهادهاي مدني مانند شوراهاي استاني، . استشده يجاد نهادهاي مدني امكان پذير حداكثري مردم با ا

، اتحاديه تعاوني ها اصناف، .خدمات عمومي را ارائه مي كننداين نهادها ، شهرستاني، شهر و روستا و محله اي
م مردم، روساي كشور با انتخاب مستقي. دارندوظيفه تنظيم بازار را بعهده  هم ها و تشكل هاي مردمي

ولي در حال حاضر، عده اي از فقها حكومت اسالمي را  .مي گيرندبدست براي مدت محدودي حكومت را 
. و تشكيل نهادهاي مدني هستند حكومت هاي دموكراسي آنها مخالف. مي كنندبصورت ديكتاتوري تعريف 

 .  اين موضوع باعث ايجاد حكومت هاي ديكتاتوري در كشورهاي اسالمي شده است

براي شناسايي قوه قضائيه . بوسيله قوه قضائيه مستقل و قانون موثر و كارآ شناخته مي شودقانون گرايي،  - 8
فساد اداري، شاخص تعداد پرونده هاي تشكيل شده در دادگستري ها،  ضريب جيني، شاخص هايمستقل از 

ها در همه كشورهاي  شاخص اين. مي شودتعداد زندانيان، تعداد مديران ارشد محاكمه شده اندازه گيري 
قانون موثر و . قوه قضائيه كشورهاي اسالمي مستقل نيستلذا . اسالمي، وضعيت مناسبي را نشان نمي دهد

در طول زمان مورد مطالعه قرار گيرد، بطوريكه، نقاط : دوم. منافع همگاني را تأمين: قانوني است كه اول كارآ،
 هايدر كشور .دارد حقوقي نياز به موسسات تحقيقاتيكارآ  قوانين تدوين . ضعف آن اصالح شده باشد

 .اسالمي چنين موسساتي وجود ندارد

. فساد دولتي، باعث مي شود، كارآفرينان، نتوانند، توليد و اشتغال را در كشور افزايش دهند: شفافيت - 9
حاضر يك سازمان  در حال. در درجه باالي شفافيت بوده است) ص(دولت پايه گذاري شده توسط پيامبراكرم

كشورهاي  نتايج اعالم شده نشان مي دهد،. بين المللي شاخص هايي براي شفافيت تعريف كرده است
در نتيجه قوانين و رهبران كليه كشورهاي اسالمي از نظر . اسالمي در اين زمينه وضعيت خوبي ندارند

  .دندار) ص(رفتاري و عملكردي تفاوت زيادي با رفتار و عملكرد پيامبر اكرم 

.  اجماع آراء نخبگان تنها در حكومت هاي دموكراسي با حضور احزاب سياسي قدرتمند شكل مي گيرد -10
نخبگان هر جامعه در احزاب سياسي برنامه اي براي اداره كشور تدوين و پس از بدست  گرفتن  قدرت آنرا 

تمند، اجماع آراء نخبگان و در حكومت هاي ديكتاتوري و جمهوري هاي فاقد احزاب قدر. اجرا مي كنند
.  لذا مديريت اين كشورها در اختيار باندهاي قدرت قرار مي گيرد. برنامه ريزي براي جامعه محقق نمي شود

در كشورهاي اسالمي، . كشوري كه در اختيار باندهاي قدرت قرار گيرد، بجاي توسعه تخريب مي شود
ايران، برخورد شوراي نگهبان قانون اساسي با انتخابات در كشور  .اسي و احزاب قدرتمندي وجود ندارددموكر

لذا مهمترين عامل عدم توسعه كشور ايران عملكرد شوراي . باعث شده تا اجماع آراء نخبگان شكل نگيرد
 .   نگهبان است
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  خ

 

ايشان كليه مجازاتهاي عرفي را . رعايت حقوق بشر بود) ص(بزرگترين رسالت پيامبر اكرم:حقوق بشر -11
در ضمن روشهاي حذف و كاهش مجازات ها را در جامعه . آنرا در يك سازو كار قانوني قرار دادندحذف و 

كسي كتك نخورد، كسي زندان ) ص(سال حكومت پيامبر اكرم  10بطوريكه در . اسالمي نهادينه كردند
ولي در كشورهاي اسالمي هيچ كدام از فرامين پيامبر اكرم . نرفت، كسي اعدام نشد، به كسي توهين نشد

بطوريكه با تفسير و توجيه هاي مختلف، اقدامات ضد حقوق بشري . در مورد حقوق بشر اجرا نمي شود) ص(
 . در جوامع اسالمي گسترش يافته است

بعضي از  ولي. مهمترين هدف حكومت اسالمي، ايجاد عدالت و رفاه اجتماعي است: اهداف استراتژيك -12
اين امر موجب شده تا امكانات مالي . كرده اندهدف گذاري را مبارزه با شرك و كفر  ،فرقه هاي اسالمي

چون . اين هدف گذاري نوعي انحراف در اسالم بشمار مي آيد. كشورها صرف توسعه و رفاه اقتصادي نشود
ين ايشان در ا. فرهنگي انجام مي دادند تبليغ دينداري و مبارزه با شرك را فقط بصورت) ص(پيامبر اكرم 

  . كردند دوري و هزينه اضافي  نوع خشونت  هر ه ازرابط

. از طرف ديگر هدف دين و دينداري، پرورش مديراني متخصص، كارآمد و متعهد به منافع عموم مردم است
د نظر در ساختار ، لذا تجدياستبا توجه به اينكه چنين انسانهايي در كشورهاي اسالمي كمياب و ناياب 

در انتها براي رسيدن به توسعه اقتصادي بانكها نقش اساسي در تأمين . نهادهاي آموزشي ديني ضرورت دارد
ايده بانكداري اسالمي، نقش مخربي در توسعه اقتصادي  ،سرمايه گذاري دارند ولي در كشورهاي اسالمي

  . كشورها دارد

منظور از پاسخ گويي، بهتر شدن شاخص هاي درآمد سرانه، درآمد سرانه پايدار، شاخص فالكت و  - 13
اعداد منتشر شده از طرف سازمانهاي بين المللي اعداد و رتبه خوبي براي . شاخص توسعه انساني است

ي در اين شاخص ها نشان مي دهد، مديران كشورهاي اسالم. كشورهاي اسالمي و ايران نشان نمي دهد
  .مقابل مردم پاسخ گو نيستند

در ايران، . بطور كلي عقايد و عملكرد برخي از رهبران مذهبي موجب جنگ و توسعه نيافتگي شده است 
   .رفتار سه نهاد شوراي نگهبان، قوه قضائيه و بانك داري اسالمي موجب توسعه نيافتگي است
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  فضاي بحث .1
  مقدمه
شدت . است هفراگير شد 4ميدر كشورهاي اسال علمي و فني 3و عقب ماندگي ، تخريب2خونريزي، 1جنگ

چرا در دنيايي كه  . صور نيستتمجنگ و عقب ماندگي  بگونه اي است كه  چشم اندازي براي پايانها  تخريب
 مردم كشورهاي  ،در امنيت و رفاه زندگي مي كنند انسانهاي پيشرفت كرده است، و ژعلم و تكنولو

امني و انفجار نا در اوج عقب ماندگي علمي و تكنولوژي و در...و  عراق ،سومالي  افغانستان، ليبي، سوريه، يمن،
  برند؟ بسر مي

را در پرچم هاي خود قرار 5اسالم نامانجام مي گيرد كه گروه هايي و تخريب ها توسط  بيشتر اين خونريزي
به ن متمادي اين دين طي قروبوجود آمد، در شبه جزيره عربستان سال پيش  1400در  دين اسالم .داده اند

 .كند يفرق را منحرف معرفي مهر فرقه خود را در صراط مستقيم و مابقي . شد منشعب مختلفيفرقه هاي 
بگونه اي كه در سالهاي قبل   .فرقه گرايي باعث شد، دين اسالم از صحنه هاي سياسي و اجتماعي خارج شود

در كشورهاي اسالمي، قبل از اين سالها، تفكر غالب . تنها اسمي از آن باقي مانده بود) 1979( 1357از 
ليبرال دموكراسي حوزه . م شده بوداين تفكر به دو شعبه ليبرال دموكراسي و كمونيزم، تقسي. سكوالريزم بود

  .دانست مي 6دين را محدود به  امور شخصي و كمونيزم، دين را افيون توده ها

دوباره ، تفكرات اسالمي )ره( به رهبري امام خميني) 1979( 1357با وقوع انقالب اسالمي  ايران در سال 
توجه  به اين دين دنيادر ساير نقاط  مسلمانان شد تا رونق گرايش هاي ديني در ايران باعث .شد احيا

از دين اسالم  مختلف 8و فرقه هاي 7علماي مذاهبديدگاه و برداشت  ولي از آنجاييكه .دنشبيشتري داشته با
فرقه هاي مختلف بين جنگ و نزاع  ،گرايي فرقه موجب تقويت ،گرايش مسلمانان به سمت دين ،يكسان نبود

گروه هاي جهادي موفق به   بعد از خروج كشور شوروي از آن،  در كشور افغانستان،: بطور مثال .مسلمانان شد
همه گروه هاي جهادي خواهان اجراي قوانين اسالمي در كشور افغانستان . يك حكومت واحد اسالمي نشدند

                                                            
1-war   

2- slaughter 

3-back ward 

4- Muslim countries 

5-Muslim religion 

6- Karl Marx: Is Religion the Opiate of the Masses 

7-Religions 

8-sect 
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قه اين فر. بودند ولي تماميت خواهي گروه هاي اسالمي موجب جنگ هاي فرقه اي در كشور افغانستان شد
  .گرايي تا آنجا ادامه يافت، كه موجب شد، آمريكا و متحدين آن، مجدداً اين كشور را اشغال كنند

ماهيتاً يك دين جنگ  اسالم آيا دين  .اين است سؤالي كه ذهن هر ناظر بي طرفي را به خود جلب مي كند،
  ؟است 2مخربو  1طلب

يا اين  ؟برخواسته از ماهيت دين اسالم است  به عبارت ديگر فتواهاي علماي فرقه هاي مختلف اسالمي،
فرقه هاي رهبران ربطي به دين اسالم ندارد، بلكه يكسري توجيه و تفسير انحرافي است كه فتواها هيچ 

جنگ و توسعه نيĤفتگي در ادامه  .اين فتواها را صادر مي كنند ،براي اهدافي غير ديني مختلف اسالمي
دين اسالم و  ،موجب شده تا دنياي كنوني ،و نقش رهبران فرقه هاي مختلف اسالمي كشورهاي مسلمان

  . فرقه هاي مختلف را يكسان فرض شودفتواهاي رهبران 

جنگ و عقب  ، برايماند، چاره انديشيك محيط جغرافيايي، محصور باقي بدر ي و تخريب ها اگر ادامه جنگ 
انه هاي جنگ بطرف ساير زب در حال حاضر د، وليوار مي شماندگي به مردم همان محيط جغرافيايي واگذ

 ازريستي متأثر شاهد اتفاقات ترو... بطوريكه كشورهاي فرانسه، آلمان، آمريكا و. كشيده شده استكشورها 
همه و به نام دين اسالم از طرفي تروريست ها هر روز با صداي بلند . بوده اند كشورهاي اسالمي در جنگ ها

ها اين مسائل باعث شده تا براي پايان اين جنگ و ناآرامي .يد به انفجار و نا آرامي مي كنندتهدرا ها كشور
  . چاره اي انديشيده شود

اديان ، در دنيايي كه علم به سرعت پيشرفت مي كند، جنگ طلب و مخرب باشد 3سالم ماهيتاًاگر دين ا
ديني كه نمي تواند، آرامش و امنيت را در . بشريت ندارند تاريخچاره اي جز ماندن در   جنگ طلب و مخرب،

  . جهان امروزي تحمل كند، محكوم به فنا و نيستي است

 جنگ و توسعه نيافتگيموجب و صدور فتواهاي عجيب و غريب  دين ولي اگر توجيه و تفسير هاي غلط از 
موجب انحراف ه و تفسيرهايي كه شناخت دين اسالم و توجي اين وضعيت،براي جلو گيري از پس  باشد،شده 

براي شناخت دين اسالم و توجيه و تفسير هاي غلط از آن، بررسي افكار و  .، ضرورت دارددر دين اسالم شده
در قرن حاضر )ره(امام خميني  و اقدامات تفكرات تحليل سال پيش و  1400در ) ص(عملكرد پيامبر اكرم 
  .گيرد در اولويت قرار مي

                                                            
1‐violence 

2‐desolation 

3‐nature 
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با كمترين خسارت جاني و مالي را انقالب اسالمي ايران با راهنمايي و رهبري خود توانست، ) ره(امام خميني 
و بين كشورهاي ايران جنگ گسترده اي از انقالب اسالمي، دو سال  گذشت،بعد از ولي . برساندبه پيروزي 

جنگ در حوزه جغرافيايي ايران به پايان بعد از  هشت سال، . طول كشيدسال  8جنگي كه . عراق شروع شد
با خروج : بطور مثال .شعله ور شد جهاندر ساير نقاط جنگهايي با تفسير و توجيه هاي ديني رسيد ولي 
با ايران و افغانستان انتظار مي رفت، دو كشور  آنجااز افغانستان و ايجاد حكومت اسالمي در  يكشور شورو

اولين  بدليل اختالف ديدگاه رهبران مذهبي افغانستان، متحد شوند، وليتاريخ و فرهنگ مشترك با يكديگر 
اين اقدام موجب قطع رابطه بين كشور ايران و . كشتن ديپلمات هاي ايراني بود  اقدام حكومت طالبان،

طالبان ه گروولي تا زماني كه  ،جنگي رخ ندادهر چند بين كشورهاي ايران و افغانستان . افغانستان شد
  .بين ايران و افغانستان دور از انتظار نبودامكان شعله ور شدن جنگ  حكومت قرار داشت،دررأس 

دامنه ) داعش ( 1گروهي تحت عنوان حكومت اسالمي با سرنگوني حكومت بعث صدام حسين در عراق،
 ،شعالوه بر اين، گروه داع. پهن كرده است و تركيه ليبي ق، سوريه،جنگ را در كشورهاي افغانستان، عرا

  .طراحي و به اجرا درآورده است در كشورهاي اروپايي و آمريكا ترور هايي

مختلف دين  و فرقه هاي  افكار مذاهب و بررسي قدن ، و تخريب ها براي كاهش جنگ  در نظر دارد، كتاباين 
تا از  .دهد تور كار قراردسدر را  و كاركرد جمهوري اسالمي ايران،) ره(، افكار و عملكرد امام خميني اسالم

شدت يا  ،در پيدايش عوامل ديگري البته .گردد اقدامآن  حذفنسبت به و مشخص، نكات انحرافي اين طريق 
از حمايت كشورهاي مختلف  گروه هاي انحرافي د، مثالًدخالت دار ها و عقب ماندگي جنگها  ضعف اين
هاي بعدي به داليل مختلفي كه در قسمت  نوشتارولي در اين . هر چند اين عوامل مهم هستند. برخوردارند

  .عنوان مي شود، به آن پرداخته نمي شود

طبق فتواي  اين احكام بر .استافراد مسلمان مذهبي انگيزه  ترورها،جنگها و  در حال حاضر عامل اصلي
در نتيجه راه برون رفت از اين  .هاد في سيبل اهللا صادر مي شودج تحت عنوانديني، رهبران برخي 

  .است انمسلمان عوامل چگونگي صدور چنين فتواهايي در ميان مشكالت، تبيين،

موجب شده  ،مدرنيته و توسعه اقتصادي در تقابل با از رهبران دينيبرخي فتواهاي سخنراني ها و در ضمن 
از آنجايي كه اين سخنراني ها  و فتواها، . گي علمي بر كشورهاي اسالمي سايه افكنديك فضاي عقب ماندتا 

بهره اي از نقد علمي نبرده اند و بيشتر بر احساسات مردم تأكيد مي كند، لذا اين اقدامات موجب شده تا 
اين وضعيت  .نتوانند رفتارهاي خود را بر مبناي اصول عقاليي  استوار كنند كشورهاي اسالمي،شهروندان 

حكومت هاي ديكتاتوري هم . ردرار بگيق ريحاكمان ديكتاتو تحت سيطرهباعث شده تا كشورهاي اسالمي 
  . نمي توانند انجام دهند اقدام ديگري بجز تخريب و كشتار، 

                                                            
1‐IS , Islamic State 
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هر فرقه . ف استتوسط رهبران فرقه هاي مختل ،از دين متفاوتقرائت و فهم  ،مشكل اصلي دين اسالم
بقي و ما هر فرقه خودش را در صراط مستقيم . مي داند خدانماينده انحصاري خودش را عين دين اسالم و 

پيروان ساير فرقه هاي مسلمان  آنهاگذارند،  پا را از اين فراتر مياز فرقه ها  بعضي . داندفرقه ها را منحرف مي
مالك هاي علمي از طريق هاي دين اسالم  هفرق تشخيص انحراف در .دانندو واجب القتل مي را كافر، مشرك

  . دثابت شده باش، توسط علوم تجربي ،ي كهيها مالك. امكان داردو عقلي 

منظور از نظريه . اي توسط دانشمندان امروزي اثبات نشده باشد، كنار گذاشته مي شود اگر گزاره يا نظريه
مورد آزمايش  مفهوم يا نظريه توسط دانشمنداني از طريق علوم تجربي كه يك گزاره،. ثبات شده اين استا

به عبارت . ي پذيرش آن ترديد كمتري وجود داشته باشدو يا اينكه برا. باشدنشده قرار گرفته و آن گزاره رد 
  . يك احتمال منطقي پذيرفته شده باشدو با . باشدديگر اين نظريه يا مفهوم  تا كنون رد نشده 

تعيين چنين . مي خواهيم يك دين را ارزيابي كنيم در مورد انتخاب مالك ها اين است كههم م مسئله
اگر . اگر بخواهيم طول يك شئ را بررسي كنيم نياز به مالكي به نام متر داريم. مالكهاي مشكل است

هاي  دين اسالم و گروه خواهيم ولي در اينجا مي .است ....بخواهيم وزن را بررسي كنيم مالك ما كيلو گرم  و
   .ضرورت دارد دينو ماهيت  ف اهدا بررسي ،جهت تعيين مالك. را بررسي كنيم معتقد به آن

  هدف و ماهيت دين اسالم
ايشان در . فالح و رستگاري بوده است ،كرده ميتبليغ  آنرا )ص(پيامبر اكرمهدف دين اسالم، همانطور كه 

تا رستگار » ال إله إال اهللا«: بگوييد! مردم  اي يعني 1»اله اهللا تفلحوا قولوا ال« خود مي فرموده  تبليغات دين
در  فالح و رستگاري. يا رستگاري بوده است 2»فالح« از تبليغ دينش) ص(اكرم پس هدف پيامبر  ».شويد

مانند  رستگاري انسانها مي تواند در ابعاد مختلف .و جامعه انساني است قيقت جامع همه كماالت انسانيح
  . دباش....  و  خانوادگي شخصي، اجتماعي،  ،اخروي دنيوي،

تمامي ابعاد مختلف  ،او ، منظورگذاري مي كندرا هدف  رستگاري، )ص(پيامبر اكرمبا اين تعريف وقتي 
آخرت   دنيا، در را بپذيرد، دين هر كسي  : اين است )ص(به عبارت ديگر منظور پيامبر اكرم. استرستگاري 

  .شودمي رستگار .... و  و اجتماعي، خانوادگي در سطوح فرديو 

. مربوط به اتفاقات آينده استدنياي پس از مرگ . گفته مي شود دنياي پس از مرگ به3رستگاري در آخرت
با يك  كتابپس اين . از طريق علوم تجربي قابل اثبات يا رد نيستپديده هايي كه هنوز اتفاق نيافتاده اند، 

قابل فرض  اين محدوديت با يك. محدوديت شناختي در مورد ابعاد مختلف فالح و رستگاري مواجه است
است،  بررسيكه توسط علوم تجربي قابل  فالح ورستگاري ،ابعادفرض مي شود، اگر آن قسمت از . رفع است

                                                            
1
‐Say: There is  no god but Allah, may prosper 

2-progress, buck up, improve, prosper, further, go forward 

3‐prosper in the other world 
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اگر ديني توانست رستگاري دنيا را به ارمغان  به عبارت ديگر .ردكرا اثبات  كل آنمي توان  .دوثابت ش
البته مي توان روابط مختلفي بين رستگاري دنيا و . بيĤورد، پس مي تواند رستگاري آخرت را هم داشته باشد

  .نقد و بررسي انجام مي گيرد ،در اين نوشتار با اين محدوديتولي . آخرت ترسيم كرد

حوزه شخصي، بهترين تصور از رستگاري در  ستگار شده است،نفر در اين دنيا ر يك مي شود، وقتي عنوان
انتخاب  تشخيص و يدرسترا ببهتر زندگي  تواند راههايبو شته باشدت عاليه دايك نفر تحصيال اين است كه

داشته  مادر، همسر و فرزندانپدر، با  شخص بتواند رابطه گرمي در سطح خانواده اين است كهرستگاري . كند
براي او تأمين را امنيت فيزيكي، فكري و رواني  جامعه بتواند، در سطح جامعه اين است كهرستگاري  .باشد
  . را هر چه آسانتر فراهم سازد و رستگاري در حوزه اقتصادي اين است كه  بتواند نيازهاي خود ،كند

در . كندپيگيري مي  رشته هاي روانشناسي آموزش و پرورشتحت عنوان رستگاري فردي را،  علوم امروزي،
  . انسانها بررسي مي شودو راه هاي ارتقاء شخصيت استعداد اين رشته، راههاي شكوفايي 

شاخه ديگر روانشناسي است كه در آن   علوم رفتاري،. رستگاري خانوادگي هم در حوزه علوم رفتاري است
  .دگردپيشنهاد مي  ش بررسي و راههاي ارتقاء آنرفتار انسان با اطرافيان

هدف از اين . قرار دارددرحوزه رشته هاي جامعه شناسي، اقتصاد و علوم سياسي  تماعي انسانهارستگاري اج
دي، اجتماعي يعني اگر جامعه اي به توسعه اقتصا. رشته ها توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي جوامع است

 و ابداع كنند كه با آن ابزار،  و سياسي برسد، در آن جامعه انسانها قادر خواهند بود ، ابزارهاي جديدي اختراع
  . و رفاه را بصورت مستمر، افزايش دهندتوليد 

  )ص(ماهيت دين اسالم در زمان پيامبر اكرم 
آيا دين اسالم بدنبال . نشانگر ماهيت دين اسالم باشد ،مي تواند) ص(ساله حكومت پيامبر اكرم  10عملكرد 

تار آنها بوده است؟ اين سؤال با يك تحليل تاريخي ساده رفاه و آسايش مردم بوده و يا بدنبال تخريب و كش
سال  10اگر رفاه و آسايش را نسبي بدانيم و بخواهيم وضعيت رفاه و آسايش را طي . پيگيري است قابل

حكومت پيامبر اكرم در شهرهاي مدينه و مكه مقايسه كنيم، در مي يابيم كه رفاه و آسايش مردم طي اين 
  . افزايش يافته است سال بطور چشم گيري 10

ساله  10حكومت . اين است كه بتواند امنيت كاملي بر جامعه حاكم كند اولين مؤلفه يك دولت توسعه گرا،
توانست، يك جامعه نيمه وحشي كه جنگ و خونريزي و عدم امنيت، در آن يك امر عادي ) ص(پيامبر اكرم 

پايه گذاري شده بوسيله پيامبر اكرم ارت ديگر دولت به عب. دهدببوده، جاي خود را به يك جامعه كامالً امن 
امنيت كاملي براي دو شهر مكه و  سال 10ه بعد از گذشت توانستاست كه  توسعه گرايك دولت )  ص(

  . مدينه تأمين كند
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سازو كار ايجاد فضاي مساعد كسب و كار و ايجاد نظام مش مادي افراد، رارفاه و آ دومين قانون براي توسعه،
در اين الگو، . نظام ساز و كار بازار را بخوبي در جامعه آن روز بوجود آورد) ص(دولت پيامبر اكرم  . بازار است

افراد ضمن كار و تالش بيشتر براي بدست آوردن ثروت و منافع سعي مي كردند، قسمتي از درآمد خود را به 
بود كه افزايش ثروت يك  بازار بگونه اي نظام اقتصادي يعني. انفاق و بخشش به افراد فقير اختصاص دهند
در ضمن قوانين اسالمي ايجاد هر گونه ضرر و زيان به افراد را . نفر موجب افزايش رفاه ساير افراد هم مي شد

  . كامالً ممنوع كرده بود

ي كه باعث رفاه و آرامش بيشتر مي شود، نظارت و مشاركت عمومي مردم در تعيين سرنوشت قانونسومين 
قانون شوراها و ايجاد . اين موضوع بسيار خوب اجرا شده است) ص(در حكومت پيامبر اكرم . استخود 

  . مي شدشوراهاي مختلف براي تصميم گيري، موضوع هم فكري و تصميم گيري هاي جمعي بخوبي انجام 

 مي رسندآرامش فكري به وقتي مردم . چهارمين مالك براي رفاه و آرامش احساس تساوي بين انسانها است
به كار و تالش مشغول هستند، بدونه در زماني كه . بعيض و ظلم و ستم قرار نمي گيرندكه فكر كنند مورد ت

در اين مورد پيامبر اكرم . اموال آنها غارت نمي شودقرار نمي گيرند و بدونه جهت دليل مورد بازخواست 
شته هاي انسانها  را مطرح و به مورد اجرا ، موضوع احترام حداكثري به آبرو، حيثيت، اموال و كليه دا)ص(

از ميان  در ميان قبايل عرب رايج بود، را كه در آن زمان كليه مجازات هاي عرفي) ص(پيامبر اكرم .  گذاشت
يعني كسي مجازات نشود، . كليه مجازات ها را به يك چارچوب و سازو كار قانوني سپرد بجاي آن .اشتبرد

يا حذف  هاي كاهشسپس راه كار .مگر اينكه در دادگاهي ثابت شود و قاضي جرم را به فرد اثبات كند
ردند، حكومت خود كسي را شماتت نك در) ص(پيامبر اكرم  بطوريكه. مجازات را در دادگاه ها پيش بيني كرد

جان، مال، ناموس و آبرو  .كسي به زندان نرفت. به كسي حد زده نشد، كس اعدام نشد. زدندكتك نرا  كسي 
  . افراد ارزش پيدا كرد

به عبارت ديگر دولت بايد بتواند . پنجمين مالك رفاه و آسايش بيشتر مردم، دولت كارآمد و كم هزينه است
) ص(اين موضوع در حكومت پيامبر اكرم . كمتري دريافت كند در قبال خدماتي كه انجام مي دهد، ماليات

زكات بر . زكات و خمس بوده است  ،)ص(پيامبر اكرم ماليات دريافتي حكومت . در حداكثر خود قرار داشت
، فعاليت )ص( در زمان پيامبر اكرم. فعاليت هاي توليدي و خمس بر فعاليت هاي خدماتي اعمال مي شد

دولت هاي ديگر محصول توليدي توسط كشاورز را به پنج قسمت تقسيم . وده استعمده مردم كشاورزي ب
زمين و بذر، بطور مساوي تقسيم   آب،  مي كردند و بين عوامل توليد كه عبارت بود از  نيروي كار، گاوآهن،

 40 تا 20حدود   لذا كشاورزان مجبور بودند،. در آن زمان آب و زمين به پادشاه تعلق داشت. مي كردند
در قانون زكات  يك حد ) ص(پيامبر اكرم ولي . درصد توليدات خود را بعنوان ماليات به دولت پرداخت كنند

توليد كشاورزان تا . حد نصاب توليد معادل مصرف ساليانه شخصي و خانوادگي كشاورز بود. نصاب تعيين كرد
بر . پرداخت مي كرد د زكاتدرص 10حد نصاب  از بيشتوليد . مقدار حد نصاب از ماليات معاف بود

 20مالياتي برابر . هاي خدماتي هم كه در آن زمان به فعاليت هاي بازرگاني و امنيتي تقسيم مي شد فعاليت
  . سود و غنايم تعلق مي گرفتدرصد 
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به عبارت ديگر كساني . توانست به وعده خود مبني بر رستگاري در دنيا وفا كند) ص(پيامبر اكرم در نتيجه 
ر شه ساكنان، )ص(چون قبل از ايمان به پيامبر اكرم. وردند، در اين دنيا رستگار شدندايشان ايمان آ كه به

كه و مدينه كامالً امن سال شهرهاي م 10ولي بعد از . كاملي نداشتندو غذايي  امنيت جاني مكه و مدينه،
سال  10و رفاه مردم در طي به عبارت ديگر آرامش . كسي از گرسنگي نمرد با تشويق مردم به انفاق،. شد

  . چندين برابر شد

همه توصيه هايي كه براي رفاه در دنيا در جامعه الزم بود، بعنوان اندوخته ثواب در آخرت ) ص(پيامبر اكرم
فقر زدايي، گسترش عدالت، نيكي به خانواده و پدر و مادر، نيكي به همسر و فرزند، . نيز قلمداد مي كرد

ولي همه اين اقدامات، ثواب اخروي هم . ش و رفاه فرد  در اين دنيا افزايش يابدهمگي موجب مي شد، آرام
به عبارت ديگر كساني كه در مدينه زندگي مي كردند، هم در دنيا به آرامش و رفاه رسيدند و . در پي داشت

  . هم ثواب زيادي در آخرت براي خود  جمع آوري كردند

خداوند گفته نيازي به عبادت و نماز انسانها ندارد و . ستثني نبودحتي عبادتي مثل نماز هم از اين قاعده م
يعني كسي كه نماز مي خواند، در اين دنيا نبايد . هدف از خواندن  نماز،  دوري از اعمال فحشا و منكر است

لذا خواندن نماز هم براي توسعه، رفاه  و . كاري كند كه ميزان آرامش و رفاه او و اطرافيانش كاهش يابد
) ص(در نتيجه دولتي كه پيامبر اكرم . تآرامش بيشتر در اين دنيا و سعادت در دنياي پس از مرگ بوده اس

  .توسعه انسانها مد نظر قرار گرفته است ،در اين دولت. پايه گذاري كردند، يك دولت توسعه گرا بوده است

  داليل انحراف در دين اسالم
. بودشد، يك دين توسعه گرا مي تبليغ ) ص(دين اسالم كه توسط پيامبر اكرم  ،قبل اثبات كرديم قسمتدر 

دولت تحت كنترل  او يك دولت توسعه گرا هم نشان مي دهد، ) ص(يامبر اكرم ساله پ 10در ضمن حكومت 
بعنوان دين اجرا مي شد، در حكومت ) ص(مالكهايي كه در زمان حكومت پيامبر اكرم ولي كليه . بوده است

  . بعدي  به تدريح اجرا نشدند هاي

) ص(، سعي مي كردند، توصيه هاي پيامبر اكرم بصورت متحد مسلمانان) ص(پيامبر اكرم  سال بعد از 30تا 
ولي بعد از  .در اين سالها مسلمانان توانستند بر قسمت اعظم دنياي متمدن آن روز مسلط شوند .را اجرا كنند

اولين گروهي كه از دين اسالم منشعب شد، گروه . به چند دسته تقسيم شدند هجري  مسلمانان 40سال 
كردند  كافر قلمداد مي ناد به آيات قرآن، عده اي از مسلمانان راتاس با سطحي نگري و بااين گروه . خوارج بود

به قتل  سال مردم عادي را در كوچه و خيابانها 300اين گروه حدود  .و آنها را واجب القتل مي دانستند
ايشان هر . ، ايجاد امنيت بود)ص(همانطور كه مي دانيم، يكي از مهمترين اقدامات پيامبر اكرم . رساندند مي

ايشان هر گونه برخورد با . گونه برخورد با مجرمين را فقط در ساز وكار قانوني دادگاه ها مجاز دانسته بود
بعد از ، خوارج ولي گروه .باعث امنيت جاني افراد شده بود اين امر. افراد در خارج از دادگاه را نهي كرده بودند

در . از بين برد را جامعه باشددر جاني افراد عمده ترين عامل رشد و توسعه كه امنيت ) ص(پيامبر اكرم 
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. اين گروه به نام گروه بني اميه شناخته مي شوند. ندهمين زمان گروه دومي هم از مسلمانان منشعب شد
وه بني اميه اين است كه ماهيت حكومت اسالمي را از يك حكومت مردمي به يك حكومت شاخصه اصلي گر

توجيه : مهمترين قوانيني كه اين گروه به دين اضافه كردند، عبارت است از. ديكتاتوري و موروثي تغيير داد
ا آيات ب كشتار مسلمانان و مخالفين حكومتجعل حديث و توجيه  ،حكومت هاي ديكتاتوري با آيات قرآن

  . مسلمانان بود قتل و غارت قرآن و مشروع جلوه دادن 

يار مردم در از طرفي اخت. به عبارت ديگر اين گروه موضوع حقوق بشر و احترام به حقوق بشر را از بين برد
  .در توسعه اقتصادي نقش بسزايي دارداين دو مالك . شدنيز حذف تعيين سرنوشت خود 

مالك هاي علم آموزي و تشويق مردم به ياد . از جامعه اسالمي حذف شد رفته رفته مالك هاي ديگر نيز
لذا مشاهده مي شود، پيشرفت و . ادامه داشت) ص(گرفتن علم و تكنولوژي تا پنج قرن بعد از پيامبر اكرم 
ن  دانشمندان، توسط علماي ولي با دهري دانست. توسعه تا پنج قرن در جوامع اسالمي رواج داشته است

  . پيشرفت و توسعه بكلي از جامعه اسالمي رخت بر بست و فتواي قتل دانشمندان،  اسالمي

گروهي كه طرفدار حكومت هاي جور يا . هجري مسلمانان به سه گروه عمده تقسيم مي شدند 260تا سال 
و  گروه سوم هم طرفداران. گروه خوارج بودند گروه دوم همان. يه و بني عباس بودندهمان خلفاي بني ام

مرجعيت ديني در ميان ) ع(ري بعد از شهادت امام حسن عسك. بودند) ص(بيت پيامبر اكرم  اهل محبان
ولي بعد از ائمه هر . تا زماني كه ائمه حضور داشتند، حكم ائمه فصل الخطاب همه بود. مسلمانان از بين رفت

كه منحرف نشوند، فقه لذا مسلمانان براي اين. كسي براي خودش فتواهاي عجيب و غريب صادر مي كرد
كه ائمه را درك كرده بودند و در ضمن ) ابوحنيفه، مالك ابن انس، شافعي و حنبلي(  از فقيهان چهار نفر

از اين به بعد مقرر . را قبول داشتند را بعنوان مبنا انتخاب كردند) ابوبكر، عمر و عثمان ( خلفاي سه گانه 
اين تصميم . يكي از اين چهار فقيه انجام دهندفقهي س نظريات شد، تا كليه مسلمانان اعمال خود را بر اسا

به عبارت ديگر، احكام ديني بر اساس . زماني اتخاذ شد كه اين چهار فقيه هيچ كدام در قيد حيات نبودند
بر همين . دند انجام مي گرفتدرك كرده بوبه درستي و ائمه را ) ص(حكم فقيهاني كه سنت پيامبر اكرم 

  .اهل سنت گفته مي شود به او  اجرا كند، از اين چهار فقيه راكه احكام يكي اساس، كساني 

كه بيشتر آن ) ع(و امامان ) ص(در همين زمان گروهي از مسلمانان در چارچوب نظريات فقهي پيامبر اكرم 
 انجام احكام فقهي بايد توسط مجتهد عادل و زنده :معتقدند. قيه جمع آوري شده استف توسط همين چهار

  .به اين گروه شيعه گفته مي شود.  تعيين شود

فقهي تفاوت چنداني هر چند مسلمانان در حال حاضر به دو گروه شيعه و سني تقسيم مي شوند كه از نظر 
فقيهان عصر حاضر مانند، شيخ جمال  زياد است كه، دو مذهب آنقدراشتراكات اين در ضمن . با هم ندارند

كليه دستور صريحي بر كنار گذاشتن   ،)ره(امام خميني آيت اهللا بروجردي و  ، شيخ شلتوت، الدين اسدآبادي
اين علما هر گونه اعمال و رفتاري كه موجب اختالف بين  .اند اختالفات و متحد شدن مسلمانان صادر كرده

  .مسلمانان باشد را ممنوع اعالم كرده اند
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نظريات فقهي گروه خوارج  د كه شيعه يا اهل سنت هستند وليبعضي از گروه ها هر چند اعالم مي كنن ولي
د دانن بطور مثال گروه داعش و طالبان خود را سني مذهب مي. را بصورت افراطي اجرا مي كنندو بني اميه 

قاعدتاً اگر كسي سني مذهب يا اهل  .رج اخذ شده استخوا نظريات فقهي اين گروه ازقسمت اعظم ولي 
مبني بر عمليات انتحاري و فتواهاي ليكن صدور  . ز عقايد خوارج تأثير پذيرفته باشدتسنن باشد، نبايد ا

خون، جان و مال يك  چون در فقه شيعه و اهل سنت،. كشتن مسلمانان از عقايد خوارج نشأت گرفته است
با نظريات فقهي بني اميه و خوارج هيچ سنخيت و يا تناسبي  از طرف ديگر، .مسلمان داراي حرمت است

 كه در آن، المي يك نوع حكومت ديكتاتوري است،طبق نظرات گروه بني اميه، حكومت اس. دين اسالم ندارد
گروه داعش بر اساس نظريات . به راحتي مورد هتك قرار مي گيرد مسلمانان ارزشي ندارد و خون و جان

قلمداد و آنها را در كوچه و  به راحتي يك مسلمان را به عنوان مشرك و يا كافر  فقهي خوارج و بني اميه،
، آن فرد كشته شده به بهشت مي رود باشد در انتها هم مي گويند اگر اشتباه شده .رسانند به قتل مي خيابان

فرد كشته شده به جهنم مي رود و ما دو تا ثواب . ولي اگر اشتباه نكرده باشيم. و ما هم يك ثواب مي بريم
به عبارت ديگر جامعه از . ندارد) ص(با اهداف و عملكرد پيامبر اكرم  اينجور فتواها هيچ سنخيتي .برده ايم

  . گرفته است، فاصله باشدكه ايجاد امنيت ) ص(اهداف پيامبر اكرم 

  منابع مورد استفاده
، مختلف، در زمينه توسعه اقتصادي ، مطالب دانشمندانكتاباين مورد استفاده در اطالعات و داده هاي 

، عالوه بر انحرافات براي اثبات. ه و سني استمرسوم علماي شيع فتوايو ) ص(قرآن، سيره پيامبر اكرم 
  . استنيز استناد شده سخنان علماي شيعه و سني فتوا ها و به  مالك هاي علمي،

آن عالم اين مدعا، دليل بر انحراف . ياد شده است ،برخي فتواها و سخنان بعنوان انحرافاز ، كتابدر اين 
انحرافي نباشد و آن عالم احكام و گفتار درست نيز ارائه كرده  ،ممكن است همه گفتار آن عالمچون . نيست
گاهي عالمي، صد سخن درست گفته . فقط به سخن انحرافي اشاره مي شود رد مقوله انحراف، لذا در. باشد

به هر حال آن . بعنوان انحراف ياد شده است يك سخنش كه در اين متن به آن استناد شده است ولي از
، نظرش عوض يا شايد اگر اين مطلب را بخواند. كرده است مطرحعالم با داليلي كه داشته عقايد خود را 

احكام و  در مورد. و اين متن هم از اين قاعده مستثني نيست. به هر حال انسان جايز الخطا است. اصالح شود
. ه استشداستناد متون علماي شيعه و سني و  به فتواها، سخنان ك هاي علميعالوه بر مال، عقايد صحيح

از . در فتواها و متون علماي شيعه و سني وجود دارداتي كه بعنوان درست تشخيص داده شده، نظرلذا كليه 
طايي رخ داده خ  ممكن است، ولي باز هم. اين طريق سعي شده هيچ گونه بدعتي به دين نسبت داده نشود

  .براي همه از جمله نويسنده طلب بخشش مي شودخداوند  شد كه ازبا

براي شناخت انحرافات به سخنان و نوشته هاي علما استناد شده است براي تبري از تهمت انحراف به علماي 
حتي اين . چون هيچ كس جايزالخطا نيست. اسالم سعي شده، مأخذ مطالب در اين نوشتار عنوان نشود

و عقايد و مقوالت را نقد كنند و از نقد افراد به  خوانندگان محترم تقاضا مي شود، نوشته هاذا از ل.  نوشتار
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چون قصد همه كساني كه براي خداوند مطلب نوشته اند قرب و نزديكي خداوند بوده . شدت پرهيز شود
اشتباه  آن قطف. اگر كسي مطلبي را براي خداوند نوشته و در آن اشتباه كرده است. نه دوري از آن  ،است
لذا مطالبي . شودمي از اسائه ادب به اشخاص خصوصاً علماي اسالم پرهيز. قرار مي گيردو مورد تحليل  ذكر

كه الزم است از همه خوانندگان  .به آن استناد شده، بدونه مأخذ و منبع نوشته شده استنوشتار كه در اين 
  .شوددر اين مورد عذر خواهي 

به عنوان انحراف از آن ياد مي شود، بقدري بين مسلمانان رايج است، كه نيازي به از طرف ديگر  مطالبي كه 
. اگر انحرافي در جامعه اسالمي گسترده نباشد، ذكر آن بي معني است. آوردن دليل و حجت قانوني نيست

 عنوان كردن آن اتالف وقت و بحث پيرامون آن. چون وقتي انحرافي  بصورت گسترده وجود نداشته باشد
  .جدل بي معني است

  تدوين كتابضرورت 
كساني كه  دم از اسالم مي زنند ولي منحرف . شناخت افراد منحرف است ،مسلمان امروزه مهمترين مسئله

شناخت ، ها تا با آن مالك. نياز استهايي مالك به خط كش يا صحيح  از انحراف تشخيصبراي . هستند
وگرنه هر گروهي ادعا مي كند كه در صراط مستقيم اسالم قرار دارد و مابقي گروهها  .انحراف ممكن گردد

  . منحرف هستند

. دليل  انحراف را اينگونه  اعالم مي كنند. مثال در حال حاضر عده اي مي گويند گروه داعش منحرف است
ه او اسلحه و امكانات مي دهد و كشور تركيه ب. بوجود آورده اند) هيالري كلينتون (گروه داعش را آمريكائيها 

پس . از آنجايي كه حكومت اين كشورها از بنيان بر ال مذهبي قرار دارد.  عربستان هم به او پول مي دهد
دليلي كه براي به حق بودن . دين درست و اسالم ناب محمدي هم خودشان هستند. داعش هم منحرف است

اصال خودشان را  عالمه   .وانند و قرآن تفسير مي كننددارند قرآن مي خ ،خودشان مي آورند اين است كه
  .مي دانند كه  هيچ كس از اينها عالم تر و با سوادتر روي زمين وجود ندارد

. همه گروه هاي اسالمي منحرف هستند :مكان هايي كه تحت نفوذ داعش قرار دارد مي گويند ،در مقابل
چون ديني كه در آن . دين بدردشان نمي خورد و يا اينكه شده اند همگي يا رافضي هستند كه از دين خارج

مردمي كه در بيعت خليفه نباشند به . ورد قبول خداوند قرار نمي گيردم خليفه خداوند حضور نداشته باشد،
در ضمن اسالم درست و ناب محمدي همان  آخوندهاي طرفدار داعش  هستند كه دارند . بهشت نمي روند
 ن آدمها نزد خداوند همين علمايبهتري: داعشي ها مي گويند . آن تفسير مي كنندو قر. قرآن مي خوانند

  .موجب رفتن به بهشت مي شود ،داعشي هستند كه اطاعت از آنها

 )ص(به يك آيه قرآن و يك حديث از پيامبر اكرم رهبران مذهبي طرفدار داعش براي  اثبات سخنان خود 
آيه قرآن . نيستمسلمان ، هر كسي كه در بيعت خليفه نباشد :مي گويندآنها با اين دو ادله . استناد مي كنند

  :سوره اسراء مي فرمايد 71قرآن در آيه . و حديث به شرح زير مي باشد
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لَا يظْلَمو مهتَابونَ كيقْرَء كفَأُولَئ هينبِيم هتَابي كنْ أُوتفَم هِمامو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمعنَد ميلًا يوونَ فَت 

كساني كه نامه عملشان به دست راستشان ! خوانيم روزي را كه هر گروهي را با پيشوايشان مي) به ياد آوريد(
ستمي  به آنان  ) بقدر رشته شكاف هسته خرما(خوانند؛ و كوچكترين  مي) شادي و سرور با(داده شود، آن را 

  !شود نمي

ممكن است هر سه قول . نوشته شده استگونه سه نسبت مي دهند به ) ص(پيامبر اكرم  حديثي كه به
   :اين حديث عبارت است از. صحيح باشد و يا ممكن است يكي از اين سه قول صحيح باشد

  )من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - 1

  )من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية (: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - 2

  )من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية(: اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى  - 3

 - 3(يا ) در بيعت امام نباشد -2( يا ) امام زمانش را نشناسد - 1( هر كسي بميرد و  : معني اش مي شود
  .   مانند جاهليت مرده است) امامي نداشته باشد

تماميت خواهي  ،با همين انطباق. دنمنطبق مي كن رئيس خود خوانده اين گروهداعش اين آيه و روايات را بر 
از طرف ديگر هر فرقه يا گروه اين آيه و روايات را بر  .ندنگروهي و مطلق نگري را بر مسلمانان تحميل مي ك

گر مي شوند لذا مشاهده مي شود، تمام فرقه هاي مسلمان، تماميت خواه و مطلق ن. خودش منطبق مي كند
در  .قلمداد مي كنند ...رك، نجس، رافضي، وكافر، مشو گروه هاي ديگر مسلمان را  و خود را حق مسلم 

وظيفه هر امام و خليفه اين است كه كافرين و مشركين را از روي زمين  ضمن بر اساس فتواي اين گروه ها،
داعش با همين طرز تفكر به محض اينكه   .بروز جنگهاي فرقه اي شده استاين طرز تفكر باعث . دحذف كن

اين . اطراف فرستادافراد اسلحه بدست خود را به روستاها و شهرهاي كنترل شهر موصل را بدست گرفت، 
قتل عام روستاهاي ايزدي و قتل . كليه اهالي شهرهاي كوچك و روستاها را قتل عام كردند گروه هاي مسلح

  . عام روستاهاي شيعه نشين و كرد نشين  در اولين روزهاي تسلط داعش بر شهر موصل اتفاق افتاد

ماهيت دين اسالم جنگ طلب و ارتجاعي است؟  آيا رهبران مذهبي داعش،  آيا .ي اين استحاال سوال اصل
دين را به درستي فهميده اند و فتواهاي درستي صادر مي كنند؟ آيا چنين آيات و رواياتي مي تواند از طرف 

  خداوند نازل شده باشد؟ 

پس بشريت بايد . اين دين  ماهيتاً جنگ طلب و ارتجاعي است يعني. پاسخ سواالت فوق مثبت باشد اگر
بطوريكه اين دين در يك پروسه زماني مستهلك و به تاريخ سپرده . تكليف خود را با اين دين مشخص كند

، اين موضوع بايد براي همه مسلمانان تبيين ، ماهيتاً جنگ طلب و ارتجاعي نباشداگر دين اسالم اما. شود
  .ات ناگوار در كشورهاي مسلمان و غير مسلمان كمتر شودشود، تا اتفاق
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در ضمن رهبران داعش .  دين اسالم ماهيتاً جنگ طلب و ارتجاعي نيست: سواالت فوق بايد گفت در پاسخ
خود چنين كارهايي  تسال رسال 23طي ) ص(چون پيامبر اكرم . اين دين را به درستي درك نكرده اند

 23در طي اين . ندسال مردم شهرهاي مكه و مدينه را نصيحت كرد 23  طي )ص( پيامبر اكرم. انجام ندادند
سال همه افرادي كه روزي از مخالفان ايشان بودند، به ايشان ايمان آوردند و جزو ياران و صحابه ايشان 

 اگر مشركين. اتفاق افتاد، همگي جنگ هاي دفاعي بود) ص(جنگ هايي هم كه در زمان پيامبر اكرم .  شدند
هيچ گاه به جنگ آنها نمي رفت و اساساً جنگي رخ ) ص(پيامبر اكرم. نمي آمدند) ص(به جنگ پيامبراكرم 

  .  نمي داد

بر كساني قابل تطبيق است قرآني و روايات  اين مفاهيم . اين آيه قرآن  و روايات هم صحيح هستند درضمن 
 مديريت و رهبري جامعه اسالمي را در دست  ولي فقيه و يا هر نام ديگري كه ،كه فرد خليفه، رئيس جمهور

اگر كسي با بيعت و رأي مستقيم مردم و . با بيعت و رأي مستقيم مردم بر سركار آمده باشد ،مي گيرد
وقتي مردم به كسي  .اين آيه و روايات بر او منطبق است .زمام حكومت را بدست گرفته باشد رضايت مردم 

مردم كار مي كند، الزم رفاه  قرار مي دهند، اطاعتش تا زماني كه برايرأي مي دهند و او را سرپرست خود 
  . در ضمن اگر جنگي هم به اين جامعه تحميل شد، اطاعت از مدير جامعه براي دفاع الزم است .است

و يك اسم خليفه  و يا  ولي اگر كسي بخواهد با زور تفنگ و مواد منفجره خودش را بر مردم تحميل كند،  
را بر سر پرچم خود بگذارد و هر كسي را كه ديد به ... اسالم و  هر القاب ديگري بر روي خود بگذارد و نام

  .اين آيه و روايات نمي تواند بر او منطبق باشدبطور قطع و يقين . قتل برساند

در ضمن سزاي هر  . نجس نيستنداز طرف ديگر كساني كه خداوند را قبول داشته باشند، كافر و مشرك و 
. ابتدا بايد او را نصيحت كرداگر كسي كاري انجام داد و صحيح نبود، بلكه . كشته شدن نيستاشتباهي 

سال همه مردم را نصيحت  23طي مدت ) ص(پيامبر اكرم . انجام مي داد) ص(همان كاري كه پيامبر اكرم 
كساني كه . مخالفان او بودند، پيرو و طرفدار او شدنددر پايان اكثر كساني كه روزي مشرك و از . ندكرد

جنگ ) ص(اگر آنها با پيامبر اكرم. آمده بودند) ص(كشته شدند، افرادي بودند كه به جنگ پيامبر اكرم 
پس اگر رهبران ديني بخواهند بر اساس الگوي پيامبر . هرگز با آنها نمي جنگيد) ص(كردند، پيامبر اكرم  نمي

  . رفتار خود را تنظيم كنند، جنگ فرقه اي وجود نخواهد داشت) ص(اكرم 

 فرقه هايي  كه تماميت خواه و مطلق نگر . پس مهمترين علت جنگها در كشورهاي اسالمي فرقه گرايي است
خود را حق  هاي منحرف اين است كه  فرقهنشانه  مهمترين . هستند) ص(كرم از سنت پيامبر ا و منحرف 

بطوريكه فرمان . دندر ضمن رئيس فرقه را نماينده انحصاري خداوند در روي زمين مي دان .مسلم مي پندارد
ا مسلمانان بايد هر گاه چنين فرقه هايي را ديدند از اطراف آنه. دنرئيس فرقه را عين دستور خدا مي دان

فرقه اي وارد شود،  لذا اگر كسي در جنگ. رقه گرايي هيچ ربطي به دين اسالم نداردمتفرق شوند، چون ف
كسي كه مواد منفجره به خود مي بندد و خود را در . او براي خداوند و در راه اسالم نيست تالش و كوشش 
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 لكه يك تروريست است كه ب. نيست كوچه و خيابان منفجر و عده اي را به قتل مي رساند، يك مسلمان
  . تفكراتش از مباني اسالمي بسيار فاصله دارد

  عوامل بين المللي جنگ  و تخريب
مسلمان  ي، كشورهادر ايجاد جنگ و تخريب همعوامل ديگري  فرقه هاي مذهبي،  عالوه بر تفكرات انحرافي

ي فرقه هاكشورهاي مختلف در پشتيباني از سياست هاي  :دخالت دارد كه نبايد آنها را ناديده انگاشت، مانند
بلكه علت اصلي همان . عامل دخالت كشورهاي خارجي خيلي مهم است ولي علت اصلي نيست. منحرف

  . تماميت خواهي و مطلق نگري در دين اسالم است

 .عامل دخالت كشورهاي خارجي براي هميشه وجود دارد و در همه كشورها مي تواند وجود داشته باشد
در دنياي . ممكن است دو كشور در موضوع يا مسئله خاصي، براي كسب منافعي با هم درگير باشند چون

لذا دولت ها سعي . براي كسب منافع، هزينه بر و غير قابل كنترل است هاامروزي جنگ مستقيم بين كشور
حل وفصل  .كنندكشور مقابل را سرگرم مسائل داخلي خود وه هاي مخالف و ناراضي،مي كنند با كمك به گر
  .چانه زني و واگذاري منافع در سطح بين المللي مي شوداقتدار،  ضعيفمشكالت داخلي باعث ت

در كشورهاي غير اسالمي اين نا آرامي ها به سرعت حل و . اين نوع دخالت ها در همه جاي دنيا وجود دارد
  . قابل كنترل هستند امنه دار و غيرولي در كشورهاي اسالمي اين نا آراميها د. فصل مي شود

بعد از گذشت . بداليل مختلف و با دخالت كشورهاي زيادي نا آرام شد 2013كشور اوكراين در سال : مثالً 
. سالهاست كه در نا آرامي بسر مي برند ليبي و افغانستان ولي كشور عراق، سوريه، . يكسال اين كشور آرام شد

راستي دليل عدم اتمام جنگ و نا آرامي . وجود ندارد ورها كش در اينآرامش  يدر ضمن چشم اندازي هم برا
  در اين كشورها چيست؟

در كشور اوكراين، هيچ آدمي حاضر نيست جليقه انفجاري به تن كند و خود را در يك . پاسخ روشن است
و عربستان  ولي اينجور آدمها در كشورهاي عراق، سوريه، ليبي، افغانستان. مراسم عروسي منفجر كند

  . شود به وفور يافت مي وديسع

چرا عده اي حاضر مي شوند، جليقه انفجاري به تن كنند و خود را در يك مراسم عروسي، در يك مسجد، 
  جلوي يك سفارتخانه، در يك بازار و يا در بين كودكان يك دبستان منفجر كنند؟

  . دست به اين كار مي زنند ذهبيو فتواهاي رهبران م اين افراد بخاطر انگيزه هاي اسالمي. دليلش واضح است

. خودش در تشكيل گروه داعش دخالت داشته است  نتون در خاطرات خود نوشته است،خانم هيالري كلي
ولي هيچ گاه خانم كلينتون فكر . اين گروه را تشكيل داد، خانم كلينتون براي كسب منافعي در عراق

توسط كرد، همين گروه، سفارت آمريكا در ليبي را مورد حمله قرار دهد، و يا اينكه يك كلوپ در آمريكا  نمي



١۴ 

 

، در آمريكا بمب گذاري اين گروه در يك مسابقه دو و ميداني، و يا از همه بدتر به گلوله بسته شود، گروهاين 
مي كنند، ممكن است  كمك  الف دولتراين دخالت مي كنند و به گروههاي مخوقتي آمريكائيها در اوك. دكن

د ولي ناين گروهها كمك ها را دريافت كن  يا احتماالً د وناين گروهها بتواند، منافع آمريكا را افزايش ده
آمريكا، براي كسب منافع خود، با يك ريسك  دخالت كننده اي مانندكشور  اوكراين،در . بخورندشكست 

 اگر اين گروههاي طرفدار برنده شوند، منافع حاصل شده. طرفدار خودش روبرو است يكمك به گروهها
هيچ يك از  اًمسلم .مي شودتبديل به هزينه ها كمك اين اگر گروههاي طرفدار شكست بخورند،  . است

. نندزدر آمريكا ب تجارت جهاني و خودشان را به برج دوقلو شوند نميهواپيما سوار ن گروهها  اي طرفداران 
ولي كمك هاي آمريكا به گروه بن الدن در افغانستان براي اخراج شوروي سابق از افغانستان باعث شد، عالوه 

  . كمك به گروه هاي جهادي در افعانستان، هزينه تخريب برج دوقلو را هم بپردازد تحملبر 

حمله  هزينه مجبور شد  عالوه بر آن . ه استهزينه كمك به تشكيل داعش را پرداخت كرد  ،در عراقآمريكا 
ته شدن، خسارت انفجار در مسابقه دو و ميداني و خسارت به گلوله بسقتل سفير،  سفارت آمريكا در ليبي، به

 .  كنديك كلوپ را هم پرداخت 

وقتي داعش كمك هاي  ني به كمك كننده هم رحم نمي كنند؟چرا گروه هاي اسالمي اينگونه هستند؟ يع
بطوريكه كليه سالح و مهمات اين گروه بصورت مستقيم و . لي زيادي از كشور آمريكا دريافت كرده استما

  به كشورهاي غربي رحم نمي كند؟آنها چرا . غير مستقيم از طريق آمريكا تأمين شده است

بان بر عامل جمع شدن مردم در گروه داعش و طالو  شعار اصلي اين موضوع به ماهيت، عامل تشكيل دهنده،
  :ار اصلي داعش و طالبان اين استشع. مي گردد

حاكميت كفار بر مسلمانان موجب . در حال حاضر مقدرات مسلمين توسط كفار تعيين و تكليف مي شود
كميت كفار بر مسلمان ادامه داشته باشد، تا زماني كه حا. عقب ماندگي كشورهاي اسالمي شده است

تنها راه خروج مسلمانان از اين وضعيت تشكيل . مسلمانان نمي توانند از اين ذلت و بدبختي خارج شوند
لذا بر همه مسلمين واجب است موضوع خالفت اسالمي و جهاد با . فريضه جهاد است احيايرهبري واحد و 

سوره  60قرآن در آيه . حديث اثبات مي كنندچند  آيه قرآن و  يكرا با  اين مطلب .كفار را مجدداً احيا كنند
  :نساء مي فرمايد

بلك يريدونَ أَنْ يتَحاكَموا إِلَي الطَّاغُوت و أَ لَم تَرَ إِلَي الَّذينَ يزْعمونَ أَنَّهم آمنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيك و ما أُنْزِلَ منْ قَ
  قَد أُمرُوا أَنْ يكْفُرُوا بِه و يريد الشَّيطانُ أَنْ يضلَّهم ضَالالً بعيداً

 خواهند مگر آن كساني راكه خيال مي كنند به كتاب تو و كتابهاي پيشين ايمان دارند نمي بيني كه مي
با اينكه به آنها امر شده است به طاغوت كفربورزند و شيطان مي خواهد آنها را  طاغوتي برند،محاكمه را نزد 

  . به ضاللتي دور گمراه كند 
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اعم از اينكه اين اعتقاد مطابق واقع باشد يا نباشد به خالف علم كه  زعم يعني اعتقاد داشتن به چيزي،كلمه 
اما آنها از اطاعت  اينها گمان مي كردند كه مؤمن هستند،د ، قرآن مي گوي معناي اعتقاد مطابق با واقع است،

طاغوت اسم فاعل يا مصدري است در معناي طغيان « . خدا خارج شدند و محاكمه خود رانزد طاغوت بردند
معبود غير  البته به معني . اصطالح، شخص جبار و متمرد و ياغي از وظايف بندگي خدا را مي گويند و در
آنها در كتابهاي آسمانيشان امر شده بودند كه به طاغوت كفر  در صورتيكه به ».ي شودهم اتالق م خدا

.  ستو ابطال شرايع او اين امر سبب لغوكردن كتب خدا بورزند، اما عمل نكردند و تحاكم نزد طاغوت بردند و
ر اينكه تحاكم اين اين جمله داللت دارد ب. شيطان مي خواهد آنها را به ضاللتي دور گمراه كنددر صورتيكه 

گونه افراد در نزد طاغوت ريشه اش القاي شيطان واغواي او است ، و غرض شيطان اين است كه پيروان خود 
نقل شده ) ع(براي توضيح اين آيه قرآن، يك حديث از امام صادق  .نجات گرفتار سازد را به ضاللتي دور از

  :چنين است متن روايت اين. كه به حديث عمرابن حنظله معروف است

سألت ابا اعبد اهللا عليه السالم عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعه في دين او : عن عمر بن حنظله قال 
من تحاكم في حق او باطل فانما تحاكم الي : ميراث فتحاكما الي السلطان او الي القضاه ايحل ذلك؟ قال 

النه اخذه بحكم الطاغوت و قد امر اهللا ان  , ابتاً لهالطاغوت و ما يحكم له فانما يأخذ سحتاً و ان كان حقاً ث
فكيف يصنعان ؟ : قلت » يريدون ان تحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به « يكفر به قال اهللا تعالي 

ينظران من كان ممن قد روي حديثنا و نظر في حاللنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فاني  :قال 
فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم اهللا و علينا رد و الراد علينا , جعلته عليكم حاكماً قد 

  الراد علي اهللا و هو علي حد الشرك باهللا

 يا  بدهيدر باره دو مرد از دوستداران ما كه بين آنها در مورد ) ع(امام صادق مي گويد از  عمر ابن حنظله
آيا .سوال كردم .ت مي برندد را به نزد سلطان يا به نزد قضاپس دادخواهي خو ،ردوجود داميراث منازعه 

  چنين چيزي حالل است؟ 

ببرد، بي گمان ) حكام جور(كسي كه در مورد حق يا باطلي محاكمه را به نزد آنان :فرمودند )ع( امام صادق
است، اگر چه حق براي وي ثابت  محاكمه به نزد طاغوت برده، و آنچه به نفع او حكم شود، گرفتن آن حرام

باشد، چرا كه آن را توسط حكم طاغوت باز پس گرفته است، در حالي كه خداوند متعال دستور فرموده است 
اينان مي خواهند محاكمه به نزد طاغوت ببرند، با اينكه مامور «: خداوند فرموده است .كه به آن كفر بورزند

نظر كنند در ميان شما آن كس كه : ردم پس چه بايد بكنند؟ فرمودعرض ك» .شده اند كه به آن كفر بورزند
ناسد، وي را به حديث ما را روايت مي كند و در حالل و حرام ما ابراز نظر مي كند، و احكام ما را مي ش

دهند، چرا كه من او را حاكم شما قرار دادم، پس آنگاه كه به حكم ما حكم نمود و از وي عنوان حكم قرار 
نپذيرفتند بي گمان حكم خدا را سبك شمرده و به ما پشت كرده اند و كسي به ما پشت كند به خداوند 

بكار بردن و » فاني قد جعلته عليكم حاكماً«تعبير در ضمن   .و اين در حد شرك به خداوند استپشت كرده 
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تنها مساله قضاوت و يا  )ع(صادق بيانگر اين نكته است كه امام » قاضياً« يا » حكماً«آن به جاي تعبير 
  .به مساله حكومت و رهبري جامعه توجه داشته اند, مسائل حقوقي را در نظر نداشته بلكه فراتر از آن 

م فقها به آن عمل نموده و آن را قبول اما چون عمو .وجود دارد برخي مناقشاتاين حديث  سند،  در صحت
  .ايراد گرفتاين روابت سند به به همين خاطر نمي توان  .نموده اند، لذا به مقبوله شهرت يافته است

نه تنها به اين حديث عمل كرده اند، بلكه از جمله فقيهاني هستند كه  امام ابوحنيفه، و امام شافعيدر ضمن، 
  .در اين راه شهيد هم شده اند

مشغول ) ع(ايشان در زمان حيات امام صادق . است) ع(ان امام صادق ديكي از صحابه و شاگر ابوحنيفه م اما 
با حكام و احياي فريضه جهاد ايشان راه مبارزه ) ع(ولي با شهادت امام صادق . تحصيل، درس و بحث بودند

يشان و عوامل حكام جور رخ داد، ايشان به گروه زيديه پيوست و در جنگي كه بين ا. جور را در پيش گرفت
  .  زخمي و در زندان شهيد شدند

تا در يمن  باعث شد مردمقضاوت بين  درس و بحث و . آغاز كردنددر يمن را تبليغ خود  ،شافعيامام 
صدور . و قضاوت در بين مردم مشهور بوداز آزادي به تدريس  پس. فرستاده شوددستگير و به زندان بغداد 

در پايان عمر به . ندحكام جور احضار و توبيخ شداي ايشان بگونه اي بود كه چندين بار توسط احكام و فتواه
  . مصر رفتند و بصورت مشكوكي توسط عوامل حكام جور شهيد شدند

جنگ با كفار و خارج شدن مقدرات كشورهاي اسالمي  لبانه داعش و گروه طاگروبا ارائه اين آيه و روايات، 
براي جهاد با مردمي كه به اين گروه ها مي پيوندند، خود را  ،را بين مردم تبليغ مي كنند از زير يوغ كفار

فوق به اين گروه ها  ملحق استدالل  دم مسلمان ستمديده و رنج كشيده با شنيدن مر. كفار آماده مي كنند
  . با آنها بيعت و براي آنها مي جنگندو 

اين . هاي معارض دولت در كشور عراق و سوريه كمك مي كند به گروه براي منافعي، خارجيكشور   يكحاال
. دبينن گروهها با دريافت كمك، امكان جهاد و تشكيل حكومت بر اساس خالفت اسالمي را براي خود مهيا مي

مورد حمايت كشورهاي خارجي  گرفتن حكومت مي جنگند،وقتي اين گروه ها با دولت مركزي براي بدست 
اين است كه كشور عراق و سوريه مشغول درگيري داخلي خود  دف كشورهاي خارجيچون ه.  قرار مي گيرد

  . دنباشد و از منافع بين المللي خود چشم پوشي كن

از طريق ) يا همان كشورهاي خارجي ( ولي ماهيت و هدف از تشكيل گروه داعش، حذف دخالت هاي كفار  
از  ورهاي غربي و آمريكالذا ضربه زدن به منافع كش . جنگ و جهاد بر مقدرات كشورهاي اسالمي است

  . ماهيت وجودي آنها سر چشمه گرفته است

در كشورهاي  چرا. سوال اين بود. ديگري را هم پاسخ بدهد سوال مطالبي كه در باال گفته شد مي تواند
ود را جليقه انفجاري به تن مي كنند و خ آدمهايي پيدا مي شود، كه. ...افغانستان، عراق، سوريه، عربستان و

  در هر مكاني منفجر مي كنند؟
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بدبختي خود را نتيجه آنهافقر و فالكت بسر مي برند، گروهي از مردم در اين كشورها در : پاسخ اين است
دستورات  آنها. خود را آماده جهاد مي كنندآنها . كشورهاي اسالمي مي دانند حاكميت كفار بر مقدرات

  . كنندمي را اجرا از طريق جهاد ن ديني مبني بر خروج از حاكميت كفار بر مقدرات كشورهاي اسالمي رهبرا

رف مقابل هم از طيك سري سوال حاال كه به سواالت مطرح شده از طرف گروه هاي اسالمي پاسخ داده شد، 
د چرا به آنها ماهيت گروه هاي اسالمي را مي شناسد؟ اگر مي شناس آيا كشورهاي خارجي. مطرح است

  د اينگونه عمل كند؟ ونشمي چه منافعي دارد كه مجبور كمك مي كند؟ كشورهاي خارجي 

كه براي منافعي ..) ، تركيه، عربستان سعودي وآمريكا(كشورهاي خارجي :در پاسخ به سوال اول بايد گفت
را كامالً  عراق و سوريه ماهيت گروه هاي اسالمي  سوريه حمايت مي كنند، گروهاي مخالف را در عراق و 

كمك تسليحاتي به گروه هاي اسالمي از يكطرف و جنگيدن با اين گروه ها از  ،بارز آن دليل. مي شناسد
  . طرف ديگر است

شده اند؟ منافع آمريكا در خاور ميانه چيست؟ كه آمريكا و غرب مجبور به پرداخت چنين خسارت هايي 
مخزن نفت  در خليج فارس يك. نفت خليج فارس است ميليون بشكه 4منافع آمريكا صدور روزانه : پاسخ 

هريك  بر  هفت كشور ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي، بحرين، قطر و امارات متحده عربي. وجود دارد
دو كشور ايران و عراق . فروش مي رساندندببرداشت و از اين مخزن يه تعيين شده، نفت خود را سهماساس 

اين دو كشور مجبور هستند، نفت خود را بفروش برسانند و . داراي جمعيت و زير ساختهاي اقتصادي هستند
ولي پنج كشور ديگر، جمعيت قابل مالحظه اي . درآمد آنرا صرف توسعه و زير ساختهاي كشور خود كنند

در ضمن . يكايي سرمايه گذاري مي كنندنفتي را در بانكهاي آمر رهبران اين كشورها، درآمدهاي. ندارند
هاي قسمتي از درآمد. دنحفاظت كن ههاي نفتچاد تا از نمي دهقسمتي از درآمد نفت را به كشورهاي غربي 

هم صرف تشكيل البي هاي مختلف در  قسمتي را هاي غربي وصرف تفريح و سرگرمي در كشور نفتي
گير غربي و سازمانهاي  ر نهادها تصميمد اين كشورها با صرف مبالغ گزافي .نندنهادهاي تصميم گيري مي ك

   .اتخاذ نگردد  هاكشوراين  عليه  بر بين المللي، بر تصميمات آنها تأثير مي گذارند تا اقدامي

حال اگر اتفاقاتي در منطقه خاور ميانه رخ دهد كه موجب شود، سهميه فروش نفت كشورهاي ايران و عراق 
كل اين كاهش يابد و در مقابل سهميه استخراج نفت عربستان و چهار كشور ديگر افزايش يابد، در اينصورت 

سهميه فروش نفت ) 2016( 1395در حال حاضر . سرازير مي شودآمريكا كشورهاي غربي و  بطرفمنافع 
در روز ميليون بشكه  4كمتر و سهميه عربستان و چهار كشور ديگر بشكه در روز ميليون  4ايران وعراق 

  . آمريكا در منطقه استكشورهاي غربي و  منفعتدر روز ميليون بشكه  4اين . بيشتر شده است

در مورد اعمال  .حاصل شده استاق ي ثباتي كشور عرميليون بشكه با اعمال تحريم عليه ايران و ب 4اين 
  . كشورهاي آمريكا، عربستان، قطر و امارات يكسان عمل مي كنند ،تحريم بر عليه ايران و بي ثباتي عراق
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ايجاد بي ثباتي در . تنها راه بي ثبات كردن يك كشور، كمك هاي همه جانبه به گروه هاي مخالف است
ولي در . تحريم براي بي ثباتي در دستور كار قرار گرفته استكشور ايران امكان ندارد، لذا موضوع اعمال 

  .عراق كمك به گروه هاي مخالف منجر به ظهور داعش شده است

ولي . كشور آمريكا و عربستان تا وقتي كه داعش با دولت مركزي مي جنگد، از اين گروه حمايت مي كنند
لذا سركوبي گروه . عربستان سازگار نيست با منافع كشور آمريكا و بيش از حد گروه داعش،قدرت گرفتن 

  .   دقرار مي گير ... تركيه و ، عربستان،نيز در دستور كار آمريكاداعش 

  :پيشنهاد  فصل

هر كسي نبايد مقام فتوي را براي . فتواهاي صادره دقت بيشتري داشته باشند در زمينهعلماي اسالم  - 1
پس اگر . سازگار نيست) ص(قطعاً كشتار مسلمانان با ماهيت دين پيامبر اكرم . خود هموار كند

چاره اي جز محدود كردن جواز . عقب افتادگي علمي خارج شوندحلقه بخواهيم كشورهاي اسالمي از 
  .صدور فتوا نيست

در يك مجلس جمعي از علماي طراز اول . فتواهاي اجتماعي و سياسي بصورت جمعي صادر شود - 2
 .و به مسلمانان اعالم كنندصادر را بصورت قانون مجاز باشند، فتواهاي اجتماعي  خاص 

تفرقه افكنان از هر گروهي كه باشند بايد مطرود  .سبت به تفرقه در دين حساس باشندمسلمانان بايد ن - 3
در دين اسالم اگر تفرقه و عوامل تفرقه . چون هيچ گاه تفرقه به نفع دين اسالم نبوده است. شوند

 . افزايش يابد، قطعا دين در يك پروسه زماني از گردونه اجتماع خارج مي شود
اين گروه ها . مسلمانان هستندگروه داعش و ساير گروه هاي تكفيري يك خطاي استراتژيك  - 4

در يك مسير  ، حاضرند فداكاري كنند رامسلماناني كه براي رفع حاكميت كفار بر مقدرات مسلمانان
در ضمن اين گروه ها بجز خرابي و بدبختي چيزي براي مسلمانان . اشتباه به كشتن مي دهند

 . اند نداشته
 . حساس باشندنسبت به سهميه فروش نفت خود  كشور ايران و عراق  - 5
 هر چه سهميه فروش نفت ايران كاهش يابد، اين منفعت، توسط كشور عربستان، قطر و امارات به - 6

 . طرف البي هاي تصميم گير براي تحريم ايران سرازير مي شود
و براي گروه داعش و ساير تبديل هر چه سهميه نفت عراق كاهش يابد، پول آن به اسلحه و مهمات  - 7

 . رسال مي شودگروه هاي تكفيري ا
، كمك كردن به گروه هاي تكفيري در نكته قابل توجه كشورهاي عربستان و آمريكا اين است كه - 8

كساني كه براي رفع حاكميت كفار بر مقدرات مسلمانان . نهايت گريبان خود آنها را خواهد گرفت
درست در مقابل اين دو كشور قرار خواهند آنگاه . همه چيز را خواهند فهميدروزي خالصه . جنگند مي

 . گرفت
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  مفاهيم و تعاريف .2

رستگاري   .ت از تحليل اين مقاله بيرون استخرآدر  ستگارير. بحث مي شود رستگاري انسانهادر اين فصل 
متغير هاي . تعبير شود بيشتراقتصادي  3و رفاه 2آرامشتوأم با ، 1راحت مي تواند به زندگيانسانها دنيوي 
قابل خاصيت متغيرهاي كيفي اين است كه  .هستند 4متغيرهاي كيفياقتصادي  آرامش و رفاه  راحتي،

بر  .به عبارت ديگر نمي توان براي اين متغيرها خط كشي تهيه كرد و آنرا اندازه گيري كرد. سنجش نيستند
رفاه دو نفر را با   مثالً. مين اساس براي سنجش متغيرهاي كيفي معموالً آنرا بصورت نسبي نشان مي دهنده

سنجش  روش ديگر. شتر از رفاه ديگري استگيرند كه رفاه يك نفر بي كنند، سپس نتيجه مي هم مقايسه مي
سپس . شود در سالهاي مختلف با يكديگر مقايسه مي ،رفاه و آرامش اين است كه سطح رفاه و آرامش يك نفر

  . ا افزايش يافته استدر طول زندگي كاهش ي ،رفاه فرد نتيجه مي گيرند،

با اين . مي شود تعريف يك فرددر طول زندگي  رفاه و آرامشافزايش مداوم،  ،رستگاري در دنيامنظور از 
  .تعريف، زماني كه رفاه و آرامش جامعه درطول زمان بصورت مداوم افزايش يابد، آن جامعه رستگار شده است

  . رامش جامعه به شرح زير استمؤلفه هاي مهم رفاه و آ

. قرار داشته باشد يعني جان و مال انسانها در امنيت كامل. استاجتماعي امنيت  ،اولين مؤلفه رفاه و آرامش
متغيرهاي كمي براي امنيت اجتماعي، با اعدادي . سنجيده مي شود قوانين حاكم بر كشورامنيت بوسيله 

تعداد قتل ها، تعداد دزديها، تعداد كالهبرداريها، تعداد زورگيريها، تعداد انفجارات، تعداد تصادفات،  مانند،
امنيت  در جامعه اي كمتر باشد، اگر اين جرمها. و تعداد خودكشي ها قابل اندازه گيري استتعداد اعدامها 

كمي، مقايسه با اين متغيرها . فته استاگر اين جرمها افزايش يابد، امنيت كاهش يا. در آن جامعه باال است
 قابل مقايسه و نيز در طول زماندر ضمن، ميزان امنيت يك جامعه .  مختلف امكان پذير مي شود جوامع

اين جرمها در هر اجتماعي رخ مي دهد ولي تعداد آن در هر زمان، نشان مي دهد  .استتحليل و بررسي 
  . مانده استيا ثابت باقي  افزايش ، كاهشجامعه امنيت 

 مقدارها، درآمدها و  قيمت .سهولت تأمين كاالهاي مورد نياز افراد جامعه است ،دومين مؤلفه رفاه و آرامش
  .دسترسي داشته باشندكاال ها تا جمعيت بيشتري از جامعه به آن   تعيين مي گردد،كاالها بگونه اي توليد 

                                                            
1‐convenience 

2‐peace 

3‐welfare 

4‐Qualitative variables 



٢٠ 

 

  ابزارهاي بيشتري ابداع، گيرد، بايد انسانهاي آن جامعه بتوانندبراي اينكه كاالها به وفور در اختيار مردم قرار 
وقتي انسانها . كنندتوليد يبيشتر ي، كاالاز طريق بكارگيري ابزار بهترانسانها قادرند  .اختراع و يا توليد كنند

  .را افزايش دهند مصرف خود توليد كنند، مي توانند كاالهاي بيشتريبتوانند به راحتي و با قيمت كمتري 

اگر انسان بخواهد با بيل و داس گندم توليد كنند، هر انسان مي تواند يك هكتار كشت كند و  :بطور مثال
ولي با بكار گيري تراكتور و كمباين، هر انسان مي تواند . باشد گندم تن 2ليد يك نفر مي تواند حداكثر تو

پيشرفته در نتيجه وقتي انسانها ابزارهاي  .واهد بودخ گندم  تن 500هكتار را كشت كند و توليد او  100
 دچون يك نفر مي توان. را ابداع و بكار مي گيرند، موضوع گرسنگي و سوء تغذيه وجود نخواهد داشت تري
ولي . استدر سال  كيلوگرم گندم 200 در مقابل مصرف گندم هر نفر. تن گندم در سال توليد كند 500

در دسترس و احتمال شيوع گرسنگي در جامعه كمتري ختلف استفاده كند، غذاي وقتي نتواند از ابزارهاي م
  .وجود دارد

مي توانند ابزار آالت مختلف را ابداع و بكار  و اروپا با اين مقدمه، شايد سوال شود چرا مردم در كشور آمريكا
  نمي توانند اين كار را كنند؟  ند ولي مردم در كشور هاي آفريقاگير

و بكار گيرند كه از نظر فرهنگي  اختراع ابداع،وقتي انسانها مي توانند، ابزار آالت بهتر را : ن استپاسخ اي
بايد تفكر علمي و خالق داشته باشند، تفكر علمي و  اين است كه انسانهامهمترين تغيير  .تغيير كرده باشند

اهها و مراكز آموزشي قوي در يك و حضور دانشگ) غير خرافي(نيازمند نگرش علمي انسانها به طبيعت خالق 
مشاركت انسانها  فضاي آزادي بيان،  ضرورت دارد تاعالوه بر اين، وجود يك دولت توسعه گرا، . جامعه است

  . را براي مردم مهيا كرده باشد ....و، حقوق بشر، برابري انسانها، امنيت اجتماعي، در سرنوشت خود

. شود علوم امروزي به عنوان الزامات توسعه اقتصادي جوامع مطرح ميدر  ،دنيوي رستگاريالزامات فوق براي 
. است اجتماعي و فرهنگي ، در نتيجه نزديكترين الزامات براي رستگاري در دنيا، الزامات توسعه اقتصادي

يكسان نباشد، ولي قسمت  ين الزامات بصورت صد درصد براي رستگاري در دنيا و توسعه اقتصاديشايد ا
براي اينكه بتوانيم . نمودجايگزين يكديگر  بطوريكه مي توان آنها را  اين الزامات با هم نزديك است،ادي از زي

الزامات رستگاري در دنيا را بصورت علمي پيگيري كنيم، مجبور به استفاده از الزامات توسعه اقتصادي 
دانشمندان  .نجام داده اندكارهاي علمي زيادي ا توسعه اقتصادي چون دانشمندان مختلف در زمينه. هستيم

 مالك ها و بايد و نبايدهايي در نظر گرفته اند،  ،، اجتماعي و فرهنگيتوسعه اقتصاديبراي، رسيدن جوامع به 
  . كه در قسمت هاي بعدي بصورت مشروح توضيح داده مي شود

  تعريف توسعه اقتصادي
واژه توسعه در لغت به معناي . اصطالح توسعه بصورت فراگير پس از جنگ جهاني دوم مطرح شده است

در قالب نظريه نوسازي، لفاف همان جامعه سنتي و فرهنگ و ارزشهاي مربوط به آن . است» لفاف« خروج از 
نكاتي را بايد مد نظر  در تعريف توسعه. جوامع براي متجدد شدن بايد از اين مرحله سنتي خارج شوند  .است
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آن را جرياني چند بعدي و  را مقوله ارزشي تلقي كنيم، دوم،توسعه  اول،: داشت كه مهمترين آنها عبارتند از
 . توجه داشته باشيم1به ارتباط و نزديكي آن با مفهوم بهبود سوم،پيچيده بدانيم، 

. ن، درك كردن، تكامل و پيشرفت استاز نظر لغوي در زبان انگليسي، به معني بسط يافت 2"توسعه"واژه 
هاي اجتماعي بكارگرفته  ضيح برخي پديدهبراي تو) ميالدي 14(قرن هشتم هجري  دراين واژه  اولين بار،

عنوان يك چارچوب تحليلي براي درك پيشرفت جوامع انساني، به  ، ليكن استفاده وسيع از اين واژه به شد
در آن موقع، اين واژه مترادف با . شود مربوط مي 1950- 1960هاي  بعد از جنگ جهاني دوم و در دهه

  .رفت نوسازي، رشد، صنعتي شدن و براي تعبيرات و اصطالحات مشابه به كار مي

  صاحبنظران توسعه اقتصادي
بطور كلي . تي داشته استمالك هاي توسعه اقتصادي و تعريف از توسعه اقتصادي در طي زمان تغييرا

در تعريف صاحبنظران نسل اول به  توسعه. توسعه اقتصادي به چهار گروه تقسيم مي شوند صاحبنظران
گروه دوم صاحبنظران توسعه بر سرمايه گذاري و . و رسيدن به تجدد تعبير مي شدخروج از جامعه سنتي 

آزادي تأكيد  گروه چهارم به مسائل انساني مانند، رفع فقر و .گروه سوم بر برنامه ريزي دولتي تأكيد دارند
پيشنهادهايي دارند  بطور كلي براي توسعه اقتصادي و رسيدن به يك رفاه و آرامش بيشتر صاحبنظران،. دارند

  .كه به شرح زير است

  .اولين گروه نظريه پردازان، ارتباطات را پيش زمينه توسعه مي دانند

گسترش وسايل ارتباطي موجب ايجاد اولين صاحبنظران توسعه اقتصادي معتقد بودند، گسترش ارتباطات و 
ترش وسايل ارتباطي، سطح آنها اعتقاد داشتند، با گس. توسعه اقتصادي در كشورهاي جهان سوم مي شود

اين آشنايي موجب . با جهان پيشرفته آشنا مي شوند آنهاتقسيم كار مي شود و   افراد افزايش مي يابد، آگاهي
  : از ندعبارت بود ،مندان معروف اين گروهدانش.انتقال تكنولوژي و پيشرفت مي شود

گذر از جامعه سنتي با «آمريكايي، نخستين كتاب خود را تحت عنوان  پرداز شناس و نظريه جامعه: 3دانيل لرنر
ها را به عنوان عامل و نيروي  كوشيد رسانهلرنر در كتاب خود . انتشار داد 1958در سال » نوسازي خاورميانه

  .در انتقال جوامع سنتي جهان سوم به شرايط صنعتي، معرفي كندپيش برنده و توسعه 

  :دردو مرحله انجام گرفته است  »گذر از جامعه سنتي با نوسازي خاورميانه« كتاب  نگارش 

                                                            
1‐Improvement 

2- development 

3‐Daniel Lerner 
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ها بوسيله اداره پژوهش  مرحله نخست طرح ريزي، بررسي، جمع آوري اطالعات و تحليل مقدماتي يافته
لمبيا و مرحله دوم تحليل مجدد وكامل يافته ها ونگارش اين كتاب درمركز اجتماعي كاربردي در دانشگاه ك

آغاز شد ودر هفت كشور تركيه، لبنان،  1950سپتامبر ازاين بررسي  .انجام شده استتحقيقات بين المللي 
گيرد ولي ابتدا قرار بود بجاي ايران عراق مورد بررسي قرار (  .اردن، مصر، سوريه، ايران ويونان به انجام رسيد

  ).ايران بر گزيده شد ،بخاطر اشكاالتي كه در انجام بررسي ها در عراق پيش آمد

نظر  و تحت بوسيله محققين بومي تحقيقات بوسيله پرسشنامه انجام گرفت كه مصاحبه ها در هر كشور
تغييراتي جزئي  تنها .سرپرست آمريكايي خود كار مي كردند، پرسشنامه اصلي در هرشش كشور يكسان بود

مصاحبه از همه  2000بدينسان جمعاً حدود. ه بودشد لحاظاوضاع هر كشور در آنها  بمنظور تطبيق آنها با
مصاحبه هاي كه دير رسيده ياكامل نبودند نزديك تعدادي  حذف كشورها جمع آوري شد كه از اين ميان با

  .مورد تحليل قرار گرفتن كتاب مصاحبه در اي 1600به

بواسطه گسترش ونشر عناصر فرهنگي كشورهاي غربي در كشورهاي  .متكي بر اين ايده استقيق حاصل تح
مكانيسم هايي كه حاصل  به نظر لرنر ورود عناصر و .جهان سوم جريان نوسازي وتجدد به وقوع مي پيوندد

  .ندنوسازي هستند درآمادگي رواني وتحرك ذهني انسانها براي پذيرش عناصرجديد تاثير گذار هست

 توسعهآمادگي رواني انسانها براي  رهايي كه در ظهور تحرك ذهني وبه نظر وي مهمترين عناصر ومتغي 
ارتقاي سطح تحصيالت  سواد آموزي، شهرنشيني، بسط و گسترش رسانه هاي گروهي،: مؤثرند عبارتند از

چند سده گذشته درواقع اين نظريه مبتني بر تجاربي است كه كشورهاي غربي طي . سياسيومشاركت 
  . به شكل جوامع پيشرفته درآمده انداز صورت جوامع سنتي  داشته اند و

  .غرب وشرق نمي شناسد لرنر معتقد است كه فراگرد نوسازي،

كاربرد رسانه هاي همگاني و  سواد، شهرنشيني،: مرحله اي است كه شامل4الگويي  ،الگوي لرنر براي توسعه
از مراحل زير  باگذر لرنر تاريخ گذشته اروپا است، نوسازي اروپا درنظر لرنر،مبناي انديشه . مشاركت مي باشد
  .انقالب صنعتي  اصالح مذهبي، جنبش ضد اصالح و رنسانس، عصر اكتشاف،: صورت گرفته است

متوجه اً گرايش به اروپا كه صرفاول . شخص كردممرحله را  دو ،لرنر ،اما درخصوص تحوالت خاورميانه
د كه جمعيتي وسيع تر را در بر تجددوم . داشت به دگرگوني نوع زندگي آنها نظر و جامعه بودقشرهاي باالي 

وسايل  طدرصورتي كه تجدد توس. ز منعكس شدوسايل خبري ممتا جريان گرايش به اروپا در. گرفت مي
وسايل توسعه و  سوادآموزي داشت شهرگرايي، سه عامل اصلي درجريان تجدد وجود .ارتباط جمعي نشريافت

معتقد نيست كه راه  هر چند او. در خاورميانه، فراگرد مشابهي را شاهد هستيم ،لرنر معتقد است  .ارتباطي
امروز نه از  مردم اين منطقه،: بلكه مي گويد. حل اين تعارض ها در همه كشورهاي خاورميانه يكسان است

روشهاي  ،مشكل اساسي. ند يافته اندطريق راه حلهاي مشابه بلكه ازطريق مشكالت مشابه به يكديگر پيو
به عبارت ديگر مشكل . كندتغيير  روش زندگي سنتي بايد. بكار نمي آيد است، كه ديگرزندگي سنتي 

  .خاورميانه مسئله نوسازي است
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 انساني داراي توانايي همدلي زيادبه  انسان نو، .از نظر لرنر به جامعه اي نو مي گويند كه مشاركت جو است
به زعم . وهر يك در ايجاد ديگري مؤثر است ،ديگر و بموازات هم تكويندر كنار يك اين دو .گفته مي شود

همه جا الگوي نوسازي از افزايش در  ،بدين معنا .لرنر اين روند در تمامي جهان يكسان اجرا مي شود
 فزايش كاربرد رسانه ها ومنجر به افزايش سواد وافزايش سواد به ا شهر نشيني،. شهرنشيني آغاز مي شود
افزايش رأي دهندگان همراه  مشاركت اقتصادي بيشتر ومشاركت سياسي بيشتر، افزايش كاربرد رسانه ها با

  .بوده است

از مدل و نظريه لرنر و به  » رسانه هاي جمعي و توسعه ي ملي«به نام ويلبر شرام دركتاب خود : 1شرام ويلبر 
هر چند در نظريه هاي لرنر . ويژه از نقش كليدي رسانه ها در فراگرد نوسازي حمايت و آن را تأييد مي كند

. تبديل مي شود» انسان مدرن«از طريق گذار به » انسان سنتي« .شرام معتقد است. تعديالتي لحاظ مي كند
» اين جهان«ت نمي دهد، چيزي نمي خواهد و در ارتباط با به هيچ چيز اهمي» انسان سنتي«طبق نظر او 

يك كشور رو به توسعه نمي تواند جنبه مكانيكي تمدن مدرن . معتقد استشرام  . كاري از او ساخته نيست 
خود را كه با صنعت رابطه اي ناپيوسته دارند، ) و فرهنگ(در عين حال نهادهاي اجتماعي كهن  و را وارد كند
داراي نظام ارتباطات جمعي و بخش جانبي و خدماتي كمتر توسعه  ،كشورهاي كمتر توسعه يافته. حفظ كند

در باره اهميت ويلبر شرام  .پشتيباني مي كنند كمتر رشد ارتباطات جمعي را در نتيجه. اي هستند يافته
راديو وجود دارد و  ،  در ده يكوقتي رفتم به يك روستاي دورافتاده در خاورميانه، ديدم«  :رسانه مي گويد

چون اولين  .همين دستگاه راديو به منبع اعتبار صاحبش تبديل شده بود. آن هم متعلق به كدخداي ده است
در  .كرد و دسترسي ديگران به اخبار منوط به خواست و اجازه او بود كسي بود كه از خبرها اطالع پيدا مي

اين گيرنده كوچك و پرسرو صدا با تصورهاي  دادند، نظر كدخدا و همه كساني كه به راديو گوش مي
گويد وقتي كه  يا مي» برد، هاي دور مي مثل يك قاليچه جادويي كه آنها را به افق .اي آنها نزديك بود افسانه

آورم،  رفت را به ياد مي فريادهاي شادي مردم يك ده را در آفريقا زماني كه سينماي سيار به آن محل مي
  .را فراموش كنمتوانم اين تجربه  نمي

، را نيز كشيدن جاده به يك روستا شاملارتباط جمعي  كلمه. كند ميتصور  رت شرام مفهوم ارتباطات را عام
توانند رفت  شود نظرها عوض شود، بازارها تغيير كند، افراد مي گويد همه اينها باعث مي مياو  .شامل مي شد

اينها در واقع آداب و رسوم . شود جديدي وارد آن منطقه ميو آمد كنند و كاالهايشان را بفروشند و كاالهاي 
هايي  هاي جديد را حامل انديشه رسانه ،كساني مثل شرام. كند هاي قديم جامعه را دگرگون مي و يافته

راديو، سينما، مطبوعات و يا فراتر از وجود  .شود دانستند كه باعث نوسازي در جوامع در حال گذار مي مي
فراهم  ،جامعه درحال گذار و توانند زمينه تغيير را در روستا، در شهر ها و وسائل ارتباطي مي ها، جاده رسانه
  .كند

                                                            
1‐Wilbur Schramm 
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اي كه از توسعه و نوسازي وجود داشت اوالً خطي بود، يعني مسير توسعه همان است كه غرب  الگوي اوليه
كنند و ثانياً منظور از اين نوسازي و تغيير اين  پيموده و با يك تأخيري جوامع درحال گذار هم آن را طي مي

شرام كه با نظريه لرنر يكسان است، را آن قسمت از نظريه . بود كه نهايتاً وضعيت اقتصادي آنها دگرگون شود
كنار مي گذاريم ولي ايجاد زير ساخت هاي ارتباطي از همه نوع آن و سرمايه گذاري در همه انواع آن در بين 

  . صاحبنظران از اهميت بااليي برخوردار است

نظريه خود را عمدتاً  او. راجرز كه از نظريه پردازان مشهور ارتباطات و توسعه محسوب مي شود:  1اورت راجرز 
نشيني شكل غالب  به عنوان نسخه اي براي كشورهاي در حال توسعه يا توسعه نيافته، كه در اكثرشان روستا

با اين پيش فرض كه روستائيان پيرامون مسائل كشاورزي،  .ي زندگي اجتماعي است، ارائه نمودو اصل
يص مانع اين خصا .ي هايشان اندك استبهداشتي، اجتماعي و فرهنگي رويكردي سنتي داشته و آگاه

نقش ارتباطات ايجاد مجاري انتقال اطالعات مربوط به توسعه  ،راجرز معتقد بود. داساسي توسعه مي باش
از آنجائيكه وسايل ارتباط جمعي در جوامع پيشرفته وجود دارد، كشورهاي  ،چنين استدالل مي كرد او. است

  . را براي خود تأمين كنندزير ساختها روبه توسعه هم بايد اين 

مانند دانيل لرنر ضرورت كشورهاي توسعه نيافته براي نيل به توسعه ) در اين مقطع (بر اين اساس راجرز نيز 
با اين تفاوت كه راجرز نقش بيشتري براي  .را پيروي از تجربه غرب و استفاده از رسانه ها مي دانست

ز توسعه عبارت است نوعي تغيير اجتماعي كه در آن به منظور به نظر راجر .ارتباطات و رسانه ها قائل شد
افزايش درآمد سرانه در سطوح زندگي، ايده هاي تازه از طريق روشهاي نوين تر توليد و سازمانهاي پيشرفته 

بنابراين توسعه بر طبق اين ديدگاه عبارت است از نوگرايي درسطح . به نظام اجتماعي ارائه مي شوند
به نظر راجرز دگرگوني اجتماعي فرايندي است كه نظام اجتماعي در آن دچار تغييرات . عي نظامهاي اجتما

اين تغيير يا در اثر محركهاي درون نظام اجتماعي و يا در اثر محركهاي . ساختاري و كاركردي مي شود
قرار  راجرز و همكارانش در ميان گروهي از محققان اجتماعي. خارج از نظام اجتماعي ايجاد مي شود

. گيرند كه معتقدند تغيير اجتماعي و يا كل فرايند توسعه به مثابه يك روند ارتباطي بهتر قابل درك است مي
  :مبتني بر چند فرضيه است  ارتباط الگوي اشاعه .استتغيير اجتماعي ناشي از ارتباط و بطور كلي 

توليد و مصرف  .توسعه بيانجامد ارتباطات في نفسه مي تواند صرفنظر از شرايط اجتماعي ـ اقتصادي به
نوآوري تكنولوژيك، . در پي خواهد داشتبيشتر كاالها و خدمات جوهرة توسعه است و توزيع عادالنه تري را 

 .صرفنظر از آنكه چه كسي از آن سود مي برد و چه كسي متضرر مي شود كليد افزايش قدرت توليد است
تباطات و توسعه به بسياري از مقوالت قدرتمند اخالقي و مي توان گفت كه نظريه هاي سنتي مربوط به ار

حال آنكه اين مقوالت بايد جزء الينفك تالشهايي باشند كه براي دگرگوني شيوه زندگي . انساني بي توجهند
اگرچه برخي از عوامل اصلي فرهنگي و مذهبي كه مانع اين نوع توسعه تلقي  .بشر صورت مي گيرند

ص شده اند اما نويسندگان غالباً از ابعاد اخالقي دگرگوني هاي القايي اجتماعي شدند، شناسايي و مشخ مي
بنابراين در يك جمع بندي مي توان گفت كه راجرز ساختارهاي ايستا و سنتي جوامع توسعه . غافل مانده اند

                                                            
1 - Everett. M.Rogers 
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روج از بن خنيافته را مانع توسعه تلقي مي نمود و ارتباطات را به عنوان عاملي براي ايجاد دگرگوني جهت 
اشاعه افكار و رفتارهاي نو در ميان  ،شكه رسالت است عاملي ارتباطات .مي پنداشت بست توسعه نيافتگي

در چنين چارچوبي اغلب مقصود از برنامه ريزي ارتباطي نيز پيشبرد يك نوآوري است،  .مردم سنتي است
رفه جويي در انرژي يا وارد كردن چه اين نوآوري روشي براي زندگي سالم باشد و چه راه جديدي براي ص

به همين دليل است كه عموماً گمان مي رود كه نتيجه فراگرد . كامپيوترهاي شخصي به خانه و محل كار
  . باشد) غالباً تغيير رفتاري (اشاعه ايجاد تغيير 

ه نظر او ب. تعريفي از هر يك از اين دو مفهوم ارائه مي دهد» اشاعه نوآوري «راجرز براي مشخص تر شدن 
است كه بواسطة آن نوآوري از مجاري معين و در طول دوره زماني خاصي در ميان اعضاي  يندياشاعه فرا

  . يك نظام اجتماعي رواج مي يابد
كه در آن فرد يا . را مي توان مهمترين بخش الگوي اشاعه تصور كرد 1» قبول وپذيرش دينفرا«بنابر اين 

امر ارتباط در . گروهي از افراد با نوعي نوآوري مواجهند و به نحوي نسبت به آن واكنش نشان مي دهند
سرتاسر فراگرد رخ مي دهد، يعني فرد اطالعات ناخواسته را دريافت مي كند به جستجوي اطالعات 

را مبادله مي كند ولي در مرحله اقتباس است كه تأثير و تأثر ميان ارتباط جمعي و ارتباط پردازد و آن  مي
 "لرنر، شرام و راجرز"مورد توجه افرادي چون  الگويبطور كلي،   .داراي اهميت اساسي است  اشخاصميان 

  .بيشتر بر توسعه ارتباطات براي تغييررويكرد تفكر انسانها بود
  . و تدارك سرمايه تأكيد داشتند اجتماعيتحوالت ازان توسعه بيشتر بر دومين گروه نظريه پرد

آنها معتقدند، جوامع در كشورهاي جهان سوم بيشتر  اين گروه تحوالت اجتماعي را موجب توسعه مي دانند،
از اين كشاورزان، به كارخانجات و  اي براي پيشرفت، عده. بر اساس فئوداليته و كشاورزي شكل گرفته است

البته در كنار تحوالت اجتماعي  . صنايع منتقل مي شوند، اين انتقال موجب تحوالت اجتماعي مي شود
بطور . تدارك سرمايه براي ايجاد كارخانجات و زير ساخت هاي ارتباطي را هم براي توسعه ضروري مي دانند

  .كلي نظريات آنها به شرح زير است

اجتماعي خود را در مورد عناصر تعيين كننده رشد  –نظريات اقتصادي  1960روستو در دهه 2روستو
اقتصادي بيان كرد او در كتاب مراحل رشد اقتصادي ، پنج مرحله براي تكامل رشد اقتصادي جوامع بشري 

  به شرح زير تعيين كرده است 

قرار ولي توليد در سطح نازلي  .تا نيستجامعه لزوما ايس ، در اين مرحله: مرحل اقتصاد جامعه سنتي - 1
توليد   .فناوري پيشرفته در اين نظام پايگاهي ندارد .خود مصرفي است مشخصات بارز چنين اقتصادي. دارد

                                                            
1. Adoption process 

2- Walt Whitman Rostow  
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اين . ردقرار دافئوداليسم نظام اجتماعي و اقتصادي جامعه را تحت نفوذ  .مبتني بر كشاورزي سنتي است
  . استنظام، فاقد تحرك براي رشد توليد 

براي رسيدن به اين مرحله بايد سه تغيير اساسي غير اقتصادي در  :)جهش(مرحله اقتصادي ماقبل خيز  - 2
پيدايش تمايل در روستائيان براي استفاده از فنون جديد توليد؛ زيرا تا اين تمايل در  - اول .ايجادشود جامعه

جامعه روستايي پيدا نشود و آنان ضرورت كاربرد فناوري را در مزارع باور نداشته باشند، هيچ گونه تغيير 
آمدن طبقه  بوجود - دوم. توقعات نيروي كار حاصل نخواهد شدچشمگيري در حجم توليد و سطح زندگي و 

كار فرمايان صنعتي، كه به طور مستقل بخش وسيعي از فعاليتهاي اقتصادي جامعه را بخود اختصاص 
. شودي دهند و بافت اقتصاد جامعه را تغيير داده و بتدريج دگرگون و آماده پذيرش تحوالت جديد م مي
تامين  دولت واحد.شدمي با محلي جانشين شدن حكومت واحد بجاي خانها و حكام دست نشانده - سوم

ديد كشاورزي و صنعتي را به سياست بازرگاني مناسب و ترويج فنون ج اجتماعي اتخاذ _سرمايه عمومي 
  .گيرد ميعهده 

غير اقتصادي در مرحله ماقبل خيز در اقتصاد حادث و تكميل  يوقتي سه دگرگون :مرحله اقتصادي خيز- 3
از . شد، اقتصاد رشد نيافته ممكن است آماده خيز شود كه بالقوه رشد مداوم اقتصادي را در بر خواهد داشت 

درصد در آمد  10افزايش ميزان سرمايه گذاري مولد در حدود   :اول: مشخصات بارز اين مرحله عبارتست از 
به وجود آمدن يك سازمان سياسي و اجتماعي براي : سوم  .توسعه يك يا چند صنعت توليدي  : دوم  ملي

   . تسهيل و تضمين رشد اقتصادي 

كمبود سرمايه، كمبود ( اقتصاد رشد نيافته اي، حقيقتا و بدون گرفتاريهاي راگ: مرحله اقتصادي بلوغ  - 4
مرحله خيز رابا ) طبيعي و مهمتر از همه مديريت نيروي كار ماهر، دستيابي به فناوري، كمبود منابع 

بدون ترديد تغييرات عظيم فرهنگي، اجتماعي و سياسي همراه   .موفقيت طي كند وارد اين مرحله مي شود
 .باعث ايجاد تغييراتي در ساختمان و كيفيت كارجامعه مي شود شدهقتصادي با تغييرات كم و بيش آشكار ا

درصد جمعيت در  80مثالً در جامعه سنتي  .مي كند دگرگونرا و روستايي  نسبت جمعيت شهري اين اقدام
 80ولي در جامعه اي كه مرحله بلوغ را تجربه كرده، جمعيت شهري . درصد در شهرها هستند 20روستاها و 

  .درصد مي شود 20درصد و جمعيت روستايي 

بهره مندي وسيع و همه جانبه جامعه از اين مرحله بازگو كننده : مرحله اقتصادي دوره مصرف انبوه  - 5
سه مسير اساسي فراروي اقتصاد قرار مي گيرد كه عبارت . فناوري، كارايي، رفاه مادي و خوشبختي است

توسعه دادن : دوم  .ارائه تامين اجتماعي، رفاه عمومي و توجه بيشتر به نيروي كار جامعه  : اول :است از 
فراهم  : چهارم. در سطح بين المللي، شامل سرمايه گذاري و اعطاي وام  اقتصادي :سوم. فعاليتهاي اجتماعي

  .كردن شرايط مناسب براي بخش خصوصي در زمينه مصرف انبوه
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او . كند تحليل مي» دورهاي باطل فقر«از جمله افرادي است كه پديدة توسعه نيافتگي را در گرداب  1نوركس
هاي پايين در كشورهاي توسعه نيافته، بازتاب بازدهي و سطح درآمد«: گويد در اين زمينه به صراحت مي

باشد و كمبود  البته اين بازدهي پايين نيز ناشي از كمبود سرمايه مي. است  قدرت توليد پايين اين كشورها
بنابراين دور باطل كامل . انداز جامعه است سرمايه نيز به نوبة خود، معلول محدود بودن ظرفيت پس

گيرد كه نقش تجارت  نظران توسعة اقتصادي قرار مي شمار آن دسته از صاحب نوركس در. »شود مي
به اين ترتيب او با نقش خودكار . كنند رهايي از بازارهاي محدود داخلي انكار مي  المللي را در ايجاد راه بين

ي در ايجاد توسعة پردازد، و در مقابل به نقش بازارهاي داخل المللي در اين زمينه به مخالفت مي بازرگاني بين
گذاري بستگي به حجم و وسعت بازار دارد و  انگيزه به سرمايه«: وي معتقد است كه. كند اقتصادي توجه مي

اين تعبير نويني است . شود ها تعيين مي  گذاري حدود سرمايه توجه به حجم و وسعت بازار است كهدر واقع با 
اما وسيلة مؤثر . شود كار به وسيلة وسعت بازار تعيين مي حدود تقسيم ظرية آدام اسميت در اين باره كهاز ن

به عبارت ديگر، ظرفيت خريد در . در تعيين حجم و وسعت بازار همان قدرت توليد يا ميزان بازدهي است
البته بدون ترديد بازدهي توليد، به ميزان به كارگيري سرمايه در توليد . بازار به معناي ظرفيت توليد است

اما در نظر هر كارفرمايي حدود كاربرد سرمايه به وسعت بازار بستگي دارد و هر چه بازار  .بستگي دارد
  .اين نيز دور باطل ديگري است كه بايد به آن توجه كرد. گذاري محدودتر خواهد بود تر باشد، سرمايه كوچك

توان  ، چگونه ميگيرد كه نوركس بعد از تشخيص اين دورهاي باطل، در مقابل اين پرسش هميشگي قرار مي
  از اين دورهاي باطل رهايي يافت؟ 

هاي باطل، فعاليتي همه جانبه الزم   جوهر و اساس بحث نوركس اين است كه براي رهايي از چنگال تسلسل
اين . باشد تنها راه فرار از اين دورها، كاربرد همزمان سرمايه در دامنة وسيعي از صنايع مختلف مي«: است

اغلب صنايع كه مصرف . زيرا، حاصل كار پيدايي بازار وسيع همه جانبه است. بست است بنهمان راه فرار از 
آورند، مكمل يكديگر محسوب  آورند، از اين حيث كه براي يكديگر بازار به وجود مي انبوه را فراهم مي

» م غذاييرژي«بنابراين، دستيابي به رشد متعادل، مستلزم يك ). كنند و يكديگر را حمايت مي(شوند  مي
از اين طريق كارگران با . گذاري متعادل در صنايع مختلف است حل فرار از دور باطل، الگوي سرمايه راه. است

يابد و هر صنعت  هاي توليد بهبود مي  يابد، تكنيك كنند، سرمايه افزايش مي قدرت توليدي بيشتري كار مي
  .شود مشتري ديگري مي

اي است  رشد متوازن وسيله«: كند توجيه نظرية رشد متعادل، اضافه مينوركس در ادامة بحث خود پيرامون  
اي است براي افزايش نرخ رشد اقتصادي، به ويژه وقتي كه  رشد متوازن وسيله. براي تسريع رشد اقتصادي

گذاري خارجي پديد  كه از طريق گسترش تجارت خارجي و سرمايه(نيروهاي خارجي مؤثر در توسعه 
  .و ضعيف باشند غيرفعال) آيند مي

                                                            
1‐Ragnar Nurkse 
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از نظر برخي از اقتصاددانان كه به مسئلة رشد « :نوركس در مورد مرز بين بازار و دخالت دولت معتقد است
ريزي هماهنگ  ها بايد از طريق يك برنامه  گذاري شود و سرمايه اند، مكانيزم بازار حذف مي متوازن پرداخته

البته داليل بسيار . باشد عقيدة من سست و ضعيف مي اين نظر كه طرفداران بسياري دارد، به. صورت گيرد
. هاي دولتي وجود دارد، اما رسيدن به رشد متعادل لزوماً يكي از اين داليل نيست  ريزي مهمي براي برنامه

گذاري، قبل از هر كس به سيستم  اي براي خلق انگيزة سرمايه چرا كه ايجاد رشد متوازن، به عنوان وسيله
هاي دولتي را   گذاري هاي دولتي لزوماً به بازار نياز ندارد و سرمايه  فعاليت ».شود مي بخش خصوصي مربوط

هاي بخش   گذاري در مقابل اين سرمايه. ها، به انجام رساند  توان اغلب بدون در نظر گرفتن انگيزة بازاري آن مي
در اين جا . رشد نياز است ها به بازارهاي در حال  شود و براي انجام آن خصوصي است كه جذب بازار مي

يابد و  هاي مختلف توليدي مفيد معنا مي  هاي همزمان در بخش  گذاري عنصر حمايت متقابل از طريق سرمايه
  .باشد ناپذير مي حتي براي رسيدن به رشد اقتصادي سريع، اجتناب

از نظر نوركس دكترين . ماند هاي تامين مالي توسعه كماكان باقي مي البته مسئله كمبود سرمايه و نبود راه
بلكه او تاكيد دارد كه دكترين رشد . رشد متعادل به خودي خود به محل و نحوه تامين سرمايه ربطي ندارد

از نظر او تقاضاي سرمايه موجب . شود متعادل قبل از هر چيز به مسئلة تقاضا براي سرمايه مربوط مي
گونه كه لوئيز به شرح  كند كه همان بندي مي جمع وي اين بحث را چنين. عرضة آن نيز فراهم شود شود مي

روشي » رشد متعادل«پرداخت، در نظر من نيز » عرضة نامحدود كار«فرايند توسعه در فضايي متشكل از 
  .»عرضة نامحدود سرمايه«است براي رسيدن به توسعة اقتصادي در فضايي متشكل از 

ها از جمله صنعت   هاي همزمان در تمامي بخش  گذاري سرمايهنوركس همواره بر رشد متعادل اصرار داشته و 
رابطة بين بخش كشاورزي و بخش توليدات صنعتي «: اومعتقد است كه. و كشاورزي را تجويز كرده است

نكتة ديگري كه از . »ترين موردي است كه ما به رشد متعادل نيازمنديم ترين و ساده خود گوياي روشن
اما، خود . ماند اين است كه، وي اگرچه دكترين رشد متعادل را تأييد كرده است يديدگاه نوركس به دور نم

الگوي رشد «: زماني و مكاني، متفاوت خواهد بود غير يكسان واقف است كه، كاربرد اين نظريه در شرايط
  .ماند يكسان باقي نمي ه،مواره و در طول مراحل مختلف توسعمتعادل براي توليدات مصرفي ه

  .روه دانشمندان توسعه اقتصادي دانشمنداني هستند كه بر نقش دولت و برنامه ريزي دولتي تأكيد دارندسومين گ
دولت بايد برنامه ريزي كند و . اين گروه معتقدند، براي توسعه اقتصادي، دولت نقش اساسي را بعهده دارد

عه گرا و برنامه ريز ضرورت لذا براي توسعه اقتصادي يك دولت توس. زير ساخت هاي توسعه را ايجاد كند
  . دارد
دو گانگي مالي عبارت است از . تئوري دو گانگي مالي را براي عدم توسعه كشورها ارائه مي كند 1ماينت

همزيستي نرخ هاي بهره متفاوت در بازارهاي سازمان يافته پولي در كشور هاي در حال توسعه، نرخ بهره در 
غير سازمان يافته در بخش سنتي اقتصاد معموال بسيار بيشتر از نرخ بهره در بازار پول در بازارهاي بازار پول 

                                                            
1- Hla Myint 
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بازار پول غير سازمان يافته معموالً شامل وام دهندگان، غير نهادي . سازمان يافته بخش مدرن اقتصاد است
  . ا تركيبي از آنهاستمانند سلف خران، نزولخواران روستايي، زمينداران، مغازه دارن، تجار و ي

كشورهاي در حال توسعه  امروزي با مشكل تورم داخلي مزمن و مشكالت در تراز پرداخت ها مواجه هستند 
بهره بيشتري بپردازند ، بلكه به بازارهاي   در نتيجه واحد هاي كوچك اقتصادي نه تنها در مقابل دريافت وام،

عالوه بر اين هميشه در كشور هاي در حال توسعه، فشار تورمي . صادراتي و ارز خارجي نيز دسترسي ندارند
دولتها در اين . وجود دارد كه اين فشار موجب كاهش ذخاير ارزي و فشارهاي كسري تراز پرداختها است

  . ترل واردات و صاردات مي روندكشورها هميشه بطرف سياست هاي كن
كه در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه، شرايط دو گانه براي دريافت وام وجود دارد،  كند مي استداللماينت 

اين موضوع براي نرخ ارز هم . عده اي مي توانند وام ارزان قيمت و بقيه با وام با نرخ بهره باالتر روبرو هستند
  دوگانگي وجود. رز با قيمت پايين تر و بقيه با نرخ ارز باالتري روبرو هستندوجود دارد، گروهي با نرخ ا

 كشورها بومي افراد استثمار و خارجي دخالت نتيجه اقتصادي توسعه تحقق عدم نتيجه در و قتصاديا
 تشكيل به منجر كشورها در اقتصادي دوگانگي وجود .نهاآ در توانايي وجود عدم دليل به نه و باشد مي

 كه است بديهي .داشت نخواهند تغييرات و اصالحات انجام به تمايلي كه شد خواهد دراجتماع گروههايي
 از منظور .يدآ وجودنيز ب كشورها وسياسي فرهنگي دربخشهاي تواند مي اقتصادي بخش از غير دوگانگي
 اقتصاد و كشور يك درچهارچوب اقتصادي رابطه وبدون متضاد بخش چند يا دو وجود اقتصادي دوگانگي

 . باشد مي ملي

  1روزنشتاين ـ رودان 

هاي اقتصادي در  يت پروژهو نيز مدير "اتحاد براي پيشرفت"روزنشتاين ـ رودان به دليل عضويت در كميته 
گذاري  ترين مرجع و منبع براي انجام سرمايه ترين و مسؤول او دولت را مهم. هند و شيلي شهرت دارد ،ايتاليا

شهرها مناطقي هستند . صنعتي شدن به معناي شهرنشين شدن است: عقيده اوبه . داند زيربنايي توسعه مي
در مناطق ونواحي با از طريق تمركز  ،فرايند صنعتي شدن. به باالتر استكه سطح دستمزد در آن بالنس

بصورت كشورهاي ثروتمند  .نه از طريق روستاها. ه استو پيشرفت كرديعني در شهرها رونق  ،زد باالدستم
 لتع. مي كنند اقتصاد جهاني جلوهدر جغرافياي  مناطق شهري و كشورهاي فقير به شكل نواحي روستايي

مكانيسم بازار . بندي است  بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه همين تقسيم هشكاف فزايند عمده
درصد كل سرمايه  35تا  30كه معموالً بين ) زيربنايي(هاي ثابت اجتماعي  تواند سرمايه به تنهايي نمي

و  ، متمركزيگذاري دولت از طريق سرمايه گذاري زيربنايي بايد سرمايه .دهد، ارائه كند تشكيل ميگذاري را 
  .شودريزي  برنامه

                                                            
1‐Paul Rosenstein-Rodan 



٣٠ 

 

اين اصطالح در دستگاه مفهوم . موسوم شده است  "1جهش بزرگ "اي است كه به  نظريه پديد آورندهرودان 
نيافتگي روستاها و وجود مازاد   به عقيده او گستردگي توسعه. آمادگي براي نيل به توسعه است ،نظري رودان

  .سازد ضرورت جهش بزرگ را آشكار مي ،يجمعيت روستاي

اساساً طرفدار توسعه صنعتي و  ،صولي به توسعه روستايي و كشاورزيروزنشتاين ـ رودان به رغم توجه ا
وظيفه خطير يك برنامه توسعه اقتصادي دسترسي به "كند كه  او توصيه مي. شهري بزرگ مقياس است

. و به كار گمارد را در جهت صنعتي كردن بسيج  لاشتغا گذاري كافي است تا بيكاران و افراد كم سرمايه
سيعي برخودار رسيدن به اندازه مطلوب واحدهاي صنعتي مستلزم آن است كه امر صنعتي شدن از مقياس و

ريزي  امر صنعتي شدن را برنامه ،صنايع مكمل بوسيلهبه طور همزمان  دولت وظيفه دارد، بنابراين. باشد
اوليه در راه صنعتي شدن فراهم آوردن اسباب آموزش به منظور تبديل روستاييان به به عقيده اوگام  . "ندك

 ،در نتيجه, ري در اين زمينه نداردگذا اما از آنجا كه بخش صنعتي تمايلي به سرمايه. كارگران صنعتي است
دخالت دولت در توان مبشر  روزنشتاين ـ رودان را مي .گيرد اين وظيفه به طور طبيعي به عهده دولت قرار مي

ريزي دولتي در بسياري از  ايجاد نظام برنامه. سازي شرايط توسعه دانست امور اقتصادي به منظور فراهم
توان معلول نفوذ نظريه و الگويي از توسعه دانست كه رودان  را مي 1960كشورهاي جهان سوم از اوائل دهه 
  .در تدوين آن سهم به سزايي داشت

گذار رشته علمي و  توان پايه پردازان توسعه است و او را مي ترين نظريه آرتور لوئيس يكي از پرآوازه:  2لوئيس 
هاي  گرا بودن آن، بويژه در زمينه واقع ،نخست: لوئيس دو خصوصيت مهم دارندآراء . مستقل توسعه دانست

تصاص آن به مسائل مرتبط با توسعه صادرات و نقش كشورهاي صنعتي شده در اين زمينه؛ و دوم اخ
اي هستند كه از نيمه دوم قرن بيستم به  توسعه يافته كه عمدتاً كشورهاي سابقاً مستعمره كشورهاي كم

  .تدريج استقالل سياسي پيدا كردند

هاي اقتصادي را به دو بخش  مدل پيشنهادي لوئيس يك مدل دو بخشي است كه اقتصاد و به تبع آن ساخت
لوئيس خود مبشر و مروج توسعه صنعتي است و به . كند تقسيم مي) نعتيص(و نوين ) كشاورزي(سنتي 

پذيرد  مي ،شود ميخوانده  "اقتصاد توسعه"تأسي از آدم اسميت در زمينه پيشرفت طبيعي ثروت كه امروزه 
توسعه  ،نيافته جهان است ر كشورهاي توسعهمازاد كشاورزي كه مسأله مبتالبه اكث كمبودكه در شرايط 
با اين حال او بر لزوم تدوين . شده صنعتي مورد حمايت قرار داد توان با صدور كاالهاي ساخته صنعت را مي

ورزد و آن را راهي براي  تأكيد مي ،ن حد اولويت جايگزين واردات باشديك خط مشي كشاورزي كه در هما
  . كند صنعتي شدن تلقي مي

                                                            
1‐big push 

2- Sir William Arthur Lewis 
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با اين حال . هاي اساسي و هماهنگ صنعت و كشاورزي دارد مشيبه تدوين خط هر كشور براي توسعه نياز 
استراتژي صدور "بايد اشاره كرد كه ديدگاه لوئيس در زمينه صادرات كشاورزي كه لوئيس آن را در چارچوب 

  .دهد مورد بحث قرار مي "هاي كشاورزي فرآورده

هاي نوين براي افزايش  مدافعان طرحلوئيس از طرفداران جدي برنامه اصالحات ارضي در جهان سوم و نيز از 
هاي كوچك كشاورزي عالقه  برداري او بر خالف شوماخر به اقتصاد بهره. وري در بخش كشاورزي است بهره

نكته . داند سر مييدهد بلكه توسعه كشاورزي را در چارچوب تكنولوژي نوين و در مقياس بزرگ م نشان نمي
كه جانبداري لوئيس از اصالحات ارضي و نوسازي بخش مهمي كه بايد به آن توجه داشت اين است 

كشاورزي بيشتر و اساساً ناشي از تمايل او به آزاد شدن نيروي كار دهقاني از روستاها به منظور فراهم شدن 
  . شرايط توسعه صنعتي در شهرهاست

همچنين از  ،بيكاري شهري :نويسد مي "نيافته توسعه سياست اشتغال در يك ناحيه" هلوئيس در اين بار
شاغل در داخل  جهتي معلول شكاف در حال افزايش دستمزدهاست كه به نوبه خود بر اثر بهبود وضع افراد

درك چگونگي كنار آمدن با اين . شود تا راهي شهرها شوند سبب ترغيب تعداد بيشتري از مردم مي ،شهرها
  . بيكاري شهري بسيار مشكل است

  .ا زمينه توسعه مي دانندمسائل انساني رچهارمين گروه تئوريسين هاي توسعه، 

  در ضمن ايجاد،. ندپيشنهاد كرده بودند را قبول دار اين گروه همه مالك هايي كه گروه هاي سه گانه قبلي
  . توسعه انساني را شرط پيشرفت مي دانند

توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي :1تودارو
. دانستعامه مردم و نهادهاي ملي ونيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق 

اسي و خواسته هاي توسعه در اصل بايد نشان دهد كه مجموعه نظام اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي متنوع اس
افراد و گروههاي اجتماعي در داخل نظام، از حالت نا مطلوب زندگي گذشته خارج شده و بسوي وضع يا 

  . حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي بهتر است، سوق يابد

اشتياق براي . تالش براي ايجاد توسعه بار ارزشي به همراه دارد كه كمتركسي با آن مخالف است :2برنشتاين
ري هستند از جمله اهداف توسعه غلبه بر سوء تغذيه، فقر و بيماري كه از شايع ترين و مهمترين دردهاي بش

لذا يكي از . برخوردار باشندجامعه اي مي تواند توسعه يابد كه شهروندان از سالمتي كامل . شمار مي رودب
  .مهمترين اهداف دولت بايد، تأمين بهداشت و غذاي جامعه باشد

                                                            
1‐Michael Todaro 

2
‐ Henry Bernstein 
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با تأكيد و توجه خاصي كه بر عامل انساني و سرمايه گذاري در منابع انساني دارد، تفسير ويژه اي 1:تياسنرماآ
توانمندي ها و بهبود استحقاق از نظر آرماتياسن، توسعه عبارت است از، افزايش . از توسعه را ارائه مي دهد

بنابراين اقداماتي كه توانمندي هاي انسان را در ابعاد مختلف عمق و گسترش دهد، عوامل پيش برنده . ها
  .گردند توسعه و اقداماتي كه منجر به كاهش توانمندي هاي انسان گردد، عوامل بازدارنده توسعه محسوب مي

رز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز  در ساخت اجتماعي، طتوسعه مستلزم تغييرات اساسي بطور كلي 
با گسترش مفهوم توسعه به همه . كن كردن فقر مطلق است تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه

 شوون اجتماعي، توسعه در اصل بايد نشان دهد كه مجموعه نظام اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي متنوع
هاي اجتماعي در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده و  اد و گروهاساسي و خواستهاي افر

  . يابد سوق مي  است» بهتر«به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي 

در تعريف ديگري از توسعه، براي درك معناي دروني آن بايد حداقل سه ارزش اصلي به عنوان پايه فكري و 
معاش زندگي، اعتماد به نفس، و آزادي حق : اين ارزشها عبارتند از. مي در نظر گرفته شود رهنمود عل

هاي جديد بر لزوم ملحوظ قرار دادن ويژگيهاي خاص اجتماعي، فرهنگي، سياسي و  در نظريه. انتخاب
الگوي «ه يا توسع»  متناسب«اقتصادي هر كشور در استفاده از راهبردهاي توسعه تاكيد شده است و توسعه 

  . شده است و جامعه مورد تبليغ و تشويق منطبق بر ويژگيهاي هر كشور»  بومي

  نظر اسالم در مورد توسعه اقتصادي
نظر قرآن در مورد توسعه اقتصادي چيست؟ در اين مورد سه آيه قرآن بصورت مستقيم موضوع توسعه 

  . مي فرمايد 96آيه  قرآن در سوره اعراف :اقتصادي را مطرح كرده اند كه عبارتند از 

 آمنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحنا علَيهِم برَكات منَ السماء و الْأَرضِ و لكنْ كَذَّبوا فَأَخَذْناهم بِما كانُوا  و لَو أَنَّ أَهلَ الْقُري
  يكْسبونَ

ركات آسمان و زمين را بر آنها و اگر اهل شهرها و آباديها، ايمان مي آوردند و تقوا پيشه مي كردند، ب
  .به كيفر اعمالشان مجازات كرديم تكذيب كردند ما هم آنان را) آنها حق را ( گشوديم ولي  مي

يĤورند و تقواي الهي پيشه كنند، بركات به عبارت ديگر خداوند مي فرمايد كه اگر انسانها به خداوند ايمان ب
پس توسعه اقتصادي در قرآن در نتيجه ايمان و . خود را در اين دنيا از آسمان و زمين بر آنها مي فرستد

در آخر همين قسمت به . حال ايمان و تقواي الهي چيست و چه كارهايي بايد انجام گيرد. تقواي الهي است
  . آن اشاره مي شود

  : مي فرمايد 61هود آيه  قرآن در سوره

                                                            
1-Amartya Kumar sen 
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عمرَكُم فيها وإِلى ثَمود أَخاهم صالحا  قالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِله غَيرُه  هو أَنشَأَكُم منَ األَرضِ واستَ
جيبم ي قَريببإِنَّ ر  توبوا إِلَيه ثُم روهفَاستَغف  

خدا را پرستش كنيد، كه ! اي قوم من«: ؛ گفت)فرستاديم(را » صالح«، برادرشان »ثمود«و بسوي قوم 
از او ! اوست كه شما را از زمين آفريد، و آبادي آن را به شما واگذاشت! معبودي جز او براي شما نيست

كننده  نزديك، و اجابت) به بندگان خود(آمرزش بطلبيد، سپس به سوي او بازگرديد، كه پروردگارم 
  !است) نهاهاي آ خواسته(

  . در اينجا خداوند از زبان پيامبرش مي گويد كه انسانها بايد زمين را عمران و آباد كنند و توسعه يابند

  .مي فرمايد 30در سوره بقره آيه 

  وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَةِ إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَةً

  »جانشيني  در روي زمين قرار دادم) انسان را(گفت كه همانا و هنگامي كه خداوند به مالئكه « ترجمه آن 

معلوم مي شود كه انسان بعنوان جانشين خداوند است، اين جانشين وظيفه دارد كه زمين را عمران و آباد 
  . كند و خداوند هم بركات خود را از زمين و آسمان براي او بفرستد

، كه شامل رفاه اجتماعي و توليد بيشتر و آباد كردن زمين با اين آيات قرآن معلوم مي شود، توسعه اقتصادي
اما در قرآن شرط توسعه اقتصادي در يك جامعه را . است، در قرآن وجود دارد و به آن توصيه شده است

  حال بايد ديد، تقوا از نظر قرآن چيست؟ . ايمان به خداوند و  تقواي الهي مي داند

  :مي فرمايد 8سوره مباركه المائدة آيه قرآن كريم در 

 سطبِالق داءشُه لَّهامينَ لنوا كونوا قَوا الَّذينَ آمهلى ۖ◌ يا أَينُ قَومٍ عĤَنَّكُم شَنجرِمال يلُواٰ◌ وأَلّاتَعد ◌ۚولواهاعد  أَقرَب
  تَعملونَ خَبيرٌبِما إِنَّاللَّهۚ◌ واتَّقُوااللَّهٰ◌ۖ◌ للتَّقوى

 
دشمني با ! همواره براي خدا قيام كنيد، و از روي عدالت، گواهي دهيد! ايد كه ايمان آوردهاي كساني 

) معصيت(و از ! عدالت كنيد، كه به پرهيزگاري نزديكتر است! جمعيتي، شما را به گناه و ترك عدالت نكشاند
  !دهيد، با خبر است خدا بپرهيزيد، كه از آنچه انجام مي

، در نتيجه اگر در جامعه اي تقوي. انصاف و عدالت را نزديكترين عمل به تقوا مي داند در اينجا قرآن شرط
  . و عدالت وجود داشته باشد، توسعه اقتصادي ممكن مي گردد انصاف
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  نظر امام خميني در مورد توسعه
ه اقدامات موج اسالم خواهي نتيج. است) ره (اسالم خواهي در قرن حاضر  نشأت گرفته از افكار امام خميني 

مد  افكار و نظرات ايشان در مورد اسالم و حكومت اسالمي به همين جهت،. و نظرات كارشناسي ايشان است
  .  در اين قسمت كليه مالك ها با افكار و عملكرد ايشان مقايسه مي شود .نظر قرار مي گيرد

عقالني ارتقاي  - نيزمهاي علمي ها، روشها و مكا توسعه اقتصادي را به عنوان مجموعه شيوه) ره(امام خميني 
اين . يك دانشمند علم اقتصاد و يا توسعه اقتصادي نيست) ره(م خميني اما .پذيرد سطح معيشت جامعه مي

 به موضوع باعث شده تا ايشان از اين منظر به آن توجهي نداشته باشد ولي مسائل مطرح شده توسط ايشان
اجتماعي، ابعاد معنوي و هدفهاي فرهنگي نظيرخودباوري، اعتماد هدفهاي غايي كنش اقتصادي مانند عدالت 

  .متمركز شود... توجه به آخرت  به نفس، توجه به دنيا در ظل

تاكيدهاي امام در بيانات و سخنان خود بر برخي شاخصهاي مهمي كه در حوزه اقتصاد قرار دارد نشانگر آن 
كند  ي كه معيشت و زندگاني مادي مردمان را تامين مياست كه ايشان به اقتصاد به عنوان حوزه عملي و عرف

ارزش كار و كارگر، رفاه توسعه روستايي، شاخصهايي نظير اهميت كشاورزي، . به ديده اهميت نگريسته است
در نظرات كارشناسي ايشان و عملكرد ... و  زدايي، خودكفايي در صنعت عمومي، فقرزدايي و محروميت

سطح زندگي در  ادي به عنوان فرآيندي كه طي آنتوسعه اقتص .شم مي خوردساله ايشان به چ 10حكومت 
. بوده و به آن بهاي زيادي داده است )ره(خميني  آيد، مورد توجه امام مادي مردم تحول مثبت پديد مي

  : توان در تحقق اصول زير برشمرد محورهاي مهم در اهداف توسعه اقتصادي از ديدگاه امام را مي

قطع خود كفايي و  -  3 تشكيل وزارت جهاد سازندگي و انجام توسعه روستايي - 2 جتماعيعدالت ا -  1
) نوسازي(بازسازي و سازندگي  -  6 ) و ارزش بودن آن(كار و توليد  - 5 )اقتصادي(استقالل  - 4 وابستگي 

رواج خير  اصالح جامعه و - 9 زدايي فقرزدايي و محروميت -  8 برداري صحيح از طبيعت بهره - 7 كشور 
  ) تبحر و تخصص(كارآمدي نيروي انساني  - 11 تعاون و مشاركت مردمي - 10 عمومي 

  ) . ساالري تحول ديوان(در زمينه اداري نيز توسعه بايد نظام مديريت و سازمانهاي اداري را متحول نمايد 
شوند  به شاخصهايي كه عوامل توسعه محسوب مي )ره( براي رسيدن به اهداف توسعه اقتصادي، امام خميني
از جمله تشويق و ترغيب روحيه علمي، فراگيري علم و . نيز اشاره نموده و به كرات آنها را تذكر داده است

شناسي، به كارگيري نيروهاي كيفي، توسعه مراكز علمي و  ريزي، موقع تخصص و رشد صنعت، برنامه
نفس، كار و تالش و عبادت دانستن آن، صبر و استقامت، همگرايي، اجتماع تحقيقاتي، خودباوري و اعتماد به 

گذاري مشروع،  جويي، سرمايه بيگانگان، مشاركت مردم، صرفه و اتفاق كلمه، عزت و اعتالي كشور، قطع دست
نظارت و هدايت صحيح دولت، امنيت و ثبات، اولويت كشاورزي، تشويق صادرات غير نفتي، منع اسراف و 

  .يگري، عدم دنياگراي افيزدگي و خوي اشر گرايي، مبارزه با رفاه تجمل

  : شود اي از سخنان امام در باره اهداف توسعه اقتصادي بسنده مي در اين محور به ذكر پاره
ما . دهيم تا هستي ما را غارت كنند  هرگز اجازه نمي... ما خواستار يك اقتصاد سالم و غير وابسته هستيم «
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خاصي  از اولويت امر كشاورزي در حكومت ما. هاي اقتصادي يك انقالب واقعي خواهيم كرد  در تمام زمينه
ما بايد «. »آوريم ونتاژ جلوگيري به عمل ميبا ايجاد صنايع مادر از صنايع م در زمينه صنعت .برخوردار است

ي آن بايد خودكفا بشويم در همه چيز، من جمله در قضيه كشاورزي، ايران مملكتي است كه كشاورز
اگر شما بخواهيد استقالل پيدا بكنيد و آزادي حقيقي پيدا بكنيد، بايد كاري « » .اي باشد  كشاورزي غني

اگر بخواهيم با اين قدرت بزرگ مواجه باشيم و در اين  زما امرو« ».بكنيد كه در همه چيز خودكفا باشيد 
كنيم كه اداره ا اقتصاد خودمان را طوري ميدان شكست نخوريم احتياج به چند امر داريم، يكي اينكه م

ه اقتصاد كه مملكتي در اقتصاد، خصوصا اين رشت اگر .زراعت استين خودكفايي در زمينه اول. باشيمخودكفا 
شود  اين وابستگي اقتصادي آن هم در اين رشته موجب اين مي. احتياج به خارج پيدا بكند نان مردم است،

  ».تسليم بشود ديگران  بهكه ملت ايران، مملكت ايران 

ستگي بوابستگي سياسي هم پيدا بكنيم و وا ،شود اگر ما يك وابستگي اقتصادي داشته باشيم اين موجب مي«
خواهيم  ما حاال مي. گردد به آن حالي كه سابق بود  مان باز برمي مملكت. نظامي هم حتي پيدا بكنيم 

  » .مملكت مال خودمان باشد و حاال مملكت مال خود مردم است 

خرابي است كه محتاج به اين است كه ساخته بشود و ساختن  شما احتياج به كار دارد، مملكت مملكت«
  .به كار پيدا كند و كار را خوب انجام بدهدهر كس در هر جا هست اشتغال . شماهاست   به دست مملكت

  ».كاري بكنيد كه خودكفا بشويد 

  » .اگر بخواهيد يك ملت قوي و آزاد باشيد، از تشريفات يك قدري بكاهيد «

شود  اگر چنانچه بدون برنامه، يك كشوري بخواهد اداره بشود، نمي. مساله برنامه از مهمات يك كشور است «
ها را بايد با كمال دقت اشخاصي كه تخصص دارند، اشخاصي كه  ريزي برنامه. اداره بشود، بايد برنامه باشد 

بررسي كنند و  ها بايد با كمال دقتتوجه به مسايل سياسي و مسايل اجتماعي و مسايل اسالمي دارند، اين
  » .كند براي پيشبرد مقاصد كشور  ريزي، راهي باز مي ريزي كنند و براي كشور راه برنامه متحدا با هم برنامه

تواند بايد  هر كس هر جور مي. امروز بايد كار كشاورزي كه عبادت و اطاعت امر خداست تقويت گردد «
  » . ما از اين گرفتاري خارج بشويم بكند به طوري كه ان شاءاهللا تقويت

  » .اي دخالت زياد دارد  شناسي يكي از اموري است كه در رشد هر جامعه موقع«

  » .كاري حرام است  اكنون كم«

ناصحيح  اين به عهده علماي اسالم و محققين و كارشناسان اسالمي است كه براي جايگزين كردن سيستم«
ها را ارائه  هاي سازنده و دربرگيرنده منافع محرومين و پابرهنه ا و برنامهاقتصاد حاكم بر جهان اسالم، طرحه

  » .به در آورند  دهند و جهان مستضعفين و مسلمين را از تنگنا و فقر معيشت
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  همه آرمان و آرزوي ملت و دولت و مسؤولين كشور ماست كه روزي فقر و تهيدستي در جامعه ما رخت«
  ».و غيرتمند كشور از رفاه در زندگي مادي و معنوي برخوردار باشند بربندد و مردم عزيز و صبور 

به مستمندان  اسالم اقتصاد را به صورتي سالم و بدون وابستگي به نفع همگان، در رفاه همه مردم، با اهميت«
  » .نمايد  كند و براي رشد بيشتر كشاورزي و صنعت و تجارت كوشش مي و ضعيفان بارور مي

  م توسعه اقتصاديجمع بندي مفاهي
ب نظران گرچه صاح. تأكيد داشت توسعه اقتصادي به لرنر بيشتر بر توسعه ارتباطات براي دست يابي

در  ، مالك هاي ديگري براي توسعه اقتصادي عنوان كرده اند، ولي همه آنهاكشورهاي در حال توسعه
  . اي براي ارتباطات قائل هستند، جايگاهي ويژه ات خودنظري

ارتباطات و توسعه به يكي از بحث برانگيزترين موضوعات در نيمه دوم سده بيستم تبديل شد و  راستي چرا
اين دو زمينه  .گاه از اهميت و اعتبار آن كاسته نشد؟ علت را در دو زمينه پرقدرت بايد جست و جو كرد هيچ

   .توسعه  -2ارتباطات   -1: از: عبارتند

كافي است كه سهم بااليي از توجه، انرژي، هزينه و مطالعات و به تنهايي   زمينهدو هر كدام از اين 
بنابراين طبيعي است كه تركيب آنها، حوزه نيرومندي را . پردازهاي جهاني را به خود اختصاص دهد نظريه

بلكه به  ،فظ كرده استكنندگي خود را تا به امروز ح نه تنها اهميت، تازگي و تعييناين حوزه ها، . شكل دهد
هاي اساسي در اين  حث جدي و كشمكشاهاي آغازين هزاره سوم ميالدي نيز شاهد مب ال، سرسد نظر مي

  .زمينه باشد

رشد فراگير و روزافزون ارتباطات به ويژه در چهار دهه آخر سده بيستم به جايي رسيد كه هويت اصلي اين  
نچنان جهش داشته است كه با حجم تحقيقات، مطالعات و ادبيات اين رشته نيز آ. قرن را از آن خود كرد

ارتباطات كه تا آغاز قرن بيستم، بارزترين جلوه خود را در صنعت . هيچ زمينه ديگر قابل قياس نيست
اي مخابراتي، ارتباطات كامپيوتري و ساير ه مطبوعات متجلي ساخته بود امروز با انقالب ديجيتال، ماهواره

هاي عميق  محاسبات جهاني را دستخوش تحول و دگرگوني تمامي مناسبات و ي نوين ارتباطي،ها تكنولوژي
المللي، اقتصاد، سياست، فرهنگ،  گرفته تا روابط بين اجتماعو  افراداكنون از ارتباطات ميان . ه استساخت

هاي ديگر يافته  هاي زندگي، تحت تاثير ارتباطات رنگ و جلوه گري و ساير عرصه امنيت، اقتدار ملي، نظامي
  .اين موضوع همه كشورهاي جهان را درگير خود كرده است .است

هاي بهتر زندگي و به  اما توسعه به عنوان تمايل نوع بشر به تغيير اجتماعي، دستيابي به سطوح و كيفيت
  .دارد انسان تعبير امروزيتر افزايش قدرت كنترل فرد بر محيط، قدمتگي به ديرينگي عمر

چرا كشورهايي كه ارتباطات وسيعي . خواننده را به خود جلب مي كند با اين الگوي لرنر اين سؤال ذهن
  دارند، نتوانسته اند توسعه يابند؟
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تحت  اين دو خواسته مهم ،نيمه دوم قرن بيستمدر . پاسخ سؤال فوق را بايد با بررسي وقايع اخير ارائه كرد
استراتژي . است يافته اي يتي تازه، مفهوم و اهمجهانتسلط بر آمريكا براي حضور و كشور تاثير ديپلماسي

آمريكا در برخورد با ساير كشورها بيشتر بر تأمين منافع كشور آمريكا و سرمايه گذاران اين كشور بنا نهاده 
  .شده است

ارتباط با كشور آمريكا، دريچه توسعه اقتصادي را به ساير ملل نشان مي دهد، ولي رفتار و ديپلماسي  
تجربه كشورهاي مختلف نشان داده، رفتار ديپلماسي . كشورآمريكا، با منافع اين كشور گره خورده است

نفعال منجر به توسعه در نتيجه ارتباطات و ا. كند كشور آمريكا، بصورت معكوس و ضد توسعه اي عمل مي
به عبارت ديگر، رفتار و ديپلماسي آمريكا، نظريه لرنر را بي اعتبار . اقتصادي در كشورهاي جهان نمي شود

ها از  چرا كه ملت. كشورها براي توسعه اقتصادي خود با پارادوكس هاي مختلفي مواجه هستند. كرده است
پاي خود بايستند و از سوي ديگر تا روي پاي خود  توانند روي يك سو، تا زماني كه توسعه نيابند نمي

  .توانند توسعه يابند نايستند و به درون خويش، نگاهي معنادار نداشته باشند، نمي

ها از سلطه و  كليد رهايي ملت اقتصادي هستند، چون توسعه توسعهبه هر حال ملت ها مجبور به انتخاب 
اگر ملت ها بخواهند سطح باالتري از رفاه و . استاستقالل و آزادي برقراري  ي برايو هم ابزارها وابستگي 

 وسعه بايد با كشورهاي پيشرفتهبراي ت .آرامش را تجربه كنند، چاره اي جز انتخاب توسعه اقتصادي ندارند
 .كنند ، براي ايجاد ارتباط به منافع كشور خود توجه ميپيشرفتهاز طرف مقابل كشورهاي . ارتباط برقرار كنند

با سطح باالتر رفاه و آرامش در كشورهاي توسعه نيĤفته در تضاد  ز جاها منافع كشورهاي پيشرفتهدر بعضي ا
اگر . ممكن است براي كشورهاي توسعه نيĤفته مخرب باشد و ديپلماسي كشور هاي پيشرفته لذا رفتار .است

صادي همه كشورها تقريباً يكسان ، وجود نداشت، راه توسعه اقتپيشرفتهكشورهاي رفتار و ديپلماسي مخرب 
مانع  پيشرفتهكشورهاي ولي وقتي ديپلماسي . يعني با گسترش ارتباطات، توسعه امكان پذير مي گشت. بود

جدي براي توسعه اقتصادي كشورها باشد، هر كشور بنا بر مقتضيات خود، روشي را بايد پيدا كند تا آثار 
در اين صورت ارتباطات و توسعه .  ا بر كشور خود خنثي كندر كشورهاي پيشرفتهمخرب ديپلماسي و رفتار 

  .  مي توانند، بصورت مكمل موجب توسعه اقتصادي و سطح باالي آرامش و رفاه در كشور مورد نظر شود

كشورهاي جهان .  استگرفته بحث توسعه اقتصادي سالها است كه در كشورهاي جهان سوم مورد توجه قرار 
همه  مكانيزاسيون وارد بخش كشاورزي مثالً. به توسعه اقتصادي انجام داده اند سوم، اقداماتي جهت نيل

شهرهاي بزرگ . تعدادي از كشاورزان از روستاها به شهرها منتقل شده اند .كشورهاي جهان سوم شده است
  . ولي توسعه اقتصادي تحقق نيافته است. در كشورهاي جهان سوم پديدار شده است

مخصوصاً . ورهاي جهان سوم فقير هستند ولي بعضي ازآنها، مشكل سرمايه ندارندهر چند تعدادي از كش
ولي وجود سرمايه موجب توسعه . كشورهاي نفت خير كه سرمايه كافي براي پيشرفت كشور در اختيار دارند

  .  اقتصادي نشده است
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موضوع سرمايه انساني نيز در  مشاهده مي شود،. عده اي توسعه اقتصادي را با سرمايه هاي انساني گره زده اند
وجود دانشگاه هاي معتبر و تحصيل كرده هاي علوم مختلف . بعضي از كشورهاي جهان سوم حل شده است

  . بندولي باز اين كشورها نتوانسته اند توسعه يا.  اين مشكل را كمتر كرده است

وضعيت عمومي : اين سه عامل عبارتند از. عامل مشترك هستند توسعه نيافته در سهبا اين همه كشورهاي 
توسعه اين سه عامل توانسته است . كشورهاي توسعه يافته يزي دولتي، و دخالت كشورجامعه، برنامه ر
  .  رها را تقويت و يا تضعيف كنداقتصادي در كشو

بيشتر كشورهاي توسعه نيافته مي تواند به وضعيت عمومي جامعه، عملكرد  در نتيجه مشكل عدم توسعه
براي نيل به   كشورهاي توسعه نيافته،. بستگي داشته باشد هاي توسعه يافتهدولتها و دخالت هاي كشور

حل توسعه اقتصادي اقداماتي را بايد در اولويت قرار دهند كه بتواند هر سه مشكل را در يك فرايند زماني 
  .نندك

  : پيشنهاد مي شود
ولي اين ارتباط . در دستور كار همه كشورهاي اسالمي قرار گيرد ارتباط با كشورهاي پيش رفته موضوع - 1

. بلكه بايد راه حل هاي توسعه اقتصادي كشور هم مد نظر قرار گيرد. نبايد منجر به عقب افتادگي شود
  . رددكشورهاي پيشرفته خنثي گه، اثرات مخرب سياست بطوريك

علم آموزي و كسب . افزايش سواد عمومي و تحصيالت عاليه در كشورهاي اسالمي در اولويت قرار گيرد  - 2
  .تجربيات كشور هاي پيشرفته و انتقال آن به كشورهاي اسالمي بصورت جدي پيگيري شود

نون گذاري، با تشكيل مجالس قا سعي شود،. دولت ها حتماً يك برنامه توسعه اقتصادي داشته باشند - 3
  . برنامه هاي توسعه تدوين و پيگيري شود
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  نگرش علمي .3
	

مهمترين راه نيل به توسعه اقتصادي، وجود انسانهايي است كه بتوانند، ابزارهاي جديد را ابداع، اختراع و 
جامعه اي  اگر. به عبارت ديگر انسانهاي خالق مي توانند، توسعه اقتصادي را به ارمغان بيĤورند. توليد كنند

از طرفي خالقيت در نهاد همه . آن جامعه امكان پذير نيست در فاقد انسانهاي خالق باشد، توسعه اقتصادي
هاي  خالقيت اكثريتي از افراد جامعه بتوانند،زماني توسعه اقتصادي محقق مي شود كه . انسانها نهفته است

ت، حاكم شدن نگرش علمي بر رفتار و كردار پيش زمينه فعال شدن خالقي. خود را فعال كنند يدروننهفته 
اضافه  انسان ها بايد به مجموعه آراي فرهنگي خود اين تفكر را :يعنيحاكميت نگرش علمي  .انسانها است

با انسان مي تواند علت هر حادثه را كشف كند، سپس  .علت يا عللي دارد ،هر حادثهوقوع كرده باشند كه 
  .دخود تغيير دهآنرا به نفع دخالت در علت و معلول حوادث، 

وقتي آب به بخار تبديل . درجه حرارت به بخار تبديل مي شود 100مثال انسان كشف مي كند كه آب در  
ماشين بخار را توليد و بسياري  ،پس انسان مي تواند با گرم كردن آب. كند حجم بيشتري پيدا مي. مي شود

روش انسان عقل گرا، مي تواند ابزارهايي براي  دخالت در  به همين. از كارهاي سنگين را به ماشين بسپارد
  .شود ميبيشتر و بيشتر  منافع انسانها، از اين طريق .اختراع و توليد كند  ع،اابدعلت و معلولي حوادث 

اين . انسان مناسب توسعه، بايد سه خصوصيت را بصورت همزمان داشته باشد  عالوه بر فرهنگ نگرش علمي،
  . عالم، متفكر و عاقل باشد :عبارتند ازسه خصلت 

علمي و يا داشتن يك  متخصص شدن در يك رشته براي داشتن تحصيالت  منظور از عالم بودن،: م بودنعال
در كليه پس الزمه توسعه هر جامعه، وجود دانشگاهها و مراكز آموزش عالي معتبر . مهارت خاص است

در ضمن سيستم آموزشي جامعه بايد قادر باشد، هوش و استعداد . است و مهارت آموزي هاي تخصصي رشته
به عبارت . مهارتي آماده كند تخصصي و علمي، دانش آموزان، را شناسايي و آنها را براي آموزش دوره هاي

در ضمن دانش آموزاني كه . انساني جامعه بدرستي استفاده كند از كليه امكانات جامعه بايد بتواند ديگر
تا آنها نيز به نسبت هوش و  ،شودامكانات الزم براي آنها فراهم ل فقر والدين قادر به تحصيل نيستند، بدلي
  . ندنمهارت الزمه را كسب كتخصص و  دادي كه دارند، در يك رشته خاص،استع

و شناخت پديده هاي  فهم ،رسيدن به درك، تدبر و انديشهبه معني بودن، منظور از متفكر  :متفكر بودن 
تفكر فرايندي است كه در  .تفكر و تدبر به معني دنبال كردن موضوعي و شناخت كامل آن است .استاطراف 

استتدالل، استنتاج و قضاوت مي شود و در انتها خالقيتي كسب   تجزيه، تحليل، نقد،  اي، آن گزاره و يا پديده
مشاهده، تحليل، نقد، استتدالل، استنتاج و قضاوت به عبارت ديگر كسي متفكر است كه توانايي، . شود مي

 .بدست آوردو نگرش صحيحي از وضعيت آينده آن گزاره و پديده  را داشته باشد  يا پديده گزاره
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سطحي  متفكر، كساني هستند كه خصلت هايي مانند، تعصب، پيش داوري، قضاوت سريع، يمعموالً انسانها
  .را ندارند از گزاره يا پديده اي  پافشاري بيش ازحد و طرفداري بي موردزود باوري و نگري، سو گيري، 

وقتي از متفكر بودن صحبت مي شود، شايد همه بگويند كه من هم جزء متفكرين هستم و خودش را به 
اگر كسي مي خواهد بداند كه متفكر هست يا نه،  . ولي فكر كردن كار بسيار سختي است. نوعي متفكر بداند

  .چون انجام موارد زير به معني بي فكري است. بايد به رفتار خود توجه كند و موارد زير را انجام ندهد
گر نيروي فكر و تفكر خود را به عبارت دي. كساني كه سريع عصباني مي شوند، آدمهاي بي فكري هستند - 1

بطور طبيعي اتفاقات مختلفي در اطراف انسانها  .بصورت دست نخورده و آكبند در گوشه اي بايگاني كرده اند
انسانهاي متفكر وقتي يك اتفاق . اين حوادث و اتفاقات مي تواند خوشايند و نا خوشايند باشند. واقع مي شود

ند، با كمترين هزينه و كمترين انرژي پي آمدهاي حادثه ناخوشايند نسعي مي ك  ناخوشايند حادث مي شود،
عموالً با وقوع اتفاق ناخوشايند، تعادل كسي كه سريع عصباني مي شود، م. دنرا كاهش و يا كامالً از بين ببر

گاهي . نمي تواند پيĤمدهاي حوادث ناخوشايند را كاهش و يا حذف كنندفكري خود را از دست مي دهد و 
  .  ن هاي عصباني، پيĤمدهاي حوادث ناخوشايند، را چندين برابر افزايش مي دهندانسا

ادب،  انسانهاي بي. فكري هستند كنند، آدمهاي بي يكساني كه آداب اجتماعي اطراف خود را رعايت نم - 2
اده توانند از الفاظ بهتري استف زنند، كساني كه در روابط  اجتماعي خود نمي كساني كه سخنان ركيك مي

معموالً انسانها براي حل مشكالت خود نياز به همفكري و همكاري ديگران . هستند كنند، آدمهاي بي فكري
كساني كه آداب اجتماعي را رعايت نمي كنند، نمي توانند، همكاري و همياري اطرافيان خود را جلب . دندار

  .  كنند
كنند و روابط اجتماعي خود را با  كه سريع قهر ميكساني . فكري دارد قهر و زود رنجي انسانها نشان از بي - 3

در دنيايي كه علم . نمي تواند در دنياي فعلي پيشرفت كند ،كسي كه تنها باشد.برند اطرافيان از بين مي
لذا انسان براي پيشرفت كار . مي شودكارها بصورت تخصصي تقسيم و  مشاغل تخصصياكثر پيشرفت كرده، 

پس انسانهاي  .ارتباطي كه هيچ گاه نبايد قطع شود. مستمر با ديگران دارد ارتباطاتخود نياز به ديگران و 
  . نمي توانند بعنوان يك جزء در خدمت كل جامعه انساني باشند ،زود رنج

آدمهاي بي فكري هستند، تعصب نسبت به هر چيزي و هر موضوعي به معني عدم فكر   آدمهاي متعصب، - 4
  . اطراف آن موضوع است

. كساني كه نسبت به درستي و يا نادرستي، گزاره يا پديده ها شك نمي كنند، آدمهاي بي فكري هستند - 5
البته شك . اتفاق افتاده پيرامون است شك كردن، در مورد درستي و نادرستي مسائل،   الزمه فكر كردن،

نشود، خودش يك چون شكي كه موجب هدايت . كردن بسيار يا شكاك بودن بسيار هم دليل بي فكري است
  .نوع بي فكري است

خالصه هر . كساني كه روي نظر و عقيده خود بيش از حد پافشاري مي كنند، آدمهاي بي فكري هستند - 6
  .باز هم ممكن است در مواردي نتواند درستي خودش را اثبات كند  عقيده اي هر چند درست هم باشد،

هر انساني در روابط اجتماعي . انسان هاي حكايت دارد فكري عدم درك متقابل در روابط اجتماعي، از بي - 7
  .ف مقابل خود را درك كند و خود را جاي طرف مقابل قرار داده و با او همفكري كندخود بايد بتواند طر



 جنگ و توسعه نيĤفتگي در كشورهاي اسالمي 

 

۴١ 

 

هر انساني بايد بتواند با مذاكره و صحبت كردن . فكري انسانها است ندانستن اصول اوليه مذاكره، دليل بي - 8
براي اين موضوع بايد اصول اوليه مذاكره و تفاهم با انسانهاي . ت خود را حل و فصل كندمسائل و مشكال

بزارهاي اگر فردي اصول مذاكره را نداند، سعي مي كند در روابط اجتماعي خود از ا. اطراف خود را ياد بگيرد
  .كه اين اقدام نشانه بي فكري است. خشونت آميز استفاده كند

مصرف صحيح و به اندازه . فكري انسانها است بي ي در مصرف كاالها و خدمات نشانهو زياده رو اسراف - 9
كنند و يا اينكه به اندازه  كساني كه كاالها را بصورت صحيح استفاده نمي. كاالها نشان از فكر انسانها دارد

دهند، آدمهاي  را به هدر مي هاي  با ارزشكساني كه مواد و كاال. فكري هستند كنند، آدمهاي بي استفاده نمي
  .فكري هستند بي
درجه تفكر آنها را نشان مي دهد، انسانهاي متفكر، معموالً از نقد ديگران خوشحال   انتقاد پذيري افراد، -  10
نقاط ضعف خود را  كند، سعي مي در ضمن. دهد لذا اگر كسي از او انتقاد كند، به انتقاد او گوش مي. شوند مي

شوند و گاهي نيز با نقد كننده  فكر از نقد و انتقاد ديگران عصباني و ناراحت مي ولي آدمهاي بي .از بين ببرد
  . شوند درگير مي

فكري  كنند، آدمهاي بيبا ديگران مشورت نمي كساني كه . فكري است مشورت نكردن، عالمت بي -11
البته مشورت خواستن از . پندارند مشورت خواستن از ديگران را نوعي حقارت مي  فكر، آدمهاي بي. هستند

يكي از شرايطش اين است كه  طرف مقابل كه مشورت گيرنده باشد، احاطه كاملي . ديگران شرايطي دارد
  . نسبت به موضوع داشته باشد و در ضمن در آن موضوع منتفع نباشد

فكر  او اصالً كهد ده كنند، نشان مي كسي كه هيچ سؤالي نمي. فكري است نشانه بي  سؤال نكردن، -12
يعني سؤال نكردن مساوي فكر  .به عبارت ديگر عقل وفكر خود را دست نخورده تعطيل كرده است .كنند نمي

  . نكردن است
يعني . د و يا يكجا نداشته باشندنداشته باش بصورت يكجا كليه مالكهاي باال راافراد جامعه نمي توانند البته 

پس براي .دنممكن است بعضي از مالك هاي فوق را با درجاتي انجام ده ،بلكه آدم بي فكر كامل وجود ندارد،
انسانها سعي مي كنند موارد فوق را نداشته  بطور كلي. مي توان درجات مختلفي تعريف كردبي فكري هم 

  .شناخته مي شودمتفكر عنوان يك ه اگر كسي چنين باشد، آن فردب. باشند

انسان عاقل كسي است كه در تصميم گيري . قدرت تشخيص استعاقل بودن به معني داشتن  :عاقل بودن 
،بين دو خوب بتواند خوب و بين خوب و بد را تشخيص دهد و در درجه دوم تواندباوالً ،شخصي و اجتماعي

  . خوبتر را از هم جداكند و بين دو بد، بتواند بد و بدتر را از هم تفكيك كند

  سپس براي رسيدن به آن هدف،. كند عاقل كسي است كه اوالً براي هر كار خود هدفي تعيين مي پس انسان
گزينه هاي رسيدن به آن هدف را بررسي و در انتها راهها و براي هاي مختلف  راههاي مختلف و گزينه

  .كند سپس بهترين گزينه را انتخاب مي. كندمختلف را درجه بندي 
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را با ابزارهاي علمي درجه خود است كه پديده ها و گزاره هاي مختلف پيش روي نشانه آدمهاي عاقل اين 
ارت ديگر فرد عاقل هميشه به عب .سپس سعي مي كند، بهترين را انتخاب كند. ندنبندي و رتبه بندي مي ك

  . بهترين ها را انتخاب كند قادر است

است انتخاب هايي داشته باشد كه با چون هر انساني ممكن . انتخاب بهترين بين انسانها متفاوت است
راه يعني ممكن است يك نفر بهترين انتخابش يك راه باشد و نفر ديگري انتخابش . باشد ديگران متفاوت

 ،ولي نداشتن رتبه بندي و درجه بندي پديده ها و انتخاب ها. اين تفاوت نشان از بي عقلي نيست. ديگر
  :شخصاتي داشته باشد، كه عبارت است ازبي عقل هم مي تواند مآدمهاي كم عقل يا . نشان از بي عقلي است

انسانهايي كه براي آينده خود هدف مشخصي تعيين و دنبال   :نداشتن هدف مشخص در زندگي - 1
  . كنند، آدمهاي كم عقلي هستند نمي

بيشتر ذهني بعضي از اهداف عيني نيستند، بلكه . هدف انسانهاي كم عقل معموالً قابليت اجرايي ندارند - 2
  . و يا اينكه اهداف هپروتي است  هستند،

د، ولي براي رسيدن به هدف تالش هاي الزمه را انجام نباش ست اهداف، عيني و قابل حصولممكن ا - 3
  .دهدن

  .سنخيتي با توانايي او نداردتوسط آدمهاي كم عقل   اهداف تعيين شده، - 4

راه رسيدن به يك . ندننمي ك بررسيرسيدن به هدف را مختلف براي راهها و گزينه هاي آدم كم عقل  - 5
ولي معموالً آدمهاي كم عقل فقط يك راه را مي شناسند و از بررسي ساير . هدف ممكن است زياد باشد

معموالً براي رسيدن به . آنها مسائل را بصورت سياه و سفيد مي بينند. راهها و گزينه ها پرهيز مي كنند
. ابل دسترس را انتخاب و اگر آن راه نشد، ديگر همه درهاي دنيا بسته مي شودهدف يك راه سخت و غير ق

و قطعا راههاي ديگر و اهداف ديگري نيز . در صورتيكه بين سياه و سفيد رنگهاي ديگري نيز وجود دارد
  . وجود دارد

عاقلي بايد تحليل  معموالً هر آدم. آدمهاي كم عقل، قادر به تحليل هزينه و فايده، تصميم گيريها نيستند- 6
 لذا كسي كه تحليل هزينه و فايده را نمي داند، آدم عاقلي. هزينه و فايده راههاي رسيدن به هدف را بداند

  . ستني

  .   آدمهاي كم عقل، نمي توانند، متغيرهاي كيفي را به متغيرهاي كمي تبديل و آنرا رتبه بندي كنند - 7

و توسعه اقتصادي زماني محقق مي شود كه انسانها در فضاي  رفاه، آرامش  حال با دانستن اين تعاريف،
تنها از سيستم هاي صحيح آموزشي  چنين انسانهايي. فرهنگي بينش علمي، عالم، متفكر و عاقل باشند

سيستم هاي آموزشي صحيح نباشد، پرورش چنين انسانهايي محال  اگر: به عبارت ديگر. بيرون مي آيند
موزشي، مدارج باالي يك نفر در اين سيستم آ. البته ممكن است سيستم آموزشي وجود داشته باشد. است
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رمال و كف بين  سپس اين آدم متوسل به . كندكند، ولي نتواند كاري براي خود دست و پا  علمي را طي
چنين جامعه اي با اين مشخصات هيچ گاه توسعه . بود سيستم آموزشي صحيح استاين به معني ن. شود 

بطور كلي يك جامعه زماني توسعه پيدا مي كند كه انسانهايي در فضاي بينش علمي، عالم،  .كند پيدا نمي
بكار تا با . بكار گيرنداختراع، ابداع، توليد و ابزارهاي بيشتري متفكر و عاقل باشند، تا اين انسانها بتوانند، 

  .هاي پيشرفته، كاالها و خدمات بيشتري توليد و مصرف كنندگيريابزار

  از نظر قرآن نگرش علمي
  مي فرمايد269در اين مورد قرآن در سوره بقره آيه  

  .أُولُواْ األَلْبابِيؤتي الْحكْمةَ من يشَاء ومن يؤْت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خَيرًا كَثيرًا وما يذَّكَّرُ إِالَّ 

، عطا كندحكمت  به او كسي كه بخواهد مي دهد و كسي  كه خداوند را به هرخداي متعال حكمت : ترجمه
  .هستندكساني كه صاحب فهم و درك  حقيقت را متذكر نشوند مگرو اين  .قطعا خير كثيري داده است

 تواند به خير كثير مي .و دانش باعث خير كثير مي شود قران به صراحت گفته كه افزايش علم ،در اين آيه
  . تعبير شود افزايش اموال و دارايي و رفاه 

خواندن و نوشتن تشويق  را به علم آموزي، دين اسالم مت خود، پيرواندر ده سال حكو) ص(پيامبر اكرم 
قبل از حكومت ايشان تعداد افرادي كه خواندن و نوشتن مي دانستند كمتر از انگشتان دست بود . كردند مي

در نتيجه دين اسالم ، مالك نگرش . ساله ايشان تعداد با سوادان خيلي زياد شدند 10ولي بعد از حكومت 
اين مالك  مي تواند بعنوان تشخيص انحراف در جوامع اسالمي  بطوريكه. سترا تأييد و تأكيد كرده ا علمي

. رونق نداشته باشد، اسالم بصورت انحرافي حاكم است ها يعني در جامعه اي كه دانشگاه.  مد نظر قرار گيرد
ونق و بلعكس اگر جامعه اي ادعاي اسالمي بودن كرد، حتماً دانشگاه ها و مراكز علم آموزي در آن بايد ر

  . داشته باشد

  انحراف از بينش علمي
بطور طبيعي در علوم تجربي مبناي تحقيق و پژوهش، موضوع تكرار پذيري و آزمايش پذيري  پديده ها 

  . همه بايد مسائل مربوط به علوم تجربي را بخوبي درك كنند. اگر  علم بخواهد پيشرفت كند. است

اگر پديده اي . ش پذيري، و تكرار پذيري استفاده مي شوددر علوم تجربي براي اثبات پديده ها از آزماي
  . بصورت تكراري اثبات شود، مي توان يك قانون علمي را ثابت كرد

به ذهنشان مي آيد كه يك جوري  با . را مي خواننداسالمي وقتي روش تحقيق علوم تجربي  علمايبعضي از 
علوم عقلي را   مجبور مي شوند، از طريق علوم تجربي،براي اثبات خدا . همين ادله خدا را هم اثبات كنند

  . ندنند و با اثبات علوم عقلي و ابطال بعضي از قوانين علوم تجربي خدا را ثابت مي كناثبات ك
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د خدا را هم اثبات نه بشري است، بيايعاگر اين افراد ضمن پذيرش قوانين علوم تجربي كه باعث پيشرفت جام
شخصي كه . در نتيجه اين موضوع تا به همين جا پايان مي پذيرد. ل پذيرش باشداين موضوع شايد قاب. كند

در نتيجه اين . دانشمند علوم تجربي است مي تواند، بگونه اي خدا را هم اثبات كند و به خدا هم معتقد باشد
  .موضوع در همين جا تمام مي شود

مي كنند و در حوزه عقلي به اثبات خداوند  يعني افراد در حوزه علوم تجربي مسائل مادي خود را حل و فصل
  . مي پردازند

در حوزه عرفان نمي توان مسائل . ولي اين افراد بعد از اينكه خدا را اثبات كردند، وارد حوزه عرفان مي شوند
اين موضوع را خود عارفان هم معتقدند و مي گويند . را با قوانين علوم تجربي و علوم عقلي نقد و بررسي كرد

جربي و علوم عقلي كارآيي الزم يعني در عرفان  قوانين علوم ت. » ر عرفان پاي استدالليان چوبين بودد« 
در حوزه . چون پاي آنها از چوب ساخته شده و نمي تواند در اين حوزه حركتي از خود انجام دهد. ندارد

  . مي شود عرفان، مسائل و موضوعات بصورت رابطه عاشق و معشوقي بين انسان با خدا مطرح

كارهاي مادي خود . حاال  اگر يك نفر مثبت انديش باشد مي تواند هر سه حوزه را بصورت جمع داشته باشد
را با علوم تجربي حل و فصل كند، خدا را با علوم عقلي اثبات كند و يك رابطه عاشق و معشوقي هم با خدا 

  . داشته باشد

ولي مي توان . كه در انتها به آن توجه مي شودهر چند براي گزاره فوق مي توان، نقدهاي فراواني نوشت، 
لذا در اين گزاره موضوعات عرفاني خالف عقل و . اين گزاره را به همين شكل پذيرفت و با آن مشكلي نداشت

اين پذيرش مي تواند با شواهدي  .تو مي توان روابط عرفاني انسانها با خدا را پذيرف. منطق جلوه نمي كند
. ايشان در عرفان به درجات بااليي رسيده بودند. است) ره (نمونه بارز آن امام خميني . قابل اتكا مطرح شود

در ضمن درجه باالي عرفاني . ايشان در كارهاي خود، كارهاي خالف عقل و خالف علوم تجربي انجام ندادند
  .هم داشتند

آنجايي كه  .  در بيشتر مواقع موضوع عرفان بصورت خطرناكي مطرح مي شود. يستولي هميشه اينگونه ن
افرادي مي خواهند با ابزارها و روش هاي رابطه بين  انسان و خدا  كه در حوزه عرفان قرار دارد، مسائل 

  . مادي و دنيوي را بصورت خارق العاده و خارج از قوانين طبيعي  حل و فصل كنند

بي ديگري كه براي خود قائل با هر اسم مذهيا ، افرادي به نام درويش، صوفي، رمال و لذا ديده مي شود
حاال هر . د كه كل مراحل عرفان و رابطه با خدا را تا آخرش پيموده استند و ادعا مي كننافت هستند، جلو مي

  . تا مشكلش حل شود دانجام ده..... وردي يا رملي و مشكلي دارد به نزد او بيايد، تا برايش دعايي ، كسي هر

لذا ديده مي شود، مردم عادي و بيسواد دور و بر يك نفر مدعي كه اسمي بجز  كالش نمي توان بر آن 
هر چه مراد مي گويد، . آن آدم كالش مي شود، مراد و بقيه مردم بايد مريد باشند. جمع مي شوند گذاشت،

  . جام دهندمريدان بايد چشم بسته ان
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هم مدعي چنين چيزهايي ) ص(گاهي مطالبي به اين افراد كالش نسبت داده مي شود كه خود پيامبر اكرم 
اگر كسي خوك . مثالً مي گفتند فالن آدم چشم برزخي دارد و آدمها را مانند صفاتشان مي بيند. نبوده است
اطاعت از اين كالش، اطاعت از خداوند  و يا اينكه. اين كالش آن آدم را بصورت خوك مي بيند. صفت باشد

  . چون اين آدم كالش با خدا رابطه نزديك دارد. است

با اين اوصاف ديده مي شود كه عمالً  يك نفر كالش بعنوان رهبر و مراد مطرح مي شود و بقيه مردم 
ته باشد، سريعاً اگر كسي در اين اجتماعات پيدا شود كه خرافات را قبول نداش. مجبورند  خرافه پرست باشند

  . توسط پيروان همين آدم كالش نابود مي شود

از افراد كالش در جهت براي رسيدن به قدرت و ثروت وضعيت اسفبار زماني رخ مي دهد كه افراد قدرتمند 
اگر فردي بتواند . دنبال افرادي نادان و پيرو مي گردد يك فرد قدرت طلب به. منافع خود استفاده مي كنند

  . ادان و پيرو را جمع و جور كند، حتماً قدرت را بدست مي گيردچند نفر ن

  .تا روستا و شهر  است 100بقول همين افراد كالش،  ارزش يك پيرو  نادان بيشتر از 

او بجاي همه شما فكر . لذا خيلي صريح مي گويند كه كار فكر كردن را به همين افراد كالش بسپاريد
  .  يفه مردم پيروي كردن و اجراي دستورات استوظ. شما فقط پيروي كنيد. كند مي

در  خواهد خدا را اثبات كند، ابتدا شخصي كه مي. اثبات خدا و عرفان جنبه هاي منفي ديگري  هم دارد
يعني خواننده اول بايد روش هاي علوم تجربي كه مبناي . مورد نا كارآمدي روش هاي تجربي بحث مي كند

بعد .  بعد از آن وارد مسائل عقلي مي شود كه خدا را اثبات مي كند. ر كندپيشرفت جامعه بشري است را انكا
در نتيجه فردي كه . در عرفان ديگر مسائل عقلي هم كارآمدي ندارد. از اثبات خدا وارد عرفان مي شود

ا يك بطوريكه در انته. مخاطب قرار مي گيرد، براي رابطه با خدا بايد كليه قوانين علمي و عقلي را منكر شود
  .فرد خرافه پرست باقي مي ماند

بطوريكه هر دانشمندي كه در علوم تجربي . اين روش استدالل خسارت زيادي به جامعه اسالمي زده است
چون اگر كسي بخواهد در حوزه علوم تجربي . كاري انجام داده است به دهري، كفر و ارتداد متهم شده است

اولين قانون يك دانشمند تجربي . وارد حوزه اثبات خدا و عرفان شود تحقيقاتي انجام دهد، الزاماً نمي تواند،
  .  اين است كه تا چيزي را  با تجربه و تكرار آزمايش نكند نمي تواند بپذيرد

. بوده است متهم  دهري، به داشتن عقيده بدانيم كه ابوعلي سينا در زمان زندگي و حيات. خيلي جالب است
  . بلكه از نظرات او استفاده مي كنند. مي گويد او دهري است و كافر بوده استولي بعد از مرگش ديگر كسي ن

شايد اگر اين موضوع تا به همين جا خاتمه يابد مشكلي ايجاد نمي كند ولي مهمترين عامل عقب افتادگي 
داد خودبخود به كفر و ارت. وقتي يك نفر به دهري بودن متهم مي شود. مسلمانان از همين جا شروع مي شود
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. وقتي عالمان با اين روش به قتل برسند.  لذا اين شخص عالم، واجب القتل مي شود. متهم مي شودهم 
 .هيچ وقت روي توسعه بخود نخواهد ديد ،ديگر جامعه

نكته جالب توجه اين است كه اين عالمان بدست كساني كشته مي شوند كه اصالً اهل كتاب و علم هم 
 مصرعليه نجيب افراطي ازمفتيانيكي  كفرتوسط فتواى صدور از پس 1994درسال: بطور مثال. نيستند
 غيور” ازجوانان يكي ،)1988( نوبل ادبي جايزه برنده و)2006-1911( مصري معاصر شهير نويسنده محفوظ،

 اما برد، درب سالم جان قصد سوء اين از محفوظ .فروكرد ساله 83نويسنده  درسينه را خود چاقوي “متعصب و
  .گيرد دست به قلم توانست بار ديگر تا كشيد طول دوسال

 :اوپرسيد از نخست و وگو نشست  گفت به جوان باآن رويداد اين از پس مصري، نويسنده سلماوي، محمد
 مطمئن: پرسيد سلماوي .كافراست او چون: داد جواب مردجوان  “كردي؟ حمله محفوظ نجيب به چرا”

 اين تا ندارم سواد خوشبختانه من !برخدا پناه“ :بود داده جواب وپسر اي؟ خوانده چيزي او از مگر هستي؟
  . رابخوانم كفريات

و صحابه ايشان، كسي را به ) ص(پيامبر اكرم . فتوي كفر و ارتداد بايد از بين برود: نتيجه گيري اين است
  . كفر و ارتداد متهم نكردند و كسي را هم به قتل نرساندند

ايشان هيچ گاه كسي را . جنگهاي مختلفي بر ايشان تحميل شد) ع(در ضمن در زمان حكومت حضرت علي 
  . و كسي را ترور نكردند. به ارتداد و كفر متهم نكرد

نبايد كليه . گر كساني مي خواهند عرفان را تبليغ و يا اينكه خدا را اثبات كنندموضوع بعدي اين است، ا
اگر اين روش هاي علمي را مردم .  ند و آنها را ناقص جلوه دهندقلي را مردود كاي علوم تجربي و عروش ه

  .قبول نداشته باشند پيشرفت علم و تكنوولوژي امكان ندارد

بطور طبيعي  يك نفر بعد از . ديگر اينكه اثبات خدا و اثبات عرفان براي اقشار كم سواد اصال مطرح نشود
فهم روش هاي تجربي در دوره . قيقات تجربي اش را انجام مي دهدكارشناسي ارشد اولين تحمدرك گرفتن 

 براي افرادي كه در اين حد تحصيليلذا بحث پيرامون اثبات خدا و رد قوانين تجربي . دكتري انجام مي گيرد
  .اين بحث ها باعث مي شود، مخاطبين خرافه پرست شوند.  ، خطرناك استنيستند

چون افراد را به ورطه خرافه پرستي . خطرناك است دي، مانند يك سمبراي افراد مبتبحث عرفان اصوالً 
در  .يك فرد تصور مي كند مي تواند با خدا رابطه بر قرار كند و يك كار خارق العاده انجام دهد. اندازد مي

  . صورتيكه در عرفان اين موضوع مطرح نيست

خداوند براي . علمي متوسل نشده است در انتها خداوند براي اثبات خود هيچ گاه به روش هاي فلسفي و
تحدي يعني مبارزه  .روش تحدي در قرآن را پيش گرفته است ،)ص(قرآن و صداقت پيامبر اكرم   اثبات خود،

اگر شك داريد، مانند : فرموده است  شك دارند، دين موضوع خداوند در قرآن به همه افرادي كه در. طلبي
هم همان فرد شك و قاضي داور . ا هم بعنوان داور قرار نداده استدر ضمن نفر سومي ر. قرآن را بيĤوريد
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. ر اين زمينه شك كردهر كسي كه د. در اينجا يك وظيفه براي علماي ديني قائل شده است. كننده است
لذا يك عالم اسالمي براي اثبات خدا و حقانيت پيامبر اكرم . قرآن را به او ياد بدهد  عالم اسالمي وظيفه دارد،

. تدريس و آموزش قرآن است  بلكه وظيفه اش،. نيازي به استفاده از روش هاي عقلي و فلسفي ندارد) ص(
خداوند داور و . فرد شك كننده هم، بعد از آموزش، مسئول فكر كردن و يافتن پاسخ براي خودش است

و تعرض به چنين  درضمن خداوند اجازه اعمال خشونت آميز. ر داده استقاضي را خود فرد شك كننده قرا
   .افرادي را نداده است

	در ايرانحاكميت نگرش علمي بر باورهاي فرهنگي 

بر . در قانون اساسي  جمهوري اسالمي آموزش علم در مقاطع مختلف تحصيلي براي همه افراد رايگان است
مقاطع . افتهمين اساس بعد از انقالب اسالمي ايران، دبستانها، دبيرستانها، دانشگاهها توسعه زيادي ي

تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري كه در قبل از انقالب در بعضي از رشته ها اصالً وجود نداشت و در بعضي 
گسترش يافته بطوريكه براي كليه رشته هاي علمي و تخصصي . از رشته ها بصورت محدود برگزار مي شد

  .مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري فعال است

به درجات باالي عرفاني دست يافته بودند، ولي هيچ گاه مسائل عرفاني را دست ) ره (ني از طرفي امام خمي
  .ايشان هيچگاه در سخنراني ها و اقدامات خود به عرفان رجوع نكردند. مايه خرافه گرايي نكردند

شان اي. در ضمن در سخنراني ها و موضع گيريهاي خود، هميشه بر اتحاد فرق مختلف اسالمي تأكيد كردند
  . هيچ گاه از مسائل اختالف بر انگيز بحثي به ميان نيĤوردند

بجز . كردند با ترور چه در قبل از انقالب اسالمي و چه در بعداز انقالب اسالمي مخالفت مي) ره(امام خميني  
  .حكم تكفير صادر نكردند) حكم سلمان رشدي ( يك مورد 

البته حكم ايشان زماني صادر شد كه در . ن رشدي استسلما تكفيرتنها حكم صادره در مورد تكفير، حكم 
اعتراض به پخش كتاب سلمان رشدي گروهي از مسلمانان در هند و پاكستان با پليس درگير و كشته و 

باعث شد تا از كشتار مسلمانان جلو گيري شود و ) ره(صدور حكم تكفير امام خميني . زخمي شده بودند
يعني حكم تكفير ايشان باعث جلو گيري از نا آرامي . طبوعات حذف شودسلمان رشدي خوبخود از گردونه م

  . و كشتار مسلمانان در هند و پاكستان شد

ولي با گسترش علم آموزي . گسترش علم آموزي در كشور جمهوري اسالمي با شدت و قدرت تمام دنبال شد
جامعه با مشكالت زيادي روبرو بكار گيري نيرو هاي متخصص در  و مقاطع تحصيلي براي رشته هاي مختلف،

بطوريكه گروه عمده اي از فارغ التحصيالن كشور چند سالي را بصورت بيكار در كشور سرگردان . استشده 
مي مانند و در انتها  گزينه مهاجرت از كشور را انتخاب و علم و تخصص خود را در اختيار كشور هاي ديگر 

  . قرار مي دهند
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حل اين مشكل در قسمت حاكميت قانون و اجماع آراء نخبگان . زودتر حل شوداين مشكل بايد هر چه 
  .بررسي مي شود

  پيشنهاد
  

پيشنهاد خاص اين . موضوع تكفير و حكم قتل افراد از فتواي شخصي افراد خارج و به يك جمع سپرده شود
وانند چنين فتوايي را بت. است كه يك مجمعي در جهان اسالم كه در آن علماي تراز اول حضور داشته باشند

  . شودو به يك مجلسي سپرده لذا چنين فتواهايي بايد از افراد مختلف سلب . صادر كنند

مشكل عدم بكار گيري نيرو هاي متخصص به ساختار دولتي فعاليت هاي صنعتي مربوط در مورد ايران هم 
زي ، صنايع نفت و صنايع عمده كارخانه هاي اتومبيل سازي، لوازم خانگي، صنايع ماشين سا. مي شود

اين روش باعث شده كشور ايران . دولت فقط اين صنايع را اداره مي كند. سنگين در تملك دولت قرار دارد
در توسعه اقتصادي رشد تكنولوژي و پيشرفت تكنولوژي بايد . هيچ گاه نتواند به توسعه اقتصادي دست يابد

ور ايران تكنولوژي را وارد مي كند و آنرا فقط اداره در صورتيكه كش. بصورت دائم و مستمر انجام گيرد
وقتي اين تكنولوژي مستهلك شود، از نظر . اين تكنولوژي در يك پروسه زماني مستهلك مي شود. كند مي

لذا هزينه توليد در داخل . اقتصادي، ادامه فعاليت اين تكنولوژي هزينه بر و مقرون به صرفه نخواهد بود
كشور باعث شده، توسعه اقتصادي و صنعتي صنايع واردات و اداره پس . ت آن مي شودكشور بيشتر از واردا

  . هيچ گاه در كشور شكل نگيرد

اين موسسات با جذب . براي خروج از اين وضعيت، تأسيس و راه اندازي موسسات تحقيقاتي ضرورت دارد
  در ضمن اين موسسات بايد بتوانند،. از خروج نيروهاي متخصص جلو گيري مي كند  نيروهاي متخصص،

. وطه ارائه كنندروش هاي جديدتر كه مستلزم كاهش هزينه توليد و بهره وري بيشتري است را به صنايع مرب
  . اين موضوع با يك مثالي توضيح داده مي شود

. اين صنايع هميشه تكنولوژي را وارد و آنرا اداره كرده اند. ساله دارد 50صنايع اتومبيل سازي ايران سابقه 
آنها با وارد كردن تكنولوژي ساخت يك اتومبيل از كمپاني هاي خارجي ابتدا آنرا بصورت كامل منتاژ و در 

لذا مشاهده مي شود، در كارخانه هاي اتومبيل . تعدادي از قطعات آنرا توليد داخل كرده اند زمانيك پروسه ي
  . سال در كشور توليد شده است 30سازي ايران، يك برند خاص اتومبيل براي 

روج از براي خ .دنرسببا اعمال تحريم، اين صنايع تقريباً به مرز ورشكستگي  اين روش توليدي باعث شد تا 
در اين . بايد هر كارخانه اتومبيل سازي را موظف به راه اندازي يك موسسه تحقيقاتي كرد  اين وضعيت،

اين موسسه تحقيقاتي با . نفر تحصيل كرده هاي مختلف مشغول بكار شوند 500موسسه تحقيقاتي حداقل
خانجات اتومبيل سازي جذب تحصيل كرده ها قادر خواهد بود، تكنولوژي جديد و كم هزينه را به كار

در ضمن اين موسسات قادر خواهند بود، طراحي جديد و كم هزينه را جايگزين طراحي هاي . پيشنهاد كند
  . قبلي كنند
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  . درصد ارزش ناخالص فروش اين كارخانجات تأمين شود 3هزينه اين موسسات هم بايد از طريق 

كارخانجات توليد موتورسيكلت،   ليد لوازم خانگي،مانند، كارخانجات تو حال اگر در ساير گروه كارخانجات
صنايع نفت و   كارخانجات صنايع الكترونيكي، كارخانجات صنايع الكتريكي ،  كارخانجات ماشين سازي،

درصد ارزش  3اين موسسات از محل . هم موسسات تحقيقاتي شكل گيرد .....و صنايع غذايي   ،پتروشيمي
تأمين و روش هاي جديد با هزينه كمتر و بهره وري بيشتر را پيشنهاد ناخالص فروش هزينه هاي خود را 

در ضمن از خروج نيروهاي متخصص . توسعه اقتصادي در صنايع و فعاليت هاي كشور محقق مي شود. كنند
  .به خارج از كشور جلو گيري مي شود
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  اعتقاد به برابري انسان ها .4
  

نابرابري هاي اجتماعي در نتيجه . برابري انسانها استاقتصادي ويژگي فرهنگي مناسب براي توسعه مهمترين 
  . ، توسعه را با مشكالت مختلفي روبرو مي كندشغل، ثروت، نژاد و غيره

 .شوندنظور از اعتقاد به برابري انسانها اين است كه افراد بر اساس زادگاه يا طبقه خاص، تقسيم بندي نم
 ند بااز هوش و استعداد بااليي برخورداركساني كه يا بيشتر، تالش  فرد باكه  تبرابري اين نيس البته، معني

 ها امكانات و ظرفيت ،بلكه منظور اين است ،پاداش برابري دريافت كنند فاقد اين صفات است، فرد ديگري كه
  به برابري افراد در توسعه اقتصادي موثر است؟اما چرا اعتقاد  .همه قرار داشته باشد مساوي در اختياربصورت 

براي توليد بيشتر جامعه با هر مذهب و نژاد  افرادحاصل حركت جمعي و اجتماعي تك تك  ،توسعه اقتصادي
اگر اين حركت عمومي و اجتماعي نباشد، توليد بيشتر بصورت مستمر و . بصورت مستمر و فزاينده است

. عبارت ديگر بدون مشاركت همه جانبه مردم، توسعه امكان پذير نيستبه . فزاينده امكان پذير نيست
مشاركت همه جانبه مردم، موقعي امكان پذير است كه آنها احساس مشترك براي نيل به اهداف توسعه 

اگر از ابتدا و بدون دليل عده اي از افراد را برتر . داشته باشند تا بدين وسيله بتوانند جامعه را متحول سازند
افراد جامعه در فرآيند توسعه قسمتي از  تا اين انديشه تبعيض آميز باعث خواهد شد  ز ديگران بدانيم،ا

در  .مشاركت نداشته و با اهداف توسعه همسو نباشند، و پيمودن مسير توسعه را نيز با مشكل مواجه سازند
خود را ممتاز فراد جامعه از اطبقه اي  اگر .شوند هاي جامعه حذفعده اي از نيروممكن است اين بين 

به عبارت ديگر هم نيروي . صرف حذف ديگران مي كندنيروي خود را  بجاي توليد بيشتر، ، اين افراد، دنانبد
اين هدر رفتن نيروها و استفاده نكردن از . دكننحذف مي را خود را از بين مي برند و هم نيرو و توان ديگران 

نابرابر دانستن افراد و برخورد تبعيض با عالوه بر اين . بشمار مي رود همه امكانات جامعه، امري ضد توسعه
ضد ، قداماين ا .تحقير شده و نيروي ابتكار و كارآيي خود را از دست مي دهند ، گروهي از افراد جامعهآميز

  .است اي توسعه

ت، اگر توان بالقوه همه اين است كه هر انسان يك توليد كننده بالقوه اس مهمترين مسئله در برابري انسانها،
در غير . افراد جامعه بالفعل شود، توليد جامعه افزايش مي يابد و توسعه اقتصادي و رفاه محقق مي شود

براي امكانات سرمايه اي بايد  ابتداتوان جامعه  براي بالفعل شدن. كل مواجه مي شوداينصورت توسعه با مش
بگونه اي تنظيم شود دولتي  ، قانون بانكها و قوانينمنظور براي اين. همه افراد بصورت مساوي فراهم گردد

در ضمن فضاي كسب و كار در . يكسان باشدجامعه  افراد همه براي و كسب و كار كه دسترسي به سرمايه
لذا براي  .راه اندازي كندي كسب و كار بتوانند، به راحتي براي خود، هر كسي، بطوريكه .جامعه تسهيل شود

و توليد بيشتر الزم است، فضاي راه اندازي كسب و كار تسهيل شود و قوانين بانكها براي توسعه اقتصادي 
تبعيض آميز باشد، توسعه   اگر شرايط اعطاي وام به فعالين اقتصادي،. تسهيل شوداعطاي وام براي همه 

  . اقتصادي محقق نمي شود
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  اسالم و تساوي بشر
اين برابري در قرآن به  .آيد كه انسانها برابر با يكديگر فرض شوندبه طور طبيعي و منطقي حقوق آنجا پديد مي 

  . يك ريشه دانسته و برابر مي داند قرآن همه انسانها را از. وضوح منعكس شده است

  . مي فرمايد  98قرآن در سوره انعام آيه 

  و هو الذي أنشأكم من نفس واحده؛
 . اوست آن كسي كه شما را از يك نفس آفريده است

تنها برتري در نزد . منشا پيدايش همه آدميان يكي است از اين رو هيچ كس بر كس ديگري برتري ذاتي ندارد
نها از يك پدر و مادر آفريده همه انسا :قرآن در جايي ديگر مي گويد. ميزان تقواي انسانها بستگي داردقرآن به 

نگاه قرآن، جامعه از افراد تشكيل شده و هر كس به در  .دارده تساوي ذاتي همگان داللت ب اين موضوع. اند شده
بدان گونه كه اگر كسي  . توجه خاصي دارد قرآن به فرد انساني. تنهايي تجلي گاه ارزش هايي است كه جامعه دارد

يك نفر را به قتل برساند همانند اين است كه همه مردمان را به قتل رسانده و اگر موجبات احيا و زندگي يك نفر 
 32آيه مباركه سوره مائده آيه خداوند در  همانند اين است كه همه مردم را احيا كرده است؛ ،راهم نمايدرا ف
  . فرمايد مي

  . ا فكانما احيي الناس جميعاًو من احيا ه جميعاً ل الناسِتَساد في االرض فكانما قَاَو ف غير نفسٍبِ فساًنَ لَتَمن قَ 

به مسئله برتري  ،در خطبه معروف حجه الوداعايشان . نيز وجود دارد )ص(اسالمپيامبر  برابري انسانها در سنت
مالكي كه  .تنها مالك برتري را تقوا مي داندجويي بين اعراب آن زمان و نيز تحقير سياه پوستان اشاره مي كند و 

  .براي صاحبش به همراه نداردداوند است و هيچ گونه امتيازي در نزد خ

مي تواند نشانگر انحراف و عدم انحراف از مالك برابري انسانها، : كيدات، مي توان نتيجه گرفتاين تأ با توجه به
  . دين اسالم باشد

  انحراف از برابري انسانها در فرقه هاي ديني
. آنها انسانها را به چهار گروه تقسيم مي كنند. بعضي ها عدم برابري انسانها را با دين اسالم تبليغ مي كنند

  مسلمان عوام  - 4 مسلمان خواص معمولي ، - 3 مسلمان مجاهد خواص ، -2 كافر و غير مسلمان ، - 1

صلى (كافر يعنى كسى كه خدا، يا پيامبر اسالم. كافر را اينگونه تعريف مي كنند ،در كتابها و متون: كافر  - 1
انسان كافر . بنابر احتياط نجس استكافر .ندارد، يا براى خدا شريكى قرار مى دهدرا قبول  )اهللا عليه وآله

  . ، باز هم نجس استباشد هرچند به يكى از اديان آسمانى، مانند آيين يهود و نصارى ايمان داشته



۵٢ 

 

اد مانند مع(دانند  كسى كه ضرورى دين اسالم يعنى چيزى را كه همه مسلمانان مى يا در جايي مي نويسند،
رامنكر شود، چنانچه ضرورى بودن آن را بداند، كافر است و ) روز قيامت و واجب بودن نماز و روزه و امثال آن

  . اگر در ضرورى بودن آن شك دارد كافر نيست، ولى احتياط مستحب آن است كه از او اجتناب شود

يا يكى از ائمه ) وآله ى اهللا عليهصل(هرگاه كسى ـ پناه بر خدا ـ به خدا، يا پيامبر: علماي شيعه معتقدند
  .دشنام و ناسزا گويد يا عداوت داشته باشد، كافراست) عليهم السالم(يا فاطمه زهرا) عليهم السالم(معصومين

كسي كه به خلفاي سه گانه فحاشي كند و آنان را سب كنند، قتلش : معتقدنددر مقابل علماي اهل سنت، 
  .واجب است

بچه هاى كفّار به حكم آنها هستند و بچه هاى مسلمانان حتّى بچه اى   :معتقدند در ضمن هر دو گروه علما
  .احتياط، اجتناب است ، كه فقط پدرش مسلمان است پاك است، اما اگر فقط مادرش مسلمان باشد

ولي روحانيون وهابي يك گام . اسالمي وجود دارد هاي در كتابهاي تمامي فرقه فراوانمطالب فوق بصورت 
  . يد و آنها را كشتكساني كه كافرند بايد با آنها جنگآنها معتقدند . جلو تر رفته اند

كافران را . هم كافرند حتي يهوديان و مسيحيان. كليه كساني كه مسلمان نيستند كافرندمعتقدند، وهابيون 
ا مي گويد حكم تمامي اين دسته از كفار اين است كه مسلمانان با به چند دسته تقسيم مي كند و در انته

  . آنان بجنگند و آنان را از ميان بردارند

از عالمي پيروي كنند، كه حرام را حالل هر كس در ضمن مسلمانان ساير فرق را هم مشرك مي داند، چون 
در نتيجه افراد مشرك هم بايد . هم عالم مشرك است و هم پيروان او مشرك است  و حالل را حرام بداند،

  . كشته شوند

بقيه همه كافر و مشرك . با اين استدالل فقط خودشان و كساني كه از آنها پيروي مي كنند، مسلمان هستند
  . وي كشته شوندهستند كه بايد به نح

و احكام  . نجس خواندن غير مسلمان به معني انزواي كامل مسلمانان در بين كل جامعه جهاني است
  .وهابيون هم به منزله اعالم جنگ به كليه جمعيت جهان است

جنگ و درگيري بين مسلمانان و تخريب جامعه   نجس دانستن پيروان ساير فرقه هاي اسالمي هم به معني،
  . ستاسالمي ا

  . در نقد اين گفتار بايد ديد اين افكار از كجا بوجود آمده است

  .سوره توبه مي فرمايد 28قرآن كريم در آيه 

وف نْ خفْتُم عيلَةً فَسيأَيها الَّذينَ ءامنُوا إِنَّما الْمشرِكُونَ نجس فَال يقْرَبوا الْمسجِد الْحرَام بعد عامهِم هذَا و إِ
كيمح يملع إِنَّ اللَّه إِن شاء هن فَضلم اللَّه يكُمغْني  
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مشركان نجسند و بعد از امسال ديگر نبايد به مسجد الحرام نزديك شوند، و ! اى كسانى كه ايمان آورده ايد"
دانا و شايسته اگر از فقر مى ترسيد زود باشد كه خدا اگر بخواهد از كرم خويش شما را توانگر كند كه خدا 

  ".كار است

يعني نجس . در اين آيه خداوند مشركان را نجس خوانده و فرمان داده است كه وارد مسجدالحرام نشوند
ورود به مسجد الحرام براي . بودن مشركان و غير مسلمانان اين است كه نبايد وارد مسجدالحرام شوند

ورود به شهر مكه غسل كند ، ذكر خاصي را بر زبان  يعني فرد بايد قبل از. تابع شرايط خاصي است انمسلمان
  . و بعد وارد مسجد الحرام شود و مناسك حج تمتع يا عمره را بجا آورد. جاري كند و لباس احرام بپوشد

پس اگر كسي مي خواهد وارد . در قرآن غسل كردن و وضو گرفتن براي ورود به مسجد را طهارت گفته است
اگر كسي با شرايط گفته شده وارد . رهايي كه باعث طهارت مي شود را انجام دهدمسجد الحرام شود بايد، كا

 .چون اعمال طهارت را انجام داده است .استو پاكيزه  مسلمانپس اين آدم يك فرد . مسجد الحرام شود
مسجد الحرام را  به  الزامي براي انجام اعمال طهارت براي ورود در نتيجه  حال اگر كسي مسلمان نباشد،

وارد مسجد نجس است و نبايد  ي كه الزامي به طهارت ندارد،شخصدر اينجا قرآن مي فرمايد اين . ندارد
  . الحرام شود

او دليلي ندارد كه مناسك . حاال  اگر  به فرض محال شخص غير مسلمان وارد شهر مكه و مسجد الحرام شد
ك مسلمانان را مشاهده كند، بهترين حالت براي او اين است كه در نتيجه وقتي مناس. خانه خدا را بجا بيĤورد

 را  تمسخر  كند كه در هر حالتي و مناسك هيچ كاري انجام ندهد ولي ممكن است متعجب و يا اعمال
در ضمن شهر مكه و مسجدالحرام هيچ امكانات اقتصادي خاصي  .مي شود موجب مزاحمت براي مسلمانان

كه اعمال طهارت را  شخص غير مسلمانورود لذا  . بخواهد وارد اين شهر شود ندارد، كه فرد غير مسلمان
خواهند  لذا خداوند دستور داده چون نمي. انجام نداده و كاري هم در مسجدالحرام ندارد، بي معني است

  . دننبايد وارد مسجد الحرام و شهر مكه شو اعمال طهارت را انجام دهند پس نجس هستند و

موجب عدم  مي تواند،حكم  عدم ورود شخص به مسجد الحرام آيا : بايد به اين سوال پاسخ دادبا اين مقدمه 
  ور جواز قتل اين گونه افراد باشد؟معاشرت با آنها و يا  صد

) ص(پيامبر اكرم . اينگونه نبوده است) ص(چون روش زندگي پيامبر اكرم . نه اين چنين نيست: پاسخ 
و با آنها بحث  و گفتگو مي كرده و با آنها . غير مسلمانان  معاشرت مي كرده استساعتها و روزها با كافران و 

  . هيچ گاه منزوي نبوده است) ص(پيامبر اكرم . غذا مي خورده و آنها را به دين اسالم دعوت مي كرده است

در . اند و صحابه گرامي ايشان هم چنين كاري انجام نداده) ع(بلكه حضرت علي ) ص(نه تنها پيامبر اكرم
هيچ جاي تاريخ ننوشته است كه يك صحابي با كافري قهر كرده و صحبت نكرده و او را كافر دانسته و در 

مطالب مطرح شده در قرآن در مورد جنگ . چنين چيزي در تاريخ اسالم وجود ندارد. پي قتل او برآمده است
  . گ مسلمانان آمده اندبا كفار و مشركين هم مربوط به زماني است كه غير مسلمانان به جن
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اگر اين گروه . در ضمن اگر كسي مسلمان باشد و از عالمي پيروي كند، كه نظراتش با ديگران متفاوت است
بلكه بايد با آنها بحث كرد و مسائل انحرافي را روشن تا همه به . اعالم جنگ نكند، نمي توان با آنها جنگيد

  . راه راست هدايت شوند

. و صحابه سابقون، انجام داده اند دفاعي بوده است) ع(، حضرت علي )ص(مبر اكرم جنگ و جهادي كه پيا
طبيعي است، وقتي عده اي خود را مهياي جنگ و كشتار كنند، هر كس موظف است از خود دفاع كند، 

آمدند، آن  اگر غير مسلمانان به جنگ آن حضرت نمي. نوعاً دفاعي بوده است) ص(جنگهاي پيامبر اكرم 
دليلي براي جنگ با آنها نداشت و اگر غير مسلمانان پيماني را نمي شكستند، و يا جنگي را شروع حضرت 

و كسي را به قتل . هيچ گاه با آنان نمي جنگيدند)  ع(و حضرت علي ) ص(نمي كردند، پيامبر اكرم 
  .رساندند نمي

ي كنند اين است كه انسانهاي موضوع بعدي كه براي عدم برابري انسانها مطرح م: مسلمان خواص و عوام -2
اند  خواص كساني هستند كه علوم اسالمي را خوانده. مسلمان را به دو دسته تقسيم مي كنند، خواص و عوام 

  . عوام كساني هستند كه به درجه اجتهاد نرسيده اند.  و به درجه اجتهاد رسيده اند

اسالمي باشد، اين موضوع، برابري انسانها را نقض اگر تقسيم بندي انسانها بر اساس معلومات آنها از علوم 
كند ولي اين تقسيم بندي باعث يكسري تقسيم بنديها و مزايايي مي شود كه هرچند تعدادي از علما  نمي

مي گويند چنين چيزي نيست ولي عمالً اين مزايا باعث، عقب ماندگي جامعه اسالمي شده است كه به آن 
هستند كه چنين چيزي نيست، پس بايد از اقداماتي كه در زير به آن اشاره  اگر آنها مدعي. اشاره مي شود

  :اين مشكالت عبارتند از. مي شود جلو گيري كنند

كه اسالم شناسي را نوعي   ،شوداز جايي شروع مي  بحث خواص و عوام  .جنگ شرك و كفر در جامعه اسالمي: اول
فرد متخصص، خودش را اسالم . وب شودوقتي اسالم شناسي تخصص محس. تخصص محسوب مي كنند

بدتر از اين گاهي اينها به . دادند در بعضي مواقع خودشان را واسطه بين خدا و خلق هم مي. داند محض مي
، همه مردم بايد از او پيروي كنند، مي شودوقتي فردي واسطه بين خدا و خلق . مي دهندهم دستور  خدا

پيروي كنند، چون آن اسالم ) اسالم شناس ديگر( متخصص ديگري اگر مردم بروند از يك نفر ديگر و يا 
طبق بعضي از فتواها . شناس حالل و حرام اين فرد را قبول ندارد، لذا آن شخص مشرك و كافر مي شود

  .مشرك و كافر همگي بايد كشته شوند

بينش رئيس اين در . به عبارت ديگر هر متخصص در جهان اسالم براي خودش يك فرقه راه اندازي مي كند
و سايرين همه بر طريقت كفر و ضاللت   فرقه، دين و شريعت صحيح اسالم، در همان فرقه خالصه مي شود،

  . هستند

بر همين اساس مشاهده مي شود، دين اسالم، با يك قرآن و يك پيامبر، به فرقه هاي مختلفي تقسيم بندي 
اين طرز تفكر باعث . كفر و ضاللت متهم مي كند شده است، هر فرقه خودش را اهل هدايت و سايرين را به

  .شده تا در دنياي اسالم يك جنگ آشكار و گاهي هم نهفته بين فرق اسالمي وجود داشته باشد
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مردم عوام فقط . در مقابل خواص، مردم عادي قرار دارند كه عوام محسوب مي شوند  :دوم دستور دادن به خداوند
همانطور كه انسانها وقتي بيمار مي شوند به پزشك . تقليد و اطاعت ندارند اصال كاري جز. بايد تقليد كنند

لذا . كنند، وقتي كه مشكل فقهي پيدا كردند بايد به فقيه يا همان رئيس فرقه مراجعه كنند مراجعه مي
اگر  ولي مي گويند. بطور مثال خودكشي و ترور در اسالم وجود ندارد. انسانهاي عوام از خود اختياري ندارند

. رود ، چنين دستوري دهد، عوام بايد آنرا اجرا كنند و آن آدم عوام بدليل انجام آن به بهشت مي رئيس فرقه
پس چه مي تواند باشد؟ خداوند خودكشي و ترور را محكوم . اين موضوع، اگر دستور دادن به خدا نيست

عده اي بي گناه را بكشد و  وكسي خودش را در خياباني منفجر مي كند ، چطور ممكن است  .كرده است
  .مخالف است) ص(به بهشت برود؟ چنين چيزي امكان ندارد و با سيره پيامبر اكرم  سپس

برخورد تخصصي با علوم اسالمي باعث شده، تا فرد متخصص به واسطه بين . اعطاي مجوز حكومت و مديريت: سوم 
يكي از . وامع اسالمي پديد آورده استاين واسطه گري مشكالت زيادي براي ج. خدا و خلق تبديل شوند

مهمترين مشكالت ناشي از تخصصي شدن علوم اسالمي بحث حكومت در كشورهاي اسالمي و اعطاي مجوز 
مشكالت زيادي براي  ،قانون تكليف شرعي براي پذيرفتن مديريت توسط عده اي.  حكومت به افراد است

يك نفر مديريتي را بدست گرفته كه در انجام آن ناتوان است و كارهاي خالف . جامعه بوجود آورده است
خواستم  اين شخص مي گويد، من اين مسئوليت را نمي. اگر مردم عادي اعتراض كنند. زيادي انجام مي دهد

لذا مشاهده مي شود، با همين موضوع .  است اين مسئوليت توسط يك فرد عالم به من تكليف شده. بپذيرم
تكليف شرعي كارهاي خالف زيادي انجام مي گيرد كه هيچ كدام از اين كارها با دين اسالم نقطه اشتراكي 

ايم و جواب گوي كارهاي خالف هم  مي گويند چون به ما امر و تكليف شده اين كار را انجام داده. ندارد
موضوع خيلي مهم است، لذا بحث بصورت جدا گانه در قسمت هاي چون اين . همان فرد متخصص است
  . ولي ساير مشكالت در همين قسمت به آن پرداخته مي شود. بعدي به آن مي پردازيم

تصور كنيد يك پيامبر . اين موضوع را با يك فرض شروع مي كنيم .ريبدن در چنبره فتواهاي عجيب و غافتا:  چهارم
يعني پيامبر در ابتداي كار خود است و مي خواهد . شتيم بحث حكومت نيستنو. در حال حاضر ظهور كند

بطور معمول پيامبر به دنبال شبكه هاي اجتماعي و رساندن پيام خود به گوش . افراد را به دين دعوت كند
اولين كار، يك پيامبر اين است كه به سراغ رسانه هاي مختلف برود و پيام خود را . همه جهانيان مي رود

يك پيامبر در شبكه هاي اجتماعي با افراد مختلفي به بحث و گفتگو مي نشيند ودين . براي همه بفرستد
در ضمن اكثر . پيامبري خود انجام داد 23در) ص(همين كاري كه پيامبر اكرم . خود را تبليغ مي كند

آنان با افراد مختلف بحث . لذا كار اصلي پيامبران تبليغ بوده است. پيامبران موفق به تشكيل حكومت نشدند
شخصي كه دين را . كه ايشان فقيه شده اند و دين را مي فهمد ندمي كردند و در پايان به بعضي ها مي گفت

  . فهميده بود فقيه بود و قضيه در همين جا تمام مي شد

راديو حرام  .اولين فتواي آنها اين است كه كليه رسانه ها حرام است. ولي متخصصين اسالمي اينگونه نيستند
است، تلويزيون حرام است، روزنامه حرام است، اينترنت حرام است، شبكه اجتماعي حرام است و بايد فيلتر 
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ولي اين حقيقتي است كه طالبان در كشور افغانستان  ،شايد عده اي آنرا طنز بدانند. شود، ماهواره حرام است
  .يگر هم كمابيش از اين فتواها يافت مي شودو در كشورهاي اسالمي د .آنرا بصورت كامل انجام دادند

تواند  مي اين متخصص حاال اين آقاي متخصص علوم اسالمي چه كاري مي خواهد انجام دهد؟  تنها كاري كه
و هيچ راه و روش . همگي از گذشته است ،مطالب عنوان شده اين آقا .ساده است سخنراني  ، يكانجام دهد

رفتار اين چنيني باعث مي شود، افراد تحصيل كرده از اطراف . رائه نمي كندزندگي را به يك انسان امروزي ا
حرام دانستن كليه رسانه : افراد تحصيل كرده با دانستن فتواهاي عجيب و غريب مانند. روند اين آقا كنار مي

غريب به عبارت ديگر فتواهاي عجيب و . سعي مي كنند خودشان را از اين آقا دور نگه دارند  هاي جمعي،
  .موجب بيزاري و دوري افراد از اين فرد متخصص مي شود كه مي خواهد دين را تبليغ كند

در ضمن همين فتواهاي عجيب و غريب بعنوان دليلي بر مشرك بودن اين آقا توسط علماي ساير فرق 
فر چند ن جستجو كند و  م اسالمي بجاي هدايت مردم،همين امر باعث مي شود، هر متخصص علو. شود مي

لذا عمالً مشاهده مي شود، دين اسالم . آماده كند آنها را براي جنگ با ساير فرقه ها آدم بيسواد پيدا كند و
  .بجاي اينكه صلح و آرامش را به ارمغان بيĤورد، به وسيله اي براي جنگ و زد و خورد تبديل مي شود

جنگ . مجتهد بودند) ص(كليه صحابه پيامبر اكرم . در كتاب يكي از فرق اسالمي نوشته شده بود  :مجاهد -3
اگر آنها . بر اساس اجتهاد خودشان بوده است رخ داده) ص(در صدر اسالم بين صحابه پيامبر اكرم  هايي كه

لذا . ثواب و پاداش دارداشتباه كردند، اشتباه مجتهد يك  ثواب و پاداش دارد و اگر درست انجام دهد دو 
پس در آن جنگها قاتل و مقتول هر . مشكلي ندارد. جنگ هاي صدر اسالم كه بر اساس اجتهاد انجام شده اند

، كند يك موضوع تاريخي را عنوان مي. تا اينجاي بحث مشكلي ندارد. دو به بهشت مي روند و مشكلي ندارند
كل قضيه جنگهاي صدر اسالم را به  خوب توصيف مي كند و  همه را  براي اينكه خودش را از تحليل برهاند،

  . خير خوبي به پايان مي رساند

كساني كه براي دين خدا مجاهده كنند و به جنگ بروند نيز  :، مي گويندولي بعد از آن يك نتيجه مي گيرد
  . مانند صحابه هستند و اينها هم اگر بكشند و كشته شوند به بهشت مي روند

، طبق فتواي كليه فقها اگر مجاهدان در جنگهاي دفاعي شركت كنند. يك شرط مشكلي ندارد اين مطلب با
  .به بهشت مي روند

ولي موضوع زماني خطرناك مي شود، كه اينها اقدامات فدايي انجام مي دهند، آنها مي گويند انجام اقدامات 
نند و خودشان را در يك جمعي منفجر يعني اگر جليقه انفجاري به تن ك. فدايي، ثوابشان صد برابر مي شود

  . هم جلو مي زند ارت ديگر اين آدم از صحابهبه عب. كنند، صد برابر ثواب و پاداش دريافت مي كنند

مديريت، اميري و . شخص فوق بشري مي شود ،اگر كساني كه مجاهد هستند، عالم هم باشند، در اين صورت
كسي . ر كاري انجام دهند به اجتهاد خودشان انجام داده انده افراد،در ضمن اين . رياست حق اين فرد است
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بيشتر كساني كه در حكومت طالبان به مقام والي شهر مي رسيدند و يا . كندبازخواست حق ندارد، آنها را 
  . اينكه در حكومت داعش به اميري يك شهر مي رسند، اينگونه هستند

نفر را در  40الي  30هر روزه ) اختيار جبهه النصره بود يكي از شهرهاي سوريه كه در(مثالً امير شهر حمص 
در همان جبهه النصره خيلي ها . كسي هم متعرض او نمي شد. يك شهر كوچك گردن مي زد و مي كشت

  . مخالف عملكرد او بودند ولي چون اين شخص اختيار تام داشت، كسي متعرض او نمي شد

  . مي كردند به عبارت ديگر عده اي مصونيت از قانون پيدا

چون اگر يك تخصص باشد، وقتي عده اي آن . علوم اسالمي يك تخصص نيست :جمع بندي و نظرات نويسنده -4
در صورتيكه خداوند در قرآن . تخصص را ياد گرفتند، ديگر نيازي نيست بقيه آن تخصص را ياد بگيرند

عالم اسالمي  ديگر در مفاهيم اسالم، از طرف. آموزش و فهم قرآن و علوم اسالمي را بر همه واجب كرده است
فردي كه علوم اسالمي را به ديگران . در هيچ يك از مفاهيم ديني متخصص اسالمي وجود ندارد. وجود دارد

  .اين شخص متخصص نيست. مي آموزد، عالم اسالم و معلم اسالم  است

اگر از . خودش است چون هر كسي مسئول اعمال. موضوع تقليد هم پيروي محض و بي چون چرا نيست 
، اده باشدانجام د اگر فردي كار خالف. يگري را بعهده نمي گيرداين دنيا برود هيچ كس مسئوليت كار د

اگر كسي برود يك آدم بي گناه را در . آدم كشي، كار پسنديده اي نيست. ديگري را مجازات نمي كنند
) ص(ين در هيچ كجاي قرآن و سيره پيامبر اكرم ا. خيابان ترور كند، قطعاً خداوند پاداش به او نخواهد داد

  . وجود ندارد

بدون ترديد ) قرآن(اين كتاب : مسئله اين است كه خداوند يك كتاب فرستاده و در ابتداي آن گفته است
به عبارت ديگر اگر كسي مي خواهد به فالح و رستگاري برسد بايد قوانين اين . راهنماي تقوا پيشگان است

  . در ضمن در حين ياد گيري بايد تقوا پيشه هم باشد. كتاب را ياد بگيرد

علما كتاب خداوند را آموزش مي دهند تا همه . ماي اسالمي فقط آموزش كتاب هدايت را بعهده دارندعل
به عبارت . ولي يك شرط براي هدايت عنوان كرده است كه فرد بايد تقوا پيشه باشد. مردم هدايت شوند

كه بعنوان معلم هدايت  در اينجا فردي. ديگر فرد بايد واجبات را انجام دهد و كارهاي حرام را انجام ندهد
تا فردي كه . مجبور است كارهاي حرام و واجبات را قبل از تعليم و در حين تعليم  توضيح دهد. مطرح است

او . كتاب خدا را ياد مي گيرد هدايت شود، وقتي فرد هدايت شد و دستورالعمل هدايتي را كامالً ياد گرفت
  . پس تعليم و تربيت هم تمام مي شود. دهدخودش اعمال واجبات و اعمال حرام را تشخيص مي 

بر همين اساس كسي كه معلم كتاب هدايت است، دستور العمل كارهاي واجب و حرام را به دانش پژويان 
  .خودش چه قبل از آموزش و چه در حين آموزش به آنان ارائه مي كند
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دايت قرار دارند، مجبورند، كساني كه قبل از آموزش و يا در حين آموزش كتاب ه :معني تقليد اين است
دريافت دستور العمل تقواي پيشگي در قبل . دستور العمل هدايت را از فرد مجتهد و معلم خود دريافت كنند

در ضمن هر كسي در نهايت بايد مجتهد شود و كتاب هدايت . از آموزش و حين آموزش به معني تقليد است
چون هر كسي . كارهاي واجب و حرام را انجام دهد شدو بر اساس اجتهاد و فهم خو. را بخوبي درك كند

  . تقليد براي يك مدت زمان محدود است. مسئول اعمال خودش است

در بحث تقليد تفاوت اندكي بين دو مذهب اصلي مسلمان يعني شيعه و سني وجود دارد، كه هر دو روش 
  . صحيح مي باشد

بعد از شهادت امام حسن عسكري  . انجام گرفت) ع(انشعاب اين دو مذهب بعد از شهادت امام حسن عسكري 
  . كسي بعنوان مرجع براي تشخيص حق و باطل و واجب و حرام و مستحب وجود نداشت

جامعه مسلمان براي حفظ وحدت رويه، . افراد مختلفي، فتواهاي متفاوتي بعنوان اسالم صادر مي كردند
را درك كرده ) ع(و امام جواد) ع(، امام رضا) ع(، امام كاظم)ع(ظرات چهار نفر از فقيهاني كه امام صادق ن

كتاب   ،بودند و در زمان خودشان توانسته بودند، مالك حرام از غير حرام را بشناسند، و در زمينه فقه
رتند از امام ابوحنيفه، امام مالكي، اين چهار فقيه عبا. مفصلي هم نوشته بودند، بعنوان مرجع انتخاب كردند

  .امام شافعي و امام حنبلي

آنها در كتاب . حكام را جمع آوري كرده بودندا اين چهار نفر در زمان حيات خود كتاب مفصلي از احاديث و
خود احاديث جعلي را از غير جعلي شناسايي كرده بودند، احاديث صحيح را جمع آوري كرده بودند، نظرات 

  . معصوم را در موارد مختلف سؤال كرده بودند و پاسخ آنرا در كتاب خود نوشته بودندامامان 

بعنوان مبنا انتخاب شد، در همه جهان اسالم اعالم شد، اگر كسي  وقتي كتابهاي فقهي اين چهار بزرگوار
ساس دين بخواهد تكاليف ديني خود را بگونه اي انجام دهد كه در اين چهار كتاب نباشد، تكاليفش بر ا

در اين زمان كلمه رافضي را براي كساني كه تكاليف مذهبي خود . لذا از دين خارج شده است. اسالم نيست
  . را بر اساس اين چهار كتاب انجام نمي دادند، بكار گرفته مي شد

گاهي مطالب مطرح شده در اين كتابها بگونه اي . يكسان استاين چهار كتاب درصد مطالب  90بيش از 
يا در يك كتاب انجام . كه يك مطلب در يك كتاب ولي توجيه و تفسير آن در كتاب ديگري استاست 

ولي در كتاب ديگري همان فريضه را با شرايط متفاوت . فريضه مشخصي را در يك شرايطي نوشته است 
بلكه  درصد مطالب اختالفي هم مطالبي نيست كه با يكديگر مخالف باشند، 10كمتر از . توضيح داده است

  .دننظرات آنها در يك موضوع با هم متفاوت است، ولي همه آنها هدف واحدي را دنبال مي كن

  .كالً اين چهار كتاب يك فضاي كلي براي انجام فرائض ديني ترسيم كرده است

. كساني كه خود را مقيد به انجام فرايض طبق يكي از اين كتابها بدانند، به او سني مذهب گفته مي شود
  .اهل سنت به چهار دسته بر اساس كتاب فقهي تقسيم مي شوند مذهب 
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يك شيعه مذهب، هم كليه تكاليف ديني خود را در . مذهب شيعه هم وجود دارد  در كنار مذهب اهل سنت،
با اين تفاوت كه كليه احكام ديني را از يك نفر مجتهد زنده . دكلي، همان چهار كتاب انجام مي دهفضاي 

درصد احكام و فرائض ديني با اهل سنت يكسان است و كمتر از  90در فقه شيعه بيشتر از  لذا. اخذ مي كند
  . درصد فرائض هم نظرات تركيبي است كه از همان چهار كتاب استخراج شده است 10

لذا . لذا تكرار مي كنم شيعه، انجام فرايض خود را خارج از فضاي كلي فرايض ترسيمي مسلمانان نمي داند
است كه فرايض خود را يا طبق فتواي مجتهد كه همان معلم، كتاب خدا باشد، انجام مي دهد و  شيعه كسي

يا اينكه وقتي مجتهد شد، بر اساس يافته خود كه باز هم از فضاي ترسيمي آن چهار كتاب خارج نيست 
  .  انجام مي دهد

ه علماي اهل سنت، سعي با گذشت زمان و تغيير شرايط محيطي، مسائل جديدي مطرح شده است، بطوريك
اخيراً يكي از علما اهل سنت در دفاع از . مي كنند با تركيبي از نظرات چهار فقيه، فتواي جديدي صادر كنند

كه انجام  يك تكليف را، بر اساس تركيبي از نظرات امام ابوحنيفه و امام شافعي : نظرات خود مي گفت
يعني تركيبي از . اين نظريه بر اساس امام حنفشعي استلذا در دفاع از نظر خود مي گفت . توصيه مي كند

  . نظرات آن دو امام است

حال اگر يك عالم سني مذهب، بخواهد از نظرات تركيبي امامان استفاده كند، و فتواي جديدي در همان 
  . فضاي كلي ترسيم شده ارائه دهد، با شيعه تفاوتي ندارد

براي اين كار نياز دارد، كتاب خدا و حداقل احاديث معتبري . يرددر نتيجه هر فردي بايد دين خود را ياد بگ
با اين پيش فرض ، مسلمانان به گروه هاي . كه براي توجيه و تفسير آيات قرآن وجود دارد را هم بداند

  . مختلفي از نظر سطح دانش قرآني تقسيم مي شوند

  غول هستند، به تدريس آن مش امالً مي دانند وگروه اول كساني هستند كه قرآن و احاديث را ك

اكثر مسلمانان در اين گروه . ني و حديثي هستندعلوم قرآدر حين ياد گيري  كهوم كساني هستند گروه د
  . جاي مي گيرند

به عبارت ديگرهر فرد مسلمان بايد براي يادگيري علوم . و اگر باشد هم مسلمان نيست. نداريم گروه سومي
چون طبق گفته . قرآني كوشش كند كه مجتهد بشود و بر اساس نظرات خودش تكاليفش را انجام دهد

  .  و كسي را بجاي ديگري مجازات نمي كنند. خداوند، هركسي مسئول اعمال خودش است

فقط انسانها به عالم و غير عالم . الب باال، هيچ گاه انسانها به خواص و عوام تقسيم نمي شوندبر اساس مط
  .تقسيم مي شوند



۶٠ 

 

مجاهد هم كسي است كه . در ضمن كسي نمي تواند به دليل داشتن اجتهاد، حكم قتل ديگران را صادر كند
فرد مجاهد نيĤمده باشد و يا  اگر كسي به جنگ. براي گسترش امنيت در جامعه مسلمانان تالش مي كند

مجاهد تشخيص دهد كسي   اگر فرد. اينكه امنيت مسلمانان را تهديد نكرده باشد، حق درگير شدن را ندارد
، فقط مي تواند او را به محكمه قانوني تحويل دهد، چون تنها در كه خالف قانون است انجام دادهكاري 

و قاضي است كه مي توان انجام يك جرم را به يك نفر تفهيم محكمه قانوني با حضور دادستان، وكيل مدافع 
. يك نفر به تنهايي نمي تواند بجاي چهار نفر تصميم بگيرد. كرد و براي انجام آن جرم حدي جاري كرد

جرمي را كند و هم مانند قاضي  ، جرمي را منتسبيعني هم فرد مجرم را دستگير كند و هم مانند دادستان
  . رأي صادر كند و در انتها خودش حد را جاري كندو به يك نفر تفهيم  

كسي حق . در ضمن مديريت يك جامعه هم حق كليه انسانها است كه بوسيله انتخابات مشخص مي شود 
افراد فاقد صالحيت را به حكومت برساند و يا كسي را براي پذيرش مسئوليت  ندارد به صرف مجتهد بودن

  . جام دهدتكليف شرعي كند كه كار خالفي ان

لذا همه انسانها با هم برابر هستند، مسلمانان فقط مي توانند دين خود را براي غير مسلمانان تشريح و تبليغ 
كنند، علماي اسالمي هم وظيفه دارند، دانسته هاي خودشان را به سمع و نظر ديگران برسانند و بر 

  .سهمين و ب. مسلمانان واجب است كه علوم اسالمي را ياد بگيرند

  وضعيت ايران در مورد برابري انسانها
ايشان در . انجام شد) س(در بد ورود ايشان به ايران در بهشت زهرا) ره(مهمترين سخنان امام خميني 

  »  .ما نمي خواهيم كسي نوكر باشد ما مي خواهيم كه همه آقا باشند«: سخنراني خود فرمودند

ولي در اجرا با انحرافات . تصريح شده استايران نيز برابري انسانها در قانون اساسي موضوع از طرف ديگر 
  . زيادي روبرو شده است

اول نابرابري . براي نشان دادن انحراف از برابري انسانها و رعايت حقوق ديگران به سه موضوع اشاره مي شود
آفرينان و سوم شاخص هاي كسب و كار در دريافت حقوق، دوم مشكل بانكها و تأمين سرمايه براي كار 

  . است

معموال نابرابري هاي اجتماعي در نتيجه شغل، ثروت، نژاد و غيره  بوجود   :نابرابري در دريافت حقوق : اول 
. مي توانند درآمد باالتري داشته باشند  در حال حاضر افرادي كه به مديريت دولتي  كشور برسند،. آيد مي

يعني حقوق و مزاياي دريافتي يك مدير به نسبت يك كارمند . بر هم ديده شده استبرا 300اين درآمد تا 
  برابر بوده است  300ساده 

اين نابرابري دريافت حقوق و دريافت مزايا از دولت و از بيت المال كشور يك انحراف بزرگ از عقايد و 
  . باورهاي اسالمي محسوب مي شود
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تفاوت  دو )  ع(تصور كنيد اگر حضرت علي  . استمباني اسالم شيعه اصول و اين انحراف كامالً مغاير با 
در آن صورت حضرت مجبور نبود . برابري را براي مديران و غير مديران در تقسيم بيت المال پذيرفته بودند

  . سال با سه جبهه معاويه ، طلحه و زبير و خوارج بجنگد 5در مدت 

  چه بود؟  )ع(عامل شهادت امام حسين  راستي مهمترين 

چرا اموال بيت المال در . خطبه عرفات گفته بود قبل از شهادت در) ع(امام حسين . پاسخش آسان است
 عوامل باعث شد تا پخش اين سخنراني. دست عده اي مي چرخد و فقرا در كوچه و خيابانها رها شده اند

را به دور  ا، به زودي جمعيتي از فقررا رها كنند) ع(كه اگر امام حسين  حكومت يزيد، به اين نتيجه برسند،
كامالً پخش نشده و  لذا تا زماني كه اين سخنان. شود نگاه مقابله با ايشان مشكل ميد و آخود جمع مي كن

  .فقرا به ايشان ملحق نشده اند بايد با ايشان جنگيد و ايشان را شهيد كرد

كه اين موضوع با دين سازگاري . آمده استپس در كشور ايران انحراف بزرگي از دين اسالم در آن بوجود 
 . نحراف دو طرفه استاين ا به عبارت ديگر. از طرف ديگر اين انحراف با قواعد توسعه هم مخالف است. ندارد

نه در كشور  اين رفتارها. هم انحراف از مفاهيم دين اسالم است و هم انحراف از قواعد توسعه اقتصادي است
اين انحراف اساس كشور و . ت و نه در احكام ديني نشاني از آن مي توان يافتهاي غربي قابل مشاهده اس

  . اسالم را تهديد مي كند

در . نكته قابل توجه در اين موضوع برخورد مجلس شوراي اسالمي و دولت با قضيه فيش هاي نجومي است
يعني قانون . ر بوده استبراب 3سالهاي نه چندان دور تفاوت كمترين حقوق دولتي با بيشترين حقوق دولتي 

  . هزار تومان محاسبه شد 120حداكثر حقوق دولتي هم . هزار تومان بود 40حداقل حقوق 

بجاي اينكه مديران و افزايش حقوق ها محدود شود، . بعد از چند سال به افزايش حقوق مديران اعتراض شد
برابر  7ر حقوق مديران  دولتي مي توانست به عبارت ديگر حداكث. برابر رساند 7قانون اين تفاوت حقوق را به 

  . حداقل حقوق تعيين شده باشد

دوباره مجلس شوراي اسالمي بجاي حل مسئله، اين مقدار را . بوجود آمد 1395ولي با مسائلي كه در سال 
يعني حداقل حقوق . برابر تصويب كرده است 22بطوريكه تفاوت حداقل حقوق و حداكثر را . افزايش داد

  . ميليون تومان 20هزار تومان و حداكثر  900ه ماهيان

  . اين مصوبه و تصميم مجلس شوراي اسالمي، اقدامي ضد توسعه و ضد اسالمي بشمار مي آيد

  : وضعيت بانكها در تجهيز سرمايه براي كارآفرينان: دوم
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رخ سود بانكي معموالً ن. در ايران بانكها به سختي منابع سرمايه اي را در اختيار كار آفرينان قرار مي دهند
سرمايه مورد نياز را جذب  در اين نرخ بهره معموالً واحدهاي توليدي نمي توانند،. درصد بوده است 18باالي 
  . كنند

اين امر باعث شده تا كليه منابعي كه . اعطاي وام به كارمندان و مديران بانكها است  مسئله بعدي بانكها،
و سپرده هاي قرض الحسنه جمع آوري مي كنند، در اختيار مديران بانكها از محل سپرده هاي ديداري 

چون در . كارمندان بانكها هم با وام دريافتي نمي توانند يك واحد توليدي راه اندازي كنند. بانكها قرار گيرد
 لذا اين وامها بيشتر در فعاليت هاي واسطه گري بكار گرفته مي شود كه يك نوع. بانكها مشغول بكار هستند

  .  انحراف در تخصيص منابع محسوب مي شود

  :  وضعيت شاخص كسب و كار : سوم

در بين كشورهاي . هر ساله شاخص هاي كسب و كار را تعيين و كشورها را رتبه بندي مي كند بانك جهاني
مابقي كشورهاي . كشور دارند 180را بين  60اسالمي، مالزي، تركيه و امارت متحده عربي، رتبه اي كمتر از 

  . و معموالً در اواخر جدول رتبه بندي قرار دارند 100اسالمي رتبه اي باالي 

كشور به  189بين  را 118رتبه  اي ايران  پله12صعود  بادر جديدترين گزارش خود  رد كشور ايران در مو
 . دست آورده است

) 94خرداد ( 2015ساله منتهي به ژوئن  بر اساس ارزيابي اين نهاد بين المللي كه بر پايه آمار مربوط به يك
  .ه استتهيه شده است فضاي كسب و كار در ايران بهبود نسبي داشت

اعالم شده بود كه در  130در گزارش سال گذشته بانك جهاني رتبه جهاني ايران از نظر فضاي كسب و كار 
  .اصالح شده است 118گزارش امسال اين رقم به 

  .پله بهبود داشته است 12بر اين اساس در مجموع رتبه ايران 

غاز كسب و كار،كسب مجوز، ثبت شاخص كوچكتر با عناوين آ 10شاخص كلي فضاي كسب و كار بر پايه 
داراييها، كسب اعتبارات، حمايت از سرمايه گذاري، ماليات، تجارت، اجراي قراردادها و ورشكستگي و دريافت 

اين شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هركشور براي انجام . شود انرژي برق محاسبه مي
  .هاي اقتصادي و تجاري است فعاليت

در سال گذشته نمره ايران . اعالم شده استدرصد   57.44نمره ايران در شاخص كلي فضاي كسب و كار 
رتبه نخست از نظر فضاي كسب و كار را به خود  87.34ر جهان سنگاپور با نمره د .بوده است 56.74

خود اختصاص  هاي دوم و سوم را ازين نظر به ترتيب رتبه اختصاص داده است و نيوزيلند و دانمارك به
  .كشور آفريقايي اريتره نيز در رتبه آخر قرار گرفته است .اند داده
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بر اساس اين گزارش، سختي آغاز كسب و . ه استتر شد در ايران سختاين شاخص :كسب و كارشاخص آغاز *
قرار  87ايران از لحاظ شاخص آغاز كسب و كار در رتبه . كار در ايران طي يك سال گذشته بيشتر شده است

 82ايران از اين نظر در گزارش سال گذشته در رتبه . پله نزول داشته است 5دارد كه نسبت به سال گذشته 
شود كه عبارتند از تعداد  شاخص آغاز كسب و كار بر پايه چهار فاكتور محاسبه مي .جهان قرار داشت

ه اندازي يك كار، هزينه متوسط آغاز هاي قانوني الزم براي آغاز كسب و كار، زمان الزم براي آغاز و را رويه
هاي قانوني الزم براي  تعداد رويه در ايران. سنجيده مي شوديك كار و حداقل سرمايه الزم براي آغاز يك كار

 2.7روز و هزينه آغاز كسب و كار  معادل 15 كسب و كار ، زمان الزم براي آغازمرحله 8آغاز كسب و كار
دل براي راه اندازي كسب و كار معا عالوه حداقل سرمايه الزم به. ه استدرصد درآمد سرانه ملي محاسبه شد

  .درصد درآمد سرانه اعالم شده است صفر

پله صعود  29ايران از نظر دريافت مجوزهاي ساختماني در رده بندي جهاني  :شاخص سهولت دريافت مجوز*
تر  ران طي يك سال گذشته آساندهد سازوكار دريافت مجوزهاي ساختماني در اي داشته است كه نشان مي

جهان قرار داشت در گزارش جديد  98شده است، در حالي كه ايران از اين نظر در سال گذشته در رتبه 
هاي قانوني الزم براي كسب مجوزهاي ساختماني  تعداد رويه .را به دست آورده است 69بانك جهاني رتبه 

مدت زمان اخذ مجوزهاي ساختماني نسبت به سال گذشته كاهش قابل توجه داشته و . بوده است مرحله 15
درصد ارزش خانه  2.1ميزان هزينه الزم در اين زمينه نيز معادل . روز كاهش يافته است 97روز به  318.5از 

از نظر شاخص كنترل نمره ايران . درصد بود 5مربوطه برآورد شده است كه اين رقم در سال گذشته بيش از 
  .اعالم شده است 8.5كيفيت ساختمان نيز 

در سال گذشته . پله سقوط داشته است 2ها رتبه جهاني ايران  از نظر ثبت دارايي:ها سهولت ثبت داراييشاخص * 
 ها در ثبت دارايي .نزول يافته است 91بود اما طي سال جاري جايگاه ايران به رتبه  89رتبه ايران از اين نظر 

درصد ارزش دارايي بوده  6.1ها در ايران نيز معادل  برد و هزينه ثبت دارايي روز زمان مي 12ايران بيش از 
نمره ايران . سازمان و ارگان دولتي مراجعه كرد 7ها و اموال در ايران بايد به  همچنين براي ثبت دارايي. است

  .اعالم شده است 15از نظر شاخص كيفيت مديريت زمين نيز 

قوانين و مقررات مربوط به آن  رتبه جهاني ايران از نظر سهولت دريافت وام و مطلوبيت:اخص دريافت وامش*
قرار داشت در سال جاري به  90در حالي كه ايران از اين نظر در سال گذشته در رتبه . سخت تر شده است

ه است، عبارتند از شاخص هايي كه بر پايه آنها اين رتبه تعيين شد شاخص .تنزل يافته است 97جايگاه 
را به دست آورده است؛ شاخص عمق اطالعات اعتباري كه  2نمره  12قدرت حقوق قانوني كه ايران در آن از 

درصد  49.1اعالم شده است، همچنين ميزان پوشش ثبت اعتبارات معادل  7نمره  8نمره ايران از 
  .بزرگساالن در ايران بوده است
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پله  1از نظر حمايت از سرمايه گذاران رتبه جهاني ايران طي يك سال گذشته :ران گذا حمايت از سرمايهشاخص *
اعالم شده  150در گزارش جديد بانك جهاني رتبه ايران از نظر حمايت از سرمايه گذاران . نزول داشته است

ه خود را از اين نظر ب 149ايران در سال گذشته رتبه . پله نزول داشته است 1كه نسبت به سال گذشته 
  .اختصاص داده بود

صورت مستقيم و غيرمستقيم  نوع ماليات به 20در ايران افراد حقيقي و حقوقي بايد :شاخص پرداخت ماليات ها*
همچنين براي محاسبه و پرداخت ماليات در ايران . بپردازند كه نسبت به سال گذشته تغييري نداشته است

. درصد سود برآورد شده است 44.1يات در ايران در سطح نرخ كلي مال. ساعت زمان الزم است 344بيش از 
بر اساس اين گزارش رتبه ايران از نظر پرداخت  .درصد اعالم شده بود 44.1اين رقم در سال گذشته نيز 

  .بوده است 122رتبه ايران در سال گذشته از اين نظر . رسيده است 123پله نزول كرده و به  1ها  ماليات

 1كيفيت تجارت كاال در ايران نيز كاهش داشته است و رتبه جهاني ايران از اين نظر : سهولت تجارت شاخص* 
را به دست آورده بود كه در  166ايران از نظر كيفيت تجارت كاال در سال گذشته رتبه . پله نزول داشته است
 107ها در ايران زمان الزم براي صادرات كاال از طريق مرز. نزول پيدا كرده است 167سال جاري به رتبه 

  .دالر برآورد شده است 565هزينه صادرات براي هر كانتينر نيز . روز برآورد شده است 
هزينه واردات كاال به ايران نيز براي . روز زمان نياز است 148براي واردات كاال از طريق مرزهاي ايران نيز به 

  .دالر اعالم شده است 660هر كانتينر 

روز زمان  505براي نهايي شدن و اجراي قراردادهاي تجاري در ايران بيش از :ردادها سهولت اجراي قرا شاخص* 
رتبه ايران از  . نمره را كسب كرده است  6.5 ايران نمره،  18نياز است و از نظر كيفيت رسيدگي قضايي از 

 62سطح  نظر سهولت اجراي قراردادهاي تجاري در سطح جهان نسبت به سال گذشته تغييري نداشته و در
  .باقي مانده است

بر اساس اين گزارش رتبه ايران در زمينه ورشكستگي و پايان يافتن يك فعاليت :شاخص تعطيلي شركت ها * 
زمان مربوط به . در گزارش امسال رسيده است 140در سال گذشته به  137تجاري سه پله نزول داشته و از 

در شاخص كيفيت مقررات اعالن . م شده استسال اعال 6.5تعطيلي يك كارگاه اقتصادي در ايران 
هاي فرد يا شركت  در شاخص مديريت دارايي. اعالم شده است 7نمره،  16ورشكستگي نمره ايران از 
  .اعالم شده است 3نمره،  6ورشكسته نيز نمره ايران از 

را به خود  88تبه ها نيز ر ايران از نظر شاخص دريافت انرژي برق توسط شركت :دريافت اشتراك برقشاخص * 
را به دست آورده بود كه بدين ترتيب  94ايران در گزارش سال قبل از اين نظر رتبه . اختصاص داده است

روز و  77عدد، زمان الزم  16هاي الزم در اين زمينه  تعداد رويه .پله از اين نظر صعود داشته است 6امسال 
مؤلفه تعيين كننده وضعيت  10بر اين اساس از  .تدرصد درآمد سرانه برآورد شده اس 823.4هزينه الزم 
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فضاي كسب و كار در ايران، طي يك سال گذشته رتبه ايران در هفت شاخص نزول داشته و تنها دو شاخص 
  .يك شاخص نيز نسبت به سال قبل تغييري نداشته است. با بهبود مواجه شده است

  : پيشنهاد

نجس بودن افراد فقط براي ورود به مسجدالحرام . موضوع نجس و پاك بودن انسانها بايد از بين برود: اول 
مسلمان ملزم به انجام اين چون غير . آيه قرآن هم بر انجام  غسل پوشيدن لباس احرام اشاره دارد. است

اين موضوع نبايد منجر به . ندپس نبايد وارد مسجدالحرام شو. نيستندبراي ورود به مسجد الحرام طهارت 
  . جنگ و درگيري شود

. اگر كسي كار اشتباهي انجام  داد. فرقه هاي مختلف مسلمان هم مشرك  و كافر و واجب القتل نيستند: دوم
اگر انجام كار يك نفر باعث خسارت به جامعه مسلمان . همين و بس . فقط مي توان او را نصيحت كرد

  . دگاه معرفي كردبايد او را به دا. شود مي

. علما بايد بر وحدت بيشتر تأكيد كنند. اختالفات بين فرقه هاي مختلف اسالمي بايد كم رنگ شود: سوم
  .اختالفات نيابد منجر به جنگ و كشتار شود

كشورهاي . كليه كشورهاي اسالمي بايد وضعيت عدالت اجتماعي را سر لوحه كارهاي خود قرار دهند:چهارم 
  . ضعيت شاخص هاي كسب و كار را بهبود بخشنداسالمي بايد و

حدود هر چند . سه كشور تركيه ، مالزي و امارات متحده عربي مناسب استشاخص هاي كسب و كار : پنجم
 اين شاخص ها . اعالم مي شودشاخص كسب و كار محاسبه و  سال است كه از طرف بانك جهاني 13

شاخص هاي نامناسب . از نظر عدالت اجتماعي است ايرانها اسالمي و كشور نشانگر وضعيت نامناسب كشور
بايد هر چه زودتر براي بهبود هاي اسالمي و كشور ايران دولت . كسب و كار زيبنده جامعه اسالمي نيست

  . شاخص ها اقداماتي را در دستور كار قرار دهد

بايد در دستور كار  حل مشكالت حقوق هاي نجومي، وضعيت بانكها و بهبود شاخص هاي كسب و كار: ششم
اين شاخص هاي نامناسب نشانگر غير اسالمي .در غير اينصورت توسعه اقتصادي ممكن نيست .قرار گيرد

  .بودن دولت و دولتمردان است

  

  

  



۶۶ 

 

  

  اعتقاد و باور فرهنگي به آزادي بيان .5
  

در اين مورد . ويژگي فرهنگي مناسب براي توسعه پايدار اعتقاد به آزادي بيان در جامعه مي باشد يكي از
يك شاهكار به شمار  2نوشته آمارتيا سن  1كتاب توسعه به مثابه آزادي . كتابهاي زيادي نوشته شده است

زادي سياسي و اعتقاد به اعتقاد و باور به آ. او معتقد است، توسعه عصاره امكان هاي آزادي است. رود مي
اگر چنين . بحث و گفت وگو و سعي در يافتن تفاهم عمومي بايد بخشي از ارزش هاي فرهنگي جامعه باشد

اگر  .خود كامه را بر جامعه نمي دهند انسانها اجازه تسلط افراداعتقاد فرهنگي در هر جامعه اي حاكم شود، 
اي  جامعه لذا در چنين. جامعه را كنترل كنند، قادرند، مسئولين قرار بگيرند در فضاي آزادي بيانافرادي 

وقتي مسئولين بهترين انتخاب را براي جامعه داشته . مسئولين اجازه كوچكترين اشتباه را نخواهند داشت
اي  هر بهانهبه هيچ كسي اجازه نمي دهد تا به   جامعه آزاد،. باشند، پيشرفت و توسعه امكان پذير مي گردد

در جامعه آزاد،  .چرا كه مورد بازخواست مردمي قرار خواهند گرفت ،حراج به منابع و ثروت ملي بزنند چوب
. چون همه چيز و همه مسائل تحت كنترل عموم مردم قرار دارد. تخلفات به حداقل ممكن مي رسد

  .كوچكترين تخلف در جامعه منعكس و با او برخورد مي شود

سطح باالي فساد مالي موجب، خارج . كند را سد ميلي راه پيشرفت اقتصادي در غير اينصورت، رواج فساد ما
هم چنين، . ن به سوي فعاليت هاي زير ميزي مي شودشدن فعاليت هاي سرمايه گذاري از شكل مولد آ

  . فساد مالي مي تواند موجب پرورش سازمانهاي رعب آوري مانند مافيا و باندهاي قدرت شود

هر چند پديده فساد مالي جديد نيست و در طول تاريخ شواهد فراواني وجود دارد كه فساد مالي و قانون 
ولي هيچ كدام از راه هاي . شكني را ثبت كرده است، و راه هايي براي برخورد با آن نيز پيشنهاد شده است

  . فساد مالي را مانند آزادي بيان از بين ببرد  پيشنهادي نمي تواند،

ي قانوني كه مي گويد، اگر حاكمي اصيل و صادق باشد، مسئوليني شريف در دولت او خدمت خواهند حت
كرد و افراد رذل به حاشيه مي روند، و اگر حاكمي صادق نباشد افراد موذي و فرصت طلب در آن حكومت 

اي كاهش و از بين بردن يافته و انسان هاي وفادار به گوشه ي عزلت پناه مي برند، نيز نمي تواند راهي بر هرا
باز ممكن است، افراد تحت امر   ولي اگر حاكمي صادق و امين باشد،. اين قانون شايد درست باشد. فساد باشد

البته اين قانون در دنياي قديم تا حدودي  .او صادق و امين نباشند و براي منافع خودشان تالش كنند
ياد نبود و به تبع آن تعداد مديران هر جامعه اندك چون در دنياي قديم، وظيفه دولت ز. كارآيي داشت
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ست بود، كار انگشتان داز بودند، در اين صورت يك حاكم صادق و امين با تعدادي مدير كه معموالً كمتر 
ولي وقتي وظيفه دولت زياد مي شود و مديران . شايد مشكل نباشد انمدير كنترل اين تعداد از. كرد مي

لذا قانون . هزار نفر مدير را كنترل كند 10ي كنند، يك نفر نمي تواند بيش از بيشماري در دولت خدمت م
  . در حال حاضر نمي تواند جنبه اجرايي داشته باشدحاكم صادق و امين 

فقط مي تواند از طريق رسانه هاي آزاد، مديران  و امين حاكم صادقوقتي مديران يك جامعه زياد مي شود، 
آزادي بيان در صادق و امين حاكم باشد و  فردجه اگر در جامعه اي در نتي. كندت فرمان خود را كنترل تح

در غير اينصورت، حاكم صادق و . امكان كنترل مديران تحت امر امكان پذير است .جامعه وجود داشته باشد
  . امين نمي تواند مديران تحت امر خود را كنترل كند

مردم به طور طبيعي به كسي رأي  هاي جمهوري،حكومت  دراگر آزادي بيان وجود داشته باشد،در ضمن 
ولي اگر آزادي بيان وجود نداشته باشد، هر شخصي مي تواند با تبليغات . مي دهند كه صادق و امين باشد

 م بزند كه قپس نتيجه انتخابات مردم زماني مي تواند، توسعه كشور را ر. گمراه كننده حكومت را بدست گيرد
شخصي كه حكومت را بدست مي گيرد، حاكم امين و صادق باشد و اوالً  اشته باشد تا آزادي بيان وجود د

كه گيرند،  افرادي حكومت را بدست ميدر اين صورت  .باشد پذيرامكان او دوماً كنترل مديران تحت امر 
  . نيست دور از انتظاررذل و پست در غير اينصورت حاكميت افراد . شريف و طرفدار منافع عموم مردم باشند

توجه كند، آيا حكومت، توسعه گرا  است، حاكمپس جامعه خواهان توسعه، ابتدا بايد به دولتي كه در آن 
اگر آزادي بيان در جامعه اي . است يا نه؟ نشانه توسعه گرا بودن هم ميزان باالي آزادي بيان در جامعه است

اگر آزادي بيان وجود داشته باشد، . نباشد، و يا كم باشد قطعاً مسئولين آن كشور افراد رذل و پستي هستند
در اينصورت امكان توسعه اقتصادي براي جامعه وجود . دق و امين هستندمسئولين كشور افراد شريف، صا

  . دارد

كسي حكومت را بدست خواهد گرفت كه امين و صادق جامعه اي كه آزادي بيان وجود دارد، هميشه،  در
اعمال . در ضمن افراد تحت امر او هم اگر امين و صادق نباشند، نمي توانند در قدرت باقي بمانند. باشد
  . كنار زده مي شوند مي شود و سريع كنترلتوسط رسانه ها فتار آنها ور

آزادي اين رسانه ها موجب كنترل پذير . هستند... مهمترين مؤلفه آزادي بيان، آزادي رسانه ها، روزنامه ها و
لذا آزادي رسانه ها نقش بسيار مؤثري در كاهش فساد دولتي . شدن نهادهاي دولتي توسط مردم مي شود

  .ددار

انساني مي تواند توسعه و رشد توليدات را در . آزادي يك نياز انساني است: روش كسب آزادي بيان در جوامع 
در ضمن آزادي بيان بايد بتواند، فساد دولتي را . جامعه افزايش دهد كه از آزادي هاي كافي بر خوردار باشد
  .توسعه اقتصادي در جامعه مي شودبه حداقل برساند،  اجراي اين دو اصل باعث افزايش توليد و 
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در اينجا آزادي را . ولي گاهي آزادي بيشتر موجب كاهش توليدات و ايجاد خسارت به ديگران مي شود
مثالً انسان آزاد نياز دارد كه با صداي بلند  .تعريف كرد  كان مناسبيم آنبراي توان از بين برد، بلكه  نمي

و تحميل ضرر و زيان انه موجب بهم خوردن آرامش فكر ديگران فرياد كشيدن در يك كتابخ. فرياد بكشد
ممنوعيت فرياد كشيدن نمي تواند بعنوان يك قانون در . فرد آزاد نيست كه فرياد بكشد  در اينجا،. شود مي

محيط باز و يا در كنار . چون جامعه براي فرياد كشيدن انسانها بايد مكاني را مهيا كند. همه جا مطرح شود
لذا انساني كه مي خواهد فرياد بكشد، اين آزادي را در محيط . ي تواند براي فرياد كشيدن مناسب باشددريا م

  . مناسبش انجام مي دهد

تعيين  .ي تعريف كنندخاص مكان آزادي هابراي بلكه  .دنپس جوامع نبايد به دنبال ممنوعيت آزادي ها باش
  .شود فرد و اجتماع، تعيين و تكليف مي با توجه به مصلحت بين آزادي هاچارچوب خاص براي 

افزايش توليد در  آزادي،  براي هدفشاخص ترين  .براي آزادي هم بايد هدفي داشته باشد تعيين چارچوب
. به عبارت ديگر اگر گسترش چارچوب يك آزادي موجب افزايش توليد شود. استجامعه و توسعه اقتصادي 

جب كاهش توليد يا اينكه ممكن است گسترش يك آزادي موو . پس چارچوب آن آزادي گسترش مي يابد
  .آزادي محدود تر مي شودشود در اين صورت چارچوب آن 

ها در  بلكه آزادي. شودنمي حذف هيچ آزادي . ردانسانها وجود دادر اين الگو، كليه آزاديهاي مورد نياز 
  . و توسعه اقتصادي محقق گردتا توليد و خدمات جامعه افزايش يابد . چارچوب خاصي انجام مي گيرد

موجب، خسارت به ديگران و در ضمن هر گونه آزادي كه . افزايش توليد و رفاه اجتماعي است هاآزاديهدف از 
منجر به قتل و صدمه مالي و جاني به ديگران كه زادي افراد انواع آ .شود، محدود مي گردد كاهش رشد توليد

  .مي شود، محدود مي شود

آن آزادي ممنوع نمي شود، بلكه براي  ضرر و زيان و صدمه مالي و جاني به ديگران شود،  ب،اگر آزادي موج 
. موجب ضرر و زيان و صدمه مالي وجاني به ديگران نشود تدوين مي شود كه آن آزادي آزادي چارچوبي آن

نشر آزادي منجر به هرج و مرج   براي آزادي هدف و چارچوب تعريف نشود، اگر. آزادي بايد هدف داشته باشد
چارچوب و هدف، مشكالت زيادي براي  بدونهاين قضيه محدود به آزادي نيست بلكه هر موضوعي . مي شود

  .كشور بوجود مي آورد

ي از كشورها با چرا بعضبا اين مقدمه مردم هر كشور براي بدست آوردن آزادي چه كاري بايد انجام دهند؟ 
  ؟ .وجود انقالبات نتوانسته اند آزادي بيان را در كشور خود نهادينه كنند

پاسخ سؤال دوم اين است كه .  اگر براي سؤال دوم پاسخي يافت شود، مي توان سؤال اول را هم پاسخ داد
چارچوبي تدوين مگر اينكه عقالي قوم براي آن آزادي . بطور طبيعي آزادي بيان موجب هرج و مرج مي شود

مديريت كشور را  كساني كه بطور معمول. است ، مديريت حاكم بر آنكشورهر اولين مشكل  چون. كنند
قدرتمند تر مي شوند، افراد قدرتمند هم سعي مي كند، منابع مالي بيشتري براي افزايش  بدست مي گيرند،
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بطور طبيعي هر مدير دولتي سعي در جذب منابع مالي از دولت  پس. ندنهر چه بيشتر قدرت خود كسب ك
دانند، در صورتيكه مردم  معموالً مديران دولتي جذب منابع مالي دولت را حق خود مي. به نفع خود مي كند

  .منابع دولتي را متعلق به عموم مردم مي دانند

ان شده از  طرف مردم ميزان حق و ، اولين مطالب عنووجود داشته باشدآزادي بيان در جامعه  حال اگر
در صورتيكه . مردم حق وحقوق مديران دولتي را مانند خودشان فرض مي كنند. حقوق مديران دولتي است

  . مديران دولتي حق و حقوق خودشان را بيش از آن مقداري كه مردم فرض مي كنند، در نظر مي گيرند

شود، چسباندن، عنوان دزدي ، اختالس، اموال باد آورده، عنوان مي از طرف مردم در اينجا اولين مطلبي كه 
از طرف مديران دولتي هم مطالبي مانند، تهمت، تشويش اذهان . به مديران دولتي است...حقوق نجومي و 

به مردم نسبت داده ..... عمومي، نقض امنيت عمومي ، خيانت به كشور، اراذل و اوباش وابسته به بيگانگان و 
  . مي شود

وضعيت  .كاهش مي يابد و رواني در جامعه يامنيت فيزيكادامه يابد،  بين مردم و مديران جامعه درگيرياگر 
چون در اين حالت هم  .تمام مي شود به ضرر همه افراد جامعه ،جنگ و درگيري بين مردم و مديران جامعه

مديران ديگر نمي توانند، منافعي كه براي خود در نظر گرفته اند، ايفا . مردم و هم مديران ضرر مي كنند
لذا اين . كنند و مردم هم با هرج و مرج مواجه مي شوند كه نمي توانند از مال و جان خود دفاع كنند

  . خاتمه يابدهر جوري شده اين وضعيت بايد . وضعيت نا پايدار است

  . گاهي فشارهاي مردمي افزايش مي يابد و مديران مجبور به ترك قدرت مي شوند

. مردم تصور مي كنند اگر اين گروه از مديران رفتند و گروه ديگري بر سركار آمدند، وضعيت بهتر مي شود
در تثبيت و  يسع  ،گرفتدر صورتيكه طبيعت هر انساني، اقتضا مي كند، وقتي مديريت جامعه را بدست 

. با اين پيش فرض، مدير جديد هم مانند مدير قبلي خواهد بود. ، داشته باشددرت و ثروت خودافزايش ق
مدير جديد هم مانند مدير قبلي اين دريافتي را . يعني او هم سعي در جذب منابع دولتي براي خود مي كند

بع كشور را صرف توسعه اقتصادي و مدير جديد هم بجاي اينكه منا .داند حق و حقوق طبيعي خود مي
مردمي دركشورهاي مختلف،  لذا ديده شده كه انقالب. پيشرفت كشور كند، آنرا به نفع خود مصادره مي كند

  . نتيجه محسوسي براي مردم نداشته و توسعه اقتصادي در جامعه ايجاد نشده است

ر مديران وارد كنند در اينصورت دولت ها يا را براي تغيياگر مردم به داليل مختلف نتوانند، فشارهاي الزمه 
  . بطرف ديكتاتوري خودكامه متمايل مي شود و يا  حكومت در اختيار باندهاي قدرت قرار مي گيرد

، راحت ترين گزينه، حذف آزادي قرار گيردو يا جمهوري در اختيار باندهاي قدرت  تاتورديك ياگر دولتها
تأسيس و راه اندازي رسانه ها را محدود، مطالب عنوان  ،باندهاي قدرتديكتاتورها و . بيان در كشور است

  . شده در رسانه ها را كنترل مي كنند، لذا فضاي خفقان آوري بر جامعه حاكم مي شود
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ها  آزادي بيان و ايجاد فضاي خفقان، بستن رسانه ها، كنترل هاي بي و حد و حصر دولت بر رسانهحذف 
  .اندگي و شورش هاي اجتماعي و در نهايت عدم توسعه مي شودعقب مموجب افزايش فساد دولتي، 

كشور هاي جهان سوم هميشه در  يك دور باطل انقالبات و شورش هاي مردمي در مردم لذا مشاهده شده 
باعث مي شود، كشور در .... انقالبات، اختالس ها، حقوق هاي نجومي و   شورش هاي مردمي،.  قرار مي گيرند
ورود هر كشور به بحران فزاينده موجب مي شود كشور هيچ گاه پيشرفتي . اينده فرو روديك بحران فز
برون رفت هيچ اميدي براي فرو رفته و در بحران فزاينده اي كه است  كشور سومالينمونه آن . نداشته باشد

  . از آن قابل تصور نيست

هيچ وجه نبايد به دنبال انقالب و ، به استدر نتيجه اگر كشوري به دنبال توسعه اقتصادي و پيشرفت 
چون باعث مي شود، دولت نتواند . ايجاد شورش در هر سطحي به زيان جامعه تمامي مي شود. شورش باشند

رقيب كشور  ،به درستي كار خود را انجام دهد، در ضمن كشورهاي خارجي كه معموالً  بر سر منابعي
به عبارت ديگر ايجاد شورش نه تنها . مصادره كنند كشور را به نفع خودبين المللي هستند، كل منافع 

بلكه ممكن است كشور را به ورطه بحران هاي فزاينده . موجب ضرر و زيان هاي زيادي براي كشور مي شود
  .هدايت كند كه اصالً به نفع كشور نيست

و اين آزادي بايد  لذا آزادي بياني كه بتواند توسعه و پيشرفت را به دنبال داشته باشد، داراي اصولي است
، اگر مردمي مي خواهند از شر حكومت هاي ديكتاتوري رها شوند و يكسري محدوديت ها و قيودي را بپذيرد

چاره اي ندارند جز اينكه   آزادي بياني كه موجب پيشرفت اقتصادي مي شود در جامعه خود نهادينه كنند،
  . زير استبه شرح  اين شش اصل . شش اصل آزادي بيان را اجرا كنند

توسعه اقتصادي از  چون هيچ گاه. آزادي بيان نبايد به شورش و گلوله منجر شود هيچ گاه: اصل اول آزادي بيان
هيچ كشوري نبايد  .ادگي كشور مي شودشورش ها و انقالبات موجب عقب افت. گلوله تفنگي خارج نمي شود

مي تواند مورد استفاده قرار گيرد، آن هم  تفنگ فقط يك جا .هوس انقالب و شورش را به ذهن خود راه دهد
همين و . مردم هر جامعه اي از افراد تفنگ بدستش بايد بخواهد كه قانون را اجرا كند. اجراي قانون است

نه بصورت فيزيكي نه بصورت كالمي و نه . هيچ كس حق ندارد با افراد تفنگ بدست جامعه درگير شود. بس
در رسانه ها بايد، بر اجراي قانون پافشاري شود و از افراد تفنگ بدست  روي اين موضوع. بصورت رسانه اي

  .خواسته شود كه قانون را بدرستي اجرا كنند

لذا اگر بخواهيم قانون را   طرفدار حكومت و مجري قوانين حكومتي هستند،  شايد گفته شود، تفنگ بدستان،
  .اجرا كنند، وضعيت بدتر مي شود

 تفاوت ولي بايد بين فرماندهان و افراد عادي نظاميان. در كوتاه مدت اينگونه باشدپاسخ اين است كه شايد 
د، قانوني را اجرا كنند كه منافع مردم در سعي مي كنبطور معمول ، يك نظامي اگر فرمانده نباشد. قائل شد

زياد ممكن  ولي به احتمال. دار مديران حكومتي باشندولي فرماندهان ممكن است طرف. آن لحاظ شده باشد
كه در  است، فرماندهان نظامي هم مانند، بقيه نظاميان طرفدار منافع ملي باشند و از هر مدير حكومتي
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با احتمال قريب به يقين كليه نظاميان كشورهاي . دفاع نكنند دخالت دارد،... اختالس و حقوق نجومي و
لذا اگر در جايي موضوع منافع . مي كنند مختلف، حتي نظاميان در اختيار ديكتاتورها هم به منافع ملي فكر

عمده ترين شرط اين است كه مردم با . البته اين موضوع يك شرط دارد. ملي باشد به آن كمك مي كنند
  . نظاميان درگير نشوند و نظاميان احتمال درگيري در جامعه را ندهند

در جنگ  ود دفاع كنند، و پيروزياز خ نظاميان سعي مي كنندوقتي مردم با نظاميان درگير مي شوند، چون 
ولي وقتي مردم با آنها درگير نشوند، ولي منافع ملي را از . با كسي است كه ابزار قدرتمندي دارد و درگيري

مانند  .به احتمال زياد آنها هم با مردم همراه و همدل مي شوند  حكومت در خواست كنند، در آن صورت،
  . شدندانقالب مصر كه نظاميان طرفدار مردم 

دي ها و آزا هخواست در بيان. در ضمن نظاميان يك وظيفه ذاتي دارند، وظيفه ذاتي آنها ايجاد امنيت است
چون اگر امنيت در جامعه خدشه دار شود، به نفع . خدشه اي وارد شود بيان نبايد به وظيفه ذاتي نظاميان

لذا مردم همه بايد در گفتار و رسانه ها، به نظاميان كمك كنند كه . همه متضرر مي شوند. هيچ كس نيست
  . امنيت در جامعه بصورت حداكثري برقرار شود

حكومت هاي ديكتاتوري و يا جمهوريهاي در در همه حكومت هاي غير توسعه اي مانند  :اصل دوم آزادي بيان 
لذا آزادي بيان مردم بايد با . نامناسب بودن قانون براي توسعه است ،اختيار باندهاي قدرت، مشكل اصلي

بر درخواست خود پافشاري  و درخواست كننده باشند بايد مردم. هدف تغيير و اصالح قانون انجام گيرد
متأسفانه در بيشتر مواقع مردم نمي گويند كه  .چه قانوني بايد اجرا شود مردم بايد بطور شفاف بگويند .كنند

اگر مردم بگويند چه چيزهايي . بلكه مي گويند چه چيزهايي نمي خواهند. چه چيزي مي خواهند
اين . در اين صورت، يك فرد چماق بدست و گردن كلفت به قسمت مديريت منتقل مي شود. خواهند نمي

ولي اگر مردم بگويند كه چه چيزي . ن چيزي را كه مردم نمي خواهند را از بين مي بردفرد با چماق خود، آ
لذا . در آن صورت، فردي به قسمت مديريت منتقل مي شود كه مي تواند كاري انجام دهد. مي خواهند

   .مديريت كشور در اختيار يك فرد مدير توانمند قرار مي گيرد كه مي تواند آن خواسته را انجام دهد

وقتي . لذا مردم هميشه بايد در خواست كننده باشند و بطور صريح بگويند كه چه چيزهايي مي خواهند
افرادي كه در مديريت قرار دارند، يا مي توانند خواسته ها را انجام . مردم بر خواسته هاي خود اصرار ورزند

مديريت خودبخود . ار را انجام دهنددر اينصورت مردم به خواسته خود رسيده اند و اگر نتوانند آن ك. دهند
  . عوض مي شود و مديريت در دست افرادي قرار مي گيرد كه بتوانند آن خواسته را انجام دهند

ميزان قانون ، انوني كه بايد مردم درخواست كنند و بر اجراي آن پافشاري كننداولين ق :اصل سوم آزادي بيان
و دريافتي مديران ميزان حقوق  ، بايد از مسئولين خود بخواهندمردم . حقوق و دريافتي مديران مختلف است

  .و آنرا به اطالع عموم برسانند مختلف را بطور قانوني تصويب



٧٢ 

 

به عبارت ديگر مديران . دومين قانون درخواستي مردم، شفافيت مديران دولتي است :اصل چهارم آزادي بيان
در اينصورت مردم . ورت شفاف به اطالع مردم برساننددولتي بايد دريافتي و هزينه هاي زندگي خود را بص

اگر مديران هر كشوري اين . قادر خواهند بود، ميزان دريافتي قانوني و غير قانوني مديران را تشخيص دهند
ولي اگر مديران جامعه . دو اصل را بپذيرند، آن مديران مي توانند به فكر توسعه و پيشرفت مردم باشند

بصورت قانوني به اطالع مردم نرسانند و در ضمن درآمد  و هزينه خود را بصورت شفاف  ميزان حقوق خود را
  . از توسعه اقتصادي و پيشرفت خبري نخواهد بود. به مردم گزارش نكنند

رسانه ها و مردم، بايد خواسته هاي خود را بگونه اي عنوان كنند كه هميشه در پشت  :آزادي بيان پنجماصل 
به عبارت ديگر آزادي بيان بايد بر انجام قانون پافشاري . دلي قاضي و دادستان بنشينندميز قانون روي صن

و هيچ گاه نبايد خواسته هاي خود را بگونه اي عنوان كنند كه در مقابل ميز قانون و روي صندلي . كنند
  . متهم قرار گيرند

. ه باشدكسي بايد مديريت جامعه را بدست گيرد كه برنامه اي براي توسعه اقتصادي داشت :اصل ششم آزادي بيان
 ران او قانون و برنامه هاي اجرايي مدي را به اطالع مردم رسانده باشد و  برنامه خود، در ضمن در ابتداي كار

  . شده باشدنقد و بررسي 

هر نوع حكومتي كه داشته باشند، گامي بطرف جلو اگر مردم كشوري اين شش اصل را اجرا كنند، : جمع بندي 
وقتي اين شش اصل در آزادي . وجود داردمطلق فرض كنيم يك حكومت ديكتاتوري پادشاهي . اند برداشته

اگر حكومت جمهوري در اختيار . اين حكومت به يك حكومت مشروطه تبديل مي شود. بيان اجرا شود
با اين روش هر دولتي به يك دولت توسعه . تبديل مي شود باندهاي قدرت باشد، به يك جمهوري مردمي

  .  خواه تبديل مي شود

براي نقد عملكرد  :پيشنهاد مي شود  در انتها براي اينكه شش اصل در آزادي بيان به درستي اجرا شود، 
ه ها يكي از مكانهاي نقد عملكرد دولت، احزاب و رسان. قائل شوندخاصي لتي، مكان و چارچوب مسئولين دو

هر فردي كه نسبت به عملكرد مسئولي انتقاد دارد و يا اينكه فساد دولتي را مشاهده كرده است، به . هستند
كنند،  سعي مي  آنها با شنيدن مطالب، .در احزاب معموالً افراد مختلفي جمع شده اند. احزاب مراجعه مي كند

از اين طريق كليه نقد ها و اطالعات در . اين مطالب را بگونه اي كه شش اصل فوق رعايت شود اجرا كنند
  . كاهش نمي يابد منيت در جامعه هم اجامعه پخش مي شود و

احزاب قدرتمند و  اگر كشوري يا جامعه اي بخواهد آزادي بيان خود را حفظ كند چاره اي جز، تشكيل
  . ندارد هاي قوي رسانه

  . كاهش فساد دولتي است هاي قوي ووجود آزادي بيان، احزاب قدرتمند ، رسانه نشانه مهمترين 

در هر جامعه اي كه فساد دولتي كم باشد، معلوم است كه مردم آزادي بيان دارند، احزاب قدرتمند هستند و 
  . رسانه ها قوي هستند
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در جايي كه فساد . ندبصورت معكوس حركت مي ك با شاخص شفافيت و فساد دولتي شاخص آزادي بيان 
وقتي . مردم از ابتدايي ترين حق آزادي بيان محروم هستند و رسانه ها ضعيف و بي هويت دولتي زياد باشد،

  . كنند در جامعه خفقان حاكم باشد، مديران دولتي به راحتي بودجه عمومي كشور را به نفع خود مصادره مي

  در مورد آزادي بياننظر اسالم 
  

محتوا و داللت آنها و با مراجعه به تفاسير مختلف، آيات متعددي در قرآن كريم وجود دارد، كه با بررسي 
  :در اينجا به برخي از اين آيات اشاره مي كنيم. اهتمام قرآن به آزادي بيان در جامعه روشن مي گردد

  : قرآن كريم مي فرمايد 18و  17در سوره زمر آيات 

»...ادبشِّر عو   فَبتَّبِعونَ القَولَ فَيعستَمينَ يم أُولُوا األلبابِ؛ الَّذه كأُولَئ اهللاُ و مداهالَّذيِنَ ه كأُولَئ نَهنَ أَحس«  .
خداوند متعال با بشارت به كساني كه نظريات مختلف را مي شنوند و پس از بررسي، بهترين آنها را انتخاب 

ايت هستند، مهر تأييدي بر اين و اينكه اهل هد» أُولُوا األلباب« مي كنند و همچنين با كنايه زدن از اينان به 
استماع اقوال مختلف و پيروي از بهترين آنها قطعا بدون بيان اين نظرات از ناحيه افراد .  روش نهاده است

مختلف با ديدگاه هاي متفاوت امكان پذير نيست و اين امر وقتي ميسر است كه افراد جامعه، داراي آزادي 
در غير اين صورت اين روش كه از ديدگاه . قايد آنان ايجاد شده باشدبيان بوده و فضايي امن براي ابراز ع

  : آيه ديگر مي فرمايد 64سوره آل عمران آيه در .قرآن كريم ممدوح است، متروك باقي خواهد ماند

» دينَكُم أالّ نَعبب ينَنَا واء بوس همالَوا إِلَي كَلتابِ تَعأهلَ الكلَ   قُل ي عضًا إلَّااللَه وعضُنَا بذَ بتَّخلَاي به شَيئاً و ا نُشرِك
  » دونِ اهللا   أربابا من

از آنان دعوت نموده تا با » تعالوا«مخاطب خداوند متعال در اين آيه شريفه اهل كتاب هستند كه با عبارت 
ضايي آزاد و امن قرآن در صدد ايجاد فپس .  يابندمشتركي دست مسلمين با بيان نقطه نظرات خود به وجه 

در جامعه اسالمي، براي اظهار نظر مخالفين عقايد الهي برآمده و البته روشن است كه همه سخنان اهل 
كتاب، حق نيست، ولي قرآن با دعوت از ايشان به آنها اجازه داده براي رسيدن به نقاط مشترك در انديشه ها 

وقتي محقق مي گردد كه هر » كَلمه سواء«اضح است  و  .و عقايدشان با مسلمين به بيان افكارشان بپردازند
  .دو گروه آزادانه سخنان يكديگر را بشنوند و احساس ناامني نكنند

 156د، همچون آيه كننمشورت  مي دهد تا با هم و مسلمين دستور) ص(پيامبر به قرآن هآيدر يك خداوند 
  : آل عمران كه مي فرمايد هسور
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لَانفَضُّوا من حولك فَاعف عنهم واستَغفر لَهم و  اهللاَ لنت لَهم و لَو كُنت فَظا غَليظَ القَلبِ فَبِما رحمه مّنَ «
سوره شوري كه  38همچنين آيه . »في األَمرِ فَإِذَا عزَمت فَتَوكَّل علَي اهللاِ إِنَّ اهللاَ يحب المتَوكِّلينَ   شَاوِرهم
  . داده استبه شورا  دستور

  .»...و أَمرُهم شُوري بينَهم... « 

غرض از مشورت در يك مسأله، آن است كه شخص، با استفاده از تجارب و افكار ديگران، با بررسي تمام  
بنابراين بر اساس غرض و حقيقت استشاره بايد افراد در بيان . جوانب يك امر، بهترين گزينه را انتخاب نمايد

باشند و گرنه در صورتي كه خود را مثالً ملزم به بيان نظرات همسو با مشورت شونده بدانند، نظراتشان آزاد 
  .غرضي را كه قرآن از مشورت بر آن تأكيد نموده است حاصل نمي گردد

قرآن كريم با امر به مشورت پيامبر با مسلمين، پديده آزادي بيان را تأييد و با اهتمام بر آنچه كه در سوره 
آنرا به عنوان يك نهاد مدني جامعه اسالمي معرفي و تحسين » و أَمرُهم شُوري بينَهم«فرموده  38 شوري آيه
  .نموده است

سوره اسراء كه  88قرآن كريم، معجزه الهي است و در آيات متعددي به تحدي پرداخته از جمله آيه  
  : فرمايد مي

أن يأتُوا بِمثل هذَا القُرءانِ ال يأتُونَ بِمثله و لَو كَانَ بعضُهم لبعضِ  قُل لَّئنِ اجتَمعت اإلِنسنُ و الجِنُّ علَي«
  .»ظَهيرًا

و چون اجزاء آن نيز همچون مجموعه اش معجزه است اين تحدي را نسبت به سوره نيز جاري دانسته و  
  :فرموده 

  » وا منِ استَطَعتُم من دونِ اهللاِ إِن كُنتُم صادقينَثله و ادعفتَراه قُل فَأتُوا بِسوره مّأم يقُولُونَ ا«

و با اين هدف، خداوند متعال، همه ي غير خدا را به آوردن مثل قرآن، دعوت نموده و فراخوان عمومي كرده  
با توجه به اينكه قرآن كريم افكار عمومي انسان هاي لجباز و شكاك را به مبارزه طلبيده، اين . است

رقابت در ميدان كالم و بيان است، كه البته در صورتي معناي واقعي رقابت خواهد داشت كه  درخواست
رقيب در بيان خود از آزادي كامل برخوردار باشد؛ و گرنه منطقي نيست كه به رقيب اجازه سخن گفتن نداد 

موانعي كه براي  و از او درخواست مسابقه در ميدان سخنوري نمود، چونان كسي كه در ميدان جنگ با وجود
سر داده و در صورت عدم استجابتش از ناحيه رقيب، ادعاي » هل من مبارز«دشمن ايجاد نموده نداي 

به معناي آزاد ) 38يونس، (» وادعوا منِ استَطَعتُم من دونِ اهللاِ«پيروزي نمايد، اينكه قرآن كريم فرموده 
ه مي توانند يكديگر را فراخوانده، كمك و پشتيباني گزاردن رقباي فرضي در ميدان مبارزه است، تا هر چ

نمايند و در اين حال است كه نتوانستند مانند قرآن بياورند، پيروز مطلق تحدي و مبارزه طلبي قرآن كريم 
  .خواهد بود
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  از آزادي بيانانحراف 
  .در جوامع اسالمي اتفاقات زيادي رخ مي دهد تا آزادي بيان شكل نگيرد

هر چند مطلب بصورت طنز است و لي . مطلب فوق به يك طنز تلخ تاريخي اشاره مي كنمبراي روشن شدن 
گفته شد، دانشجويان در محوطه دانشگاه، آزادندعقايد و  ايران در اوايل انقالب اسالمي. يك واقعيت تلخ است

تا سنگ يا پاره آجر پيدا كردند و   عده اي گشتند چند  با اعالم اين مطلب،. نظرات خودشان را بيان كنند
  . شيشه هاي دانشگاه را شكستند

لذا با لنگه . در پايان بحث نمي توانستند نظرات طرف مقابل را بپذيرند. يا وقتي كه با هم بحث مي كردند
   . كفش به جان هم مي افتادند

ها آزاد شدند تا هر چه دلشان  نمونه ديگر تاريخي اين است كه در انقالب مشروطه ايرانيان، روزنامه
به فحش هايي اختصاص مي يافت كه گروههاي مختلف  ها بيشترين مطالب اين روزنامه. خواهد بنويسند مي

  . به يكديگر مي دادند

بيشتر مواقع روزنامه .  دوغ هايي را به يكديگر نسبت مي دادنانواع و اقسام تهمت و افتراع و در ها روزنامهدر 
لذا ايجاد فضاي آزادي . بعضي از مطالب سعي مي كنند، در جامعه آشوب و درگيري ايجاد كنند انتشارها با 

  . بيان در ابتداي كار بجاي اينكه موجب اعتالي افكار و عقايد جامعه شود، موجب هرج و مرج مي شود

كند هر چند كه ولي هر جامعه اي كه بخواهد پيشرفت كند، بايد اين فضاي آزادي بيان را در خود نهادينه 
به عبارت ديگر ضرر و زيانهاي ناشي از . در ابتدا ممكن است، اين امر موجب ضرر و زيانهايي به جامعه شود

  . فضاي آزادي بيان در ابتداي خود نبايد موجب محدوديت در فضاي آزادي بيان شود

اين موضوع . ولتي مي شوداز همه مهمتر نقد و انتقاد مسئولين دولتي موجب برآشفتگي بعضي از مسئولين د
  .باعث مي شود، دولت سعي در محدوديت آزادي بيان داشته باشد

. ، مشكل آفرين استو چه غير مسلمانكه بطور طبيعي در هر كشوري چه مسلمان   عالوه بر مطلب فوق ،
ن در ميان يك عامل انحرافي  به نام كفر گويي و ارتداد در ميان مسلمانان باعث تشديد محدوديت آزادي بيا

  . مسلمان شده است

تأكيد زيادي بر نقد و انتقاد از حاكميت ) ع(صحابه و حضرت علي  ،) ص(حكومت پيامبر اكرم  در صدر اسالم،
اعتقادي به  آزادي بيان و نقد و انتقاد از حكومت ) ع(ولي حكومت هاي بعد از حضرت علي . داشتند
زد، سريع او را به كفر گويي و ارتداد متهم مي كردند و  لذا حكومت هاي بعدي اگر كسي حرفي مي. نداشتند

  . كامالً از بين رفت) ع(لذا فرهنگ آزادي بيان بعد از شهادت حضرت علي . با او برخورد خشني مي كردند
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در حال حاضر كليه كشورهاي اسالمي بصورت ديكتاتوري اداره مي شود كه ديكتاتورها معموالً ميانه خوبي با 
  . و فضاي نقد و انتقاد ندارندآزادي بيان 

يعني رسانه اي كه  . اعالم كردحكومت طالبان در افغانستان، كليه رسانه ها از جمله تلويزيون را حرام 
تنها از   حكومت داعش هم،.  توانست، مكاني براي تضارب افكار و آزادي بيان باشد، حرام و بسته شد مي

اجرا  را  مبني بر عمليات انتحاري  خليفهمردم بايد  دستورات . دهنرا مي خوا خليفه پيروان خود اطاعت از
  .كنند

  .بطور كلي انجام عمليات انتحاري نشانگر عدم وجود فضاي آزادي بيان و امر به معروف و نهي از منكر است

  وضعيت آزادي بيان در ايران
. هر چند در قانون اساسي به آزادي بيان تصريح شده است ولي در عمل انحراف بزرگي رخ داده است

پايين آمدن جرم و  فساد مهمترين كاركرد آزادي بيان . بطوريكه كاركرد آزادي بيان بسيار محدود شده است
لي با توجه به گسترش اين آزادي در رسانه هاي وابسته به دولت خيلي كم رنگ است وولي . در جامعه است

ولي اين آزادي بيان باعث كاهش تخلفات در . آزادي بيان نسبي وجود دارد  رسانه هاي جمعي و اجتماعي،
  . دولت اعم از حقوق هاي نجومي و اختالس ها نشده است

ر بطو. در اين رابطه گاهي عملكرد قوه قضائيه بگونه اي است كه باعث تشويق و ترغيب جرم و فساد مي شود
بار سردبير روزنامه كيهان بدليل اعتراض به مفاسد اقتصادي در دولت دهم به دادگاه احضار  4حداقل : مثال 
. باعث شد تا ايشان تبرئه شود مداركي به دادگاه نشان دادند، . ايشان به دادگاه رفتند و پاسخ گو بودند. شدند

پس قوه قضائيه بايد   كيهان آنرا افشا كرده اند، سؤال اين است، اگر جرمي و فسادي رخ داده است كه روزنامه
قوه . قضائيه عملكردش بگونه ديگري بوده است ولي قوه. مفسدين را باز خواست كند و آنها را بازداشت كند

بعد از گذشت چندين سال . قضائيه و دادگاه ها سر دبير روزنامه را بازداشت و به دادگاه احضار كرده است
دادگاه . اي خود در جامعه بصورت آزادانه به اعمال فساد و اختالس خود مشغول استهنوز مفسد اصلي بر

اين موضوع يعني قوه قضائيه . هيچ گاه نخواسته و يا نتوانسته است شخص مفسد را به دادگاه احضار كند
  . هيچ استقاللي از خود ندارد

سراغ مفسد مي روند و از او تحقيق موضوع بدتر اين است كه در همه دنيا وقتي افشا گري مي شود، اول 
ممكن است خبرنگاري در مورد انجام يك مفسده . كنند كنند و گزارش تكميلي را به مردم ارائه مي مي

متعاقب آن قوه قضائيه با همين حدس سراغ كساني مي رود كه . حدسي بزند و حدس خود را هم بنويسد
ابتدا به مردم مي گويند  اگر هيچ مشكلي نبود ،. نندتحقيق مي ك. ممكن است مفسده را انجام داده باشند

كه هيچ مشكلي نبوده ، سپس از رسانه مذكور و خبرنگار مي خواهند كه تكذيبيه را بصورت كامل پخش 
روزنامه وجه و اعتبار خود را از دست وقتي يك روزنامه و يا يك رسانه دائم مطالب خود را تكذيب كند، . كند

  .ننويسدمطالب كذب ه بعد سعي مي كند ديگر لذا از آن ب. مي دهد
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اين مدرك را پخش . ولي در ايران، يك روزنامه نگار به نام حسين شريعتمداري از كسي مدرك داشته است
كند، آن فرد مفسد به دادگاه مراجعه مي كند و ادعا مي كند كه آبرو حيثيتش از بين رفته و پايمال شده  مي

آن . قوه قضائيه هم خبرنگار را بازداشت مي كند  همت و افترا شكايت مي كند،و از خبرنگار به جرم ت. است
لذا در  اين اطالعات را از كجا آورده اي؟ از خبرنگار مي پرسد،مي رود و  دادگاهبا كمال آزادي به فرد مفسد 

اگر كسي . جاي مدعي و پاسخ گو عوض مي شود. دادگاه هاي ايران جاي مفسد و مصلح عوض مي شود
اين موضوع يعني فرو رفتن كشور در فساد سيستمي ، اين كار . مفسده اي را افشا كند بايد پاسخ گو باشد

يعني   اين فساد يعني تورم دو رقمي،. يعني گسترش فساد كه در آينده به هيچ وجه قابل اصالح نيست
  . بيكاري جوانان، يعني بي خان و مان شدن گروهي از مردم

ابتدا قوه قضائيه . اگر افشا گري انجام شد .و آزادي بيان بايد از قوه قضائيه شروع شود لذا مبارزه با مفاسد
اطالعيه انجام تحقيقات در مورد افشا گري بايد توسط همان رسانه  و همان . تحقيقات خود را انجام مي دهد

  . همه برسدبعد از تحقيق هم بايد نتايج تحقيق از طريق همان رسانه به گوش . خبرنگار پخش شود

چون مجبور . اگر اين اتفاق بيافتد ديگر هيچ رسانه اي يا روزنامه اي مطالب خالف واقع پخش نمي كند
اين كار موجب از دست رفتن مخاطبين روزنامه و . شود بعد از آن در همان روزنامه عذر خواهي كند مي

  . رسانه و بي اعتباري خبرنگار مي شود

 . ولي دستگيري خبرنگار و محدوديت رسانه ها موجب گسترش فساد سيستمي مي شود

  پيشنهاد
از اين . مردم يك جامعه براي گسترش آزادي بيان، بايد بر خواسته هاي خود تأكيد  و پافشاري كنند: الف 

  . حكومتي كارآمدتر از مدير قبلي مي شودطريق مديران تعويضي در هر 

استن هاي خود تأكيد، اين نخواستن ها باعث مي شود، مدير تعويضي بدتر از مدير قبلي اگر مردم بر نخو: ب
  .چون در نخواستن ها فقط چماق بدستان در مديريت قرار مي گيرند .باشد

در ضمن . مهمترين خواسته هاي مردم بايد، روشن شدن دريافتي مديران و قانوني شدن دريافتي باشد: ج
  . ورت شفاف به سمع و نظر مردم برسددريافتي مديران بايد بص

ران و صاحبان ادستگيري روزنامه نگ. از دستگيري و بستن روزنامه ها و رسانه ها بشدت پرهيز شود :د
بايد . اگر رسانه اي مطلب به دروغ هم گفته باشد. ها باعث فساد سيستمي در كشور مي شود رسانه

  . عذرخواهي نموددروغگويي او را اثبات و آن رسانه را مجبور به 
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  محيط زيست حفاظت ازباور  .6
  

 كهبايد بصورت يك فرهنگ بپذيرند انسان ها باور حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي اين است كه 
.  بروز بيماريهاي مختلف مي شودچون تخريب محيط زيست موجب . محيط زيست را نبايد تخريب كنند

ميزان  اين اقدامات. مي شود گياهيوشش پ از بين رفتن موجبرختان جنگلي، آتش زدن جنگلها قطع د
گرم شدن . دكننامساعد مي  براي سكونت را اقليم كشورها  ،كاهش بارندگي. مي دهد كاهشرا بارندگي ها 

قحطي، بحران آب شرب و  ،بروز خشكسالي  پديده ريزگردها، :ث گوناگوني مانندزمين باعث رخ دادن حواد
سقوط بهمن  ،ي گياهي و جانوري، جاري شدن سيلكشاورزي، از بين رفتن جنگلها و مزارع، نابودي گونه ها

 باور داشته باشند بايدانسانها  ، انساني رخ دهد در اطراف زندگيكمتر براي اينكه اين حوادث  .مي شود.... و 
  .از تخريب محيط زيست جلوگيري كند

تك تك افراد خود را بطوريكه فرهنگ جامعه اضافه شود،  از محيط زيست و منابع طبيعي بايد بهحفاظت 
باور عمومي به حفاظت از محيط زيست، تا آنجا بايد در اعتقاد  .دانندبمسئول حفاظت از محيط زندگي شان 

جايي كه  مردم اگر  .منابع طبيعي بدانند پليس يا نگهبان و باور مردم رسوخ كرده باشد كه همگي خود را
محيط زيست را تخريب نكنند ولي اگر در جايي تنها باشند، محيط زيست را تخريب پليس و نگهبان باشد، 

نشان اين اتفاق  .شن كنند و جنگل را آتش بزنندو يا اينكه وقتي وارد جنگل مي شوند، آتش رو. كنند
حاكميت نگرش فرهنگي . نيĤمده است پديد و باور علمي براي محيط زيست حاكميت فرهنگي  ،دهد مي

زماني رخ مي دهد كه فرد چه در تنهايي و چه در جمع خود را مسئول حفاظت از محيط زيست اطراف خود 
  . بداند

يك  ،و ديگر حوادث سقوط بهمن  شيوع حصبه و وبا،  ، پديده ريزگردها،وقوع سيالب ،دنمردم فكر كناگر
به  توسعه اياز نگرش اين انسان . بالي آسماني است كه بشر براي جلو گيري از آن كاري نمي تواند بكند

 خالقيت و پيشرفتجامعه اي كه خرافي باشد، هيچ گاه نمي تواند. هستندخرافي  انسانهااين . دور مانده است
  .داشته باشد

رخ رشد متوازن با توسعه . مترهاي توسعه استااز مهمترين پار يباور فرهنگي به حفظ منابع طبيعي يك
تخريب  اگر اين منابع. منابع طبيعي در حالت عادي يك توازن در محيط زيست ايجاد كرده است. دهد مي
مناسب براي توسعه توجه به طبيعت  فرهنگ. د، توازن محيطي از بين مي رود، لذا توسعه رخ نخواهد دادنشو

ارزشهاي بلكه  .يستان به ميوه و الواري كه از آن به دست مي آيد نارزش درخت. آن استاز بعد كيفي 
آرامشي كه براي روح و روان انسان، تأثيري كه روي احساسات، مانند . ديگري نيز به انسانها ارائه مي كنند

به فرهنگ تبديل ر اين اعتقاد درجامعه اگ. ع معنوي كه براي جامعه بشري داردخلق آثار هنري و ساير مناف
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به ديده احترام مي نگرند و در محافظت از اين نعمت  تن ها نسبت به تمام جلوه هاي طبيع، انساشود
  .خدادادي نهايت سعي و تالش خود را به كار خواهند برد

از طرف ديگر تخريب محيط زيست، موجب شيوع انواع بيماريها مي شود، كه جامعه براي درمان اين 
گسترش بيماريها، اميد به زندگي افراد يك جامعه را كاهش . ي بايد بپردازدبيماريها، هزينه هاي سرسام آور

اگر فردي در منطقه اي زندگي كند كه . كاهش اميد به زندگي باعث فعاليت كمتر افراد مي شود. دهد مي
. سالگي در عرصه هاي اقتصادي فعال باشد 80محيط زيست تخريب نشده باشد، اين فرد قادر است تا سن 

سالگي در عرصه هاي اقتصادي فعال  50مين فرد در محيط زيست تخريب شده، نمي تواند تا سن ولي ه
  . فعاليت پايين انسانها، توسعه اقتصادي را با مشكل مواجهه مي سازد. باشد

امراضي مانند حصبه، وبا، . بسياري از بيماريهاي شايع، ناشي از آلودگي محيط زيست است :به عنوان مثال
ها و  انواع سرطان نقص عضوها،. ستا و غيره، ناشي از آلودگي هاي آب انواع و اقسام سرطان ها، تهپاتي

  .است كه اثرات زيانبار آن صدها هزار سال باقي خواهد ماند محيطيهاي  پوستي ناشي از آلودگيهاي  بيماري

  و حفاظت از محيط زيستاسالم 

هو أَنشَأَكُم منَ «: آمده استدر قرآن اينگونه ط زيست نظر اسالم در مورد آباد كردن زمين و پايداري محي
رَكُممتَعاسضِ ويعني خداوند شما را در زمين خلق كرد و شما را به عمارت و آباد كردن زمين گماشت  »األَر .

، يعني »ان قامت علي احدكم القيامه و في يده فسيله فليغرسها«: مي فرمايد) ص(در اين رابطه پيامبر اكرم
  .اگر قيامت برپا شود ودر دست نهالي باشد بايد آن را بكارد

پس هر . يعني ما هر چيز را به اندازه خلق كرديم » إِنَّا كُلَّ شَيء خَلَقْنَاه بِقَدرٍ«: خداوند متعال مي فرمايد 
كه  چرا. چيز مقدار و حدودي دارد و بايستي بطور صحيح و درست بهره برداري شود تا نابود و منهدم نگردد 

  .نيز تعلق دارند يلهاي بعدبلكه اين اندوخته ها به نس. نسل تعلق ندارد  اين ثروتهاي طبيعي فقط به يك

يعني از زمين » تحفظو من االرض فانها امكم«: روايت شده است كه حضرت فرمود) ص(از پيامبر اكرم
اسالم براي نظافت و بهداشت اهميت فوق العاده اي قائل است . حفاظت كنند به درستي كه آن مادر شماست

 .و آن را از نشانه هاي ايمان مي داند

  ايرانحفاظت محيط زيست در 
مبني بر حفاظت محيط زيست، بزرگترين تخلفات زيست ) ره(عليرغم تأكيد قانون اساسي و امام خميني 

اين تخلفات بگونه اي است كه باعث تغيير اقليم ايران و خشك شدن تدريجي . محيطي در حال وقوع است
و كمبود آب در بحران ريزگردها بارندگي بي توجهي به محيط زيست باعث كاهش  .شده است كشور ايران

  . اين عوامل باعث غير قابل سكونت شدن كشور ايران مي شود. كشور مي شود
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درجه طول شرقي واقع  63تا44درجه عرض شمالي و 40تا25ر ايران مابينكشور: عوامل بارندگي در ايران 
ورود بادهاي مرطوب غربي  مسيربود و همچنين در مين ايران فاقد ارتفاعات بلند اگر سرز .شده است

در سرتاسر  ،مشابه آنچه در سرزمين هاي مجاور ديده مي شود اندك، گرفت شرايط خشكي با تفاوت قرارنمي
سرزمين ايران در  پس. يعني آب و هوايي مانند اردن، مصر ليبي و عربستان داشت. ايران حاكميت مي يافت

تفاعات و قرار گرفتن در مسير بادهاي مرطوب غربي باعث ولي دو عامل ار. قرار دارد كمربند خشك جهان
ميلي متر و كمتر از يك سوم متوسط بارش ساالنة كرة زمين  250كشور متوسط بارش ساالنة شده تا 

در داخل كشور هم مناطق مختلف آن به واسطة موقعيت جغرافيايي خاص خود . باشد ميلي متر 860يعني
ف به طوري كه هر چه از مناطق شمالي و غربي كشور به طر .مي باشندداراي ويژگي هاي بارشي متفاوتي 

وقوع بارش با تأخير صورت  -ب .از ميزان بارش كاسته مي شود -الف :برويممناطق جنوبي و شرقي پيش 
بارش ها بيشتر به صورت رگباري و حجم عظيمي از آنها در  -د. نوسانات بارش بيشتر مي شود - ج .گيرد مي

  . زمان كوتاهي از سال مي بارد

نام » فالت ايران« در مفهوم پيكر شناسي سرزمين ايران در مجموع سرزمين نسبتاً بلند و ناهمواري است كه،
 قي را فراهم ساخته واين فالت ارتباط طبيعي فالت آناتولي در شمال غربي با فالت پامير در شمال شر .دارد

قله  آن  متر و بلندترين نقطة 56پست ترين نقطة آن در دشت لوت .متر است 1250ارتفاع متوسط آن حدود
 ارتفاع .است كرده احاطه طرف همه از بلند كوهستاني حصارهاي را ايران فالت .متر ارتفاع دارد 5671دماوند

 .ميكند تجاوز متر 4000 از كوه چند ارتفاع آنها روي در و است بيشتر متر 2500از  مسير درطول كوهها اين
رافيايي مشخص و مستقلي در بخش داخلي اين سرزمين به وجود آورده كه واحدجغ كوهستاني، حصارهاي

 .دسترسي به آن تنها از طريق گردنه هاي صعب العبور و بعضي گلوگاه هاي طبيعي امكان پذير است
ناهموري ها و پستي و بلندي هاي سرزمين ايران به عنوان يك سري از عوامل محلي و جغرافيايي نقش 

ناهمواري هاي اصلي  .قاطع و تعيين كنندة در پراكندگي عناصر آب و هواي از جمله عنصر بارش دارند
 بودن مرتفع دليل به ناهمواريها-1 :ميگذارند اثر بارش جمله از آن عناصر و هوا و برآب طريق دو به	ايران
به صورت سدي  -2.گردند مي) ماد كاهش( هوا ويژگيهاي از بعضي تغيير سبب اطراف سرزمينهاي به نسبت

قرار ) جنوب غرب به داخل ايرانغرب و  شمال غرب، مرطوب از شمال،( در مقابل حركت توده هاي هوا
 افزايش با	 .ميشوند	صر آب و هوايي مانند بارش گيرند و سبب نا يكنواختي در پراكندگي مكاني عنا مي

درجه  6متر ارتفاع ازسطح درياي آزاد دماي محيط حدود 1000هر افزايش( دما كاهش دليل به ارتفاع
اثر ارتفاع بر هر چند  افزايش مي يابد، بارش ميزان	و رسيدن دما به نقطة شبنم )سلسيوس كاهش مي يابد

 2000در مناطق حاره حداكثر بارش تا ارتفاع  .كرة زمين يك جور نيستافزايش بارش در مناطق مختلف 
چرا كه در اين مناطق اليه پاييني جو سر شاراز رطوبت  كاهش مي يابد،ها متري است و از آن پس در قله 

. شود به اليه پاييني جو محدود ميحركات همرفتي .است ولي اليه مياني از نظر رطوبتي بسيار فقير است
اما  گذارد، از آن پس رو به كاهش مي متري افزايش و1900تا 1000نواحي حاره بارش تا ارتفاع درازاين رو 

  .متري افزايش مي يابد 5500تا 5000در مناطق برون حاره مقدار بارش تا قله كوه و تا ارتفاع
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ولي شكل . در بارش دارد لذا ارتفاعات نقش تعيين كننده اي. كشور ايران در مناطق برون حاره اي قرار دارد
از شمال غربي به جنوب شرقي  زاگرس رشته كوه. نا همگون باشد يران موجب شده تا بارش ها،كوه هاي ا

را  به قسمت هاي داخلي كشورهمانند سدي جلوي ورود رطوبت  اين رشته كوه. ايران كشيده شده است
تري نسبت به شهرهاي واقع در شرق كوه بطوريكه شهرهاي غربي در كوهستان زاگرس بارش بيش .گيرند مي

ولي شهر  ميلي متر است، 570متر  300قصرشيرين با ارتفاع در شهر بارش ساالنة مثالً .  هاي زاگرس دارد
  .ميلي متر است 219كمتر از  واقع در دامنه شرقي زاگرس قم  

اين ارتفاعات باعث بارش در منطقه . در ايران كامالً از غرب به طرف شرق ادامه دارد البرزولي رشته كوه 
دامنه شمالي البرز  چون. تر از دامنه جنوبي آن استبارندگي در دامنه شمالي البرز بيش. شمال ايران مي شود

 ي رشته كوهشمال دامنه بارندگي درمجموعاين مجاورت باعث شده .  در مجاورت درياي مازندران قرار دارد
  .باشد آن جنوبدامنه  از بيشتر البرز

  ساير عوامل بارندگي

عالوه بر ارتفاع  و عبور بادهاي مرطوب غربي عوامل ديگري هم موجب، كاهش و  :پوشش گياهي و جنگلي 
سال پيش نواحي جنوبي دامنه البرز هم مانند  دامنه شمالي آن  2000در حدود . افزايش بارش مي شود

در آن موقع در دامنه هاي جنوبي البرز هم دريا و درياچه وجود داشته و هم . بوده استسرسبز و جنگلي 
در ضمن شهرهاي بزرگي هم در دامنه هاي . كوه هاي دامنه جنوبي سرسبز و پوشش جنگلي داشته است

ن، يك شهر شهر سمنا نزديكيدر . جنوبي وجود داشته كه هم اكنون امكان وجود چنين شهرهايي نيست
. در همين سالها، دامنه جنوبي البرز پوشش جنگلي داشته است. بزرگ به نام صد دروازه وجود داشته است

افزايش بارش در ناحيه جنوبي باعث پرآب شدن .  پوشش جنگلي باعث افزايش بارش در كشور مي شده
بطوريكه در حال . بين رفتند به تدريج درختان جنگلي از. رودخانه ها و درياچه هاي اين استان شده بود

در نتيجه بارندگي هم كاهش يافته و امكان وجود شهر . حاضر خبري از پوشش جنگلي در اين مناطق نيست
  چرا؟.رگي مانند صد دروازه وجود نداردبز

اين ارتفاعات اگر پوشش گياهي . متر هستند 2500تا  1000ارتفاعات   چون ارتفاعات شمال استان سمنان،
پس وقتي ابرها از باالي اين منطقه عبور مي كردند، امكان . اشند، هواي زمين را خنگ نگه مي دارندداشته ب

. ميليمتر بوده است 400ميليمتر  150در نتيجه ميزان بارش بجاي . بارش را در اين استان را باال مي برد
اي سمنان جريان داشته رودخانه هاي بزرگي در دره ه. ميليمتر باشد 400وقتي بارش يك منطقه باالي 

ولي با از بين رفتن پوشش گياهي در . پس، در آن موقع رودخانه هاي پر آب زيادي وجود داشته است. است
در نتيجه امروزه ديگر امكان وجود يك شهر بزرگ در استان . اين مناطق، ميزان بارش كاهش يافته است

ناگزير . ي در استان سمنان سكونت داشته باشندحال اگر بخواهيم دوباره جمعيت زياد. سمنان وجود ندارد
  . به احياء پوشش گياهي استان سمنان هستيم
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وقتي پوشش گياهي . ساير مناطق هم اينگونه هستند. مورد استان سمنان بعنوان يك مثال مطرح شد
  . ميزان بارش كاهش و امكان زندگي را كاهش مي دهد  ارتفاعات از بين برود،

و در پي آن گرم شدن كره زمين كه به پديده تغيير افزايش گازهاي گلخانه اي : گلخانه ايافزايش گازهاي 
اين رخداد پيامدهاي زير را در برخي . اقليم مشهور است، باعث تغيير توزيع زماني و مكاني بارش مي گردد

  .مناطق در پي خواهد داشت

  تغيير نسبت تبخير به بارش -ب )ترسالي هايا در برخي مناطق ديگر (افزايش تناوب خشكسالي ها - الف

  ذوب زودرس برف -د تغييرات بارش جامد و مايع يعني برف و باران به ضرر ريزش برف -ج

  

آلودگي هاي زيست محيطي به ويژه انتشار آالينده ها در هوا به افزايش دما و اختالل در : لودگي هواآ
صرف نظر از موضوع گازهاي گلخانه يي . منجر مي شود قوانين طبيعي و اقليمي و در نهايت كاهش بارندگي

كه باعث افزايش دماي زمين مي شود و خود موضوعي پيچيده و قابل بحث است، مبحث جديد و قابل توجه 
ندگي در شهرهاي صنعتي و آلوده ممانعت ذرات آالينده هوا از تشكيل باران و برف است كه از ميزان بار

 .كاهد مي

، جريان هاي مه دودهاي شيميايي و ذرات غبار و گازهاي نشان مي دهد در اين زمينه بررسي هاي محققان
يجاد اين معضل آالينده ناشي از نيروگاه ها و صنايع فلزي، كارخانه ها و پااليشگاه ها از مهم ترين عوامل ا

به طوري كه ذرات منتشر شده و آلودگي ها مانع تجمع ذرات بسيار ريز بخار و هدايت  .استزيست محيطي 
اين موضوع اولين اثر سوء آلودگي هوا در تغييرات اقليمي . آن به سوي زمين و تشكيل قطرات باران مي شود

 .است

ت آالينده باعث عمده دليل اينكه آلودگي هوا از تشكيل باران و برف جلوگيري مي كند، اين است كه ذرا
) كه براي تشكيل باران الزم است(عدم تغليظ و تجمع بخار آب شده و قطرات آب كوچك تر از حد معمول 

باقي مي مانند چرا كه ريزش باران نيازمند برخورد و آميختن ميليون ها ذره بخار آب است تا جاذبه زمين 
ن گازها قطرات بسيار ريز آب كه به صورت پراكنده بتواند آنها را به سمت زمين بربايد، در حالي كه طبق قانو

در مورد تشكيل بلورهاي برف و تگرگ نيز . در هوا معلق هستند، شانس نزول به زمين را نخواهند داشت
قطرات كوچك بخار آب كه به دليل وجود آالينده هاي هوا قابليت . وضعيت به همين صورت خواهد بود
شود،  يخ يا كريستال هاي برف تبديل مي ا ندارند، به كندي به بلورهايتجمع و تشكيل قطره هاي بزرگ تر ر

 .بنابراين بارش تگرگ و برف كمتر از انتظار خواهد بود
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نكته بعدي كه بايد به آن اشاره كرد، گرماي بيش از حد زمين و جزاير حرارتي موجود در كالنشهرهاي بزرگ 
تر به دليل جمعيت زياد در شهر و تردد خودروها و اين معضل بزرگ زيست محيطي بيش. نظير تهران است

به طوري كه . استدماي هوا بيش از حد طبيعي اين معضل باعث افزايش . استمصرف بي رويه انرژي 
بنابراين در صورت تشكيل  .اختالف محسوسي بين دماي هواي مركز شهر، حاشيه و بيرون شهر وجود دارد

اين اتفاق ساده . ل از رسيدن به سطح زمين تبديل به باران خواهد شدبرف در اليه هاي باالي جو شهرها، قب
ه آب و در كل حيات به راحتي از برودت هوا و خاصيت برف و سرما كه تعادل فصول سال و تضمين چرخ

 .را با مشكل مواجه مي كندزيست محيطي 

قات اخير دانشمندان ثابت كرده تحقي .اما دخالت آالينده هاي هوا در اقليم و طبيعت به اينجا ختم نمي شود
است كه دود ناشي از سوختن درختان و گياهان هنگام آتش سوزي جنگل ها، به طور طبيعي، مانع خاموش 

اين دود كه نوعي آاليندگي را براي هوا به دنبال دارد، در برخي شرايط . شدن آتش توسط باران مي شود
به نظر مي رسد پاره يي از ابرها نسبت به آالينده . مي سازد ريزش باران را از ابرها متوقف و با مشكل مواجه

البته عده يي معتقدند اين مساله مي تواند به كاهش . ها حساس بوده و در مدت زمان كمي از بين مي روند
 ربآلودگي هوا موجب  نشان مي دهد،اما نظريه ديگر دانشمندان . توفان ها و بارندگي هاي شديد كمك كند

 .مي شود عادل طبيعت و رخ دادن توفان ها و تندبادها،هم خوردن ت

دانشمندان در گذشته به منظور تكميل اطالعات خود در خصوص ساختار ابرها و چگونگي بارندگي مجبور به 
اما امروزه ابزارها و تجهيزات پيشرفته . نمونه برداري از ابرها با استفاده از هواپيما و پرواز در ميان آنها بودند

امكان را فراهم آورده تا ضمن بررسي ساختار ميكروسكوپي ابرها و قطرات آب يا شبيه سازي مدل هاي اين 
اين تحقيقات با استفاده از پرتوهاي مادون قرمز . رايانه يي به ميزان ريزش نزوالت جوي ابرها نيز دست يابند

ماهواره هاي ويژه هواشناسي  و تابش آن در ميان ابرها و سنجش بازتاب و طيف نوري آن توسط سنسورهاي
 .براي محاسبات اقليمي تكميل و ارائه مي شود

البته امروزه با توجه به بحران خشكسالي و كم آبي، به ويژه در اقليم خشك و نيمه خشك نظير كشور ما، 
ا اين روش هايي براي آماده سازي ابرها و باردار كردن آنها به منظور بارش، شناسايي و آزمايش شده است، ام

راهكارهاي انسان ساخت هرگز نمي تواند خسارات وارد شده به طبيعت و چرخه حيات طبيعي را جبران 
كند، چرا كه اين خود انسان است كه با توسعه صنعت، نظام طبيعت را دچار تزلزل و دگرگوني مي كند و 

سازي و به نوعي جبران دوباره مي خواهد با روش هايي نه چندان كارآمد همان نقص را در طبيعت شبيه 
  .كند
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	:پيشنهاد

بستاني و دبيرستاني در مقاطع موضوع حفاظت محيط زيست، بعنوان يكي از مهمترين دروس د - 1
 .در ضمن تأكيدات مذهبي نيز بر آن اضافه شود. مختلف تحصيلي گنجانده شود

در ضمن نهضت درخت . از تخريب جنگلها، آتش زدن جنگلها، قطع درختان بشدت پرهيز شود - 2
 . كاري در همه جاي كشور گسترش يابد

ساماندهي حمل و نقل عمومي شهرها و كاهش آالينده هاي زيست محيطي و كاهش آلودگي هوا  - 3
 .در دستور كار قرار گيرد

 . هرهاي فعلي از بين مي رودبا گسترش آالينده ها امكان ادامه زندگي در ش - 4
  .مبلغان مذهبي موضوع كاهش آلودگي ها و حفاظت از محيط زيست را بطور جدي تبليغ كنند - 5
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  حضور فعال زنان در عرصه اجتماعي .7
 توليد افزايش، و كشورچه حضور فعال زنان در عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي بيشتر باشد، هر

  .دهند كه اكثراً بيكارند درجوامع توسعه نيافته، نيمي از جمعيت را زنان تشكيل مي .شود ميتر  توسعه يافته
اشد، وقتي نصف جمعيت فعال نب. مي يابددر اين كشورها به نصف كاهش  فعال نيروي انسانيبه اين ترتيب 

لذا جامعه اي مي تواند توسعه يابد كه حضور فعال زنان در  .توليد كل كشور هم به نسبت كاهش مي يابد
در غير اينصورت با بيكاري نصف جمعيت، توسعه و پيشرفت امكان پذير  .عرصه هاي اجتماعي را بپذيرد

  .نخواهد بود

اين . عات كشورهاي توسعه نيĤفته است ون موضآزادي زنان براي يافتن كار در بيرون از خانه يكي از مهمتري
كه در اين كشورها توسعه اقتصادي رخ نخواهد   ه،آزادي به طور خود كار در بسياري از فرهنگ ها نفي شد

افزون بر اثر مثبت و مستقيم آزادي ورود به بازار كار و استقالل اقتصادي زنان، كار خارج از خانه به زنان . داد
در اين صورت رفاه اجتماعي خانوارها بصورت . ندنهزينه خانواده را تحمل كبيشتري از  كمك مي نمايد سهم

افزايش رفاه اجتماعي موجب كاهش سوء تقذيه و افزايش اميد به زندگي در . چشم گيري افزايش مي يابد
در . است ولي به ندرت به آن توجه شده ،كار زنان در خانه بسيار طاقت فرساستهر چند . خانوارها مي شود

  . داردوجود  رابطه مستقيمي بين بهبود كار در خانه با كار زنان در خارج از خانه ضمن 

دنبال در بسياري از كشورها  زيادجلو گيري از كار كردن زنان در خارج از خانه به طوري ناپسندي و با شدت 
 حي و در شكل شديد در سنت ها،تلويدر موارد ديگر، ممانعت از كار زنان در خارج از خانه به طور . مي شود

زنان در بازار كار وجود  گاه ممكن است ممانعتي براي مشاركت آزاد. قرار گرفته آداب و رسوم و عرف قرار
  . دارندولي زنان كه با ارزش هاي سنتي پرورش يافته اند از شكستن سنت  ها هراس   ،نداشته

زناني كه در . بيشتر كشورهاي جهان بسيار مهم است نقش فاعلي زنان در تغييرات اجتماعي و توسعه در
شناخت بيشتري از دنياي خارج خود دارند، با اين شناخت آنها قادر خواهند   بيرون از خانه كار مي كنند،

بود، فرزندان را بهتر تربيت كنند و با درآمدي كه خارج از خانه كسب مي كنند، وسايل كمك آموزشي 
لذا آنها مي توانند، انسانهاي مناسب تري براي توسعه و پيشرفت . ان تهيه كنندمناسب تري براي فرزندانش

  .  ندنكشور تربيت ك

  نظر قرآن در مورد فعاليت زنان
حضور در تصميم گيريهاي  :در قرآن، آياتي وجود دارد كه بيانگر فعاليت اجتماعي زنان مي باشد، از جمله

در سوره ممتحنه  در اين زمينه قرآن كريم. است )ص(پيامبر بيعت زنان با سياسي كه در مسئله اصلي آن 
  :مي فرمايد  12آيه 
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 ولَا يزْنينَ ولَا يقْتُلْنَ يا أَيها النَّبِي إِذَا جاءك الْمؤْمنَات يبايِعنَك علَى أَن لَّا يشْرِكْنَ بِاللَّه شَيئًا ولَا يسرِقْنَ« 
غْفرْ لَهنَّ اللَّه يأْتينَ بِبهتَانٍ يفْتَرِينَه بينَ أَيديهِنَّ وأَرجلهِنَّ ولَا يعصينَك في معرُوف فَبايِعهنَّ واستَأَولَادهنَّ ولَا 

يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه «  

هيچ چيز را شريك خدا  هنگامي كه زنان مؤمن نزد تو آيند در حالي كه با تو بيعت كنند كه! اي پيامبر« 
قرار ندهند و دزدي نكنند و زنا نكنند و فرزندانشان را نكشند و هيچ تهمتي را نياورند كه آن را بين 

پسنديده اي نافرماني تو را نكنند، پس با آنان بيعت ] دستور[هايشان و پاهايشان بربافته اند و در هيچ  دست
  .»مهرورز است] و[بسيار آمرزنده  كن و براي آنان از خدا طلب آمرزش كن كه خدا

بيعت زنان  آيه باال به مسئله بيعت با حكومت، اين بارزترين مظهر عمل سياسي، اشاره و ضمن بيان حكم
مؤمن با رسول خدا، شروطي را براي آنان تعيين مي كند كه بعضي ميان زنان و مردان مشترك است، مانند 

به زنان ارتباط مي يابد، مانند  فقطهاي نيك و بعضي دا در كارشرك نورزيدن و نافرماني نكردن از رسول خ
  . تأكيد شده است دان ديگران را به شوهر نسبت دادندوري جستن از سرقت، زنا، كشتن اوالد و فرزن

مكه را فتح نمودند با مردان بيعت ) ص(وقتي رسول خدا« : نقل شده است) ع(در روايتي از امام صادق
  » سوره ممتحنه را نازل فرمود 12كردند، سپس زن ها آمدند كه با حضرت بيعت نمايند و خداوند آيه 

اسالم براي زنان ارزشي : بيعت پيامبر با زنان نشان مي دهد كه بر خالف ادعاي مخالفان اسالم كه مي گويند
قائل نشده، دقيقاً آن ها را مهم ترين مسايل از جمله مسئله بيعت به حساب آورده است، آنان نيز در اين امر 

  مهم شركت نموده اند و شرايط مربوط به آن را پذيرفته اند

در نهضت  ، شركت زناننشان مي دهديكي ديگر از مسايلي كه حضور زنان را در اجتماع در صدر اسالم 
مهاجرت در صدر اسالم براي گسترش پايگاه هاي اسالم و حفظ  .سياسي هجرت مي باشد - بزرگ اجتماعي

دين بسيار حائز اهميت بوده است و در اين امر بين زن و مرد هيچ تفاوتي نبوده است و پيامبر، هم از زنان و 
  .مي فرمايد 98و  97در سوره نساء آيه  .هم از مردان مي خواستند كه هجرت كنند

ألَرضِ قَالْواْ أَلَم تَكُنْ أَرض إِنَّ الَّذينَ تَوفَّاهم الْمآلئكَةُ ظَالمي أَنْفُسهِم قَالُواْ فيم كُنتُم قَالُواْ كُنَّا مستَضْعفينَ في ا«
سو نَّمهج ماهأْوم كلَئا فَأُويهاجِرُواْ فةً فَتُهعاسو يرًااللّهصم انِ * اءتالْوِلْداء والنِّسالِ ونَ الرِّجينَ مفتَضْعسإِالَّ الْم

  » الَ يستَطيعونَ حيلَةً والَ يهتَدونَ سبِيالً

ايشان را به طور كامل گرفتند، در حالي كه به خويشتن ستمكار ] جان هاي[در واقع كساني كه فرشتگان، «
ما در زمين، مستضعف » :گفتند) در پاسخ(« بوديد؟ ] حالي[در چه » :گفتند) انفرشتگان به آن(بودند، 
پس آنان مقصدشان جهنم «! آيا زمين خدا، وسيع نبود تا در آن مهاجرت كنيد؟» :گفتند) فرشتگان(«. بوديم

هيچ  مگر مستضعفاني از مردان و زنان و كودكان، كه توان چاره جويي ندارند و به. است و بد فرجامي است
اين آيه نيز به موضوع هجرت مي پردازد كه از حركت هاي اجتماعي و سياسي  .»راهي رهنمون نمي شوند

در  قرآن كريم .در هجرت مسلمانان به حبشه و مدينه، زنان نيز هم پاي مردان حضور داشتند. مي باشد
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اعي ياد مي كند و شرم و اجتم - از دختران شعيب در حال انجام فعاليت اقتصادي 26تا  23سوره قصص آيه 
  : حياي آن ها را در حين عمل و كار بيان مي كند و مي فرمايد

قَالَ ما خَطْبكُما قَالَتَا لَا  ولَما ورد ماء مدينَ وجد علَيه أُمةً منَ النَّاسِ يسقُونَ ووجد من دونهِم امرَأتَينِ تَذُودانِ«
فَسقَى لَهما ثُم تَولَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رب إِنِّي لما أَنزَلْت إِلَي منْ * يصدر الرِّعاء وأَبونَا شَيخٌ كَبِيرٌ نَسقي حتَّى
رَ ما سقَيت لَنَا فَلَما جاءه فَجاءتْه إِحداهما تَمشي علَى استحياء قَالَت إِنَّ أَبِي يدعوك ليجزِيك أَج* خَيرٍ فَقيرٌ

قَالَت إِحداهما يا أَبت استَأْجِرْه إِنَّ خَيرَ منِ * وقَص علَيه الْقَصص قَالَ لَا تَخَف نَجوت منَ الْقَومِ الظَّالمينَ
  » استَأْجرْت الْقَوِي الْأَمينُ

آب مي دادند و پشت  )دام هاي خود را(ردم را بر آن يافت كه چون به آب مدين رسيد، گروهي از م« 
 )از اين كار(منظورتان «: گفت )موسي(. دور مي كردند )گوسفندان خود را(سرشان دو زن را يافت كه 

برگردانند و پدر  )همگي گوسفندانشان را(آب نمي دهيم تا شبانان  )ما به گوسفندان خود(: گفتند» چيست؟
: آب داده، آن گاه به سوي سايه برگشت و گفت )گوسفندان را(پس براي آن دو، . »ما پيري سالخورده است

در حالي كه به  -پس يكي از آن دو زن. »پروردگارا، من به هر چيزي كه سويم بفرستي سخت نيازمندم«
 )گوسفندان(بد تا تو را به پاداش آب دادن پدرم تو را مي طل«: گفت وزرم گام بر مي داشت، نزد وي آمد آ

اي پدر، «: گفت )وي(را بر او حكايت كرد،  )خود(نزد او آمد و سرگذشت  )موسي(و چون » براي ما، مزد دهد
در خور اعتماد  )و هم(هم نيرومند . او را استخدام كن، چرا كه بهترين كسي است كه استخدام مي كني

  .»است
فعاليت ها و رفتارهاي اجتماعي زنان اشاره دارد؛ زيرا رفتن به بيايان، شباني و آيات مزبور، به برخي از 

، جايز دانسته شده است )مرد بيگانه(چوپاني، آب دادن به گوسفندان در كنار مردان و سخن گفتن با موسي 
ردان و دختران شعيب با رعايت عفت و حجاب اين اعمال و رفتار را انجام مي دادند و از اختالط با م

  .جلوگيري مي نمودند حتي زماني كه به سوي موسي مي رفتند، با شرم و حيا راه مي رفتند

  . آيه اي هم كه خداوند در مورد حجاب آورده اينگونه گفته است 59سوره احزاب آيه در 

أَنْ يعرَفْنَ فَال   نَّ منْ جالَبِيبِهِنَّ ذلك أَدنىيا أَيها النَّبِي قُلْ الزواجِك و بناتك و نساء الْمؤْمنينَ يدنينَ علَيهِ«
  »  يؤْذَينَ و كانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً؛

خود را بر خويش  )هاى بلند روسرى (جلبابها : به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو! اى پيامبر« 
و اگر تا كنون (شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند بهتر است  )پاكدامني(به فروافكنند، اين كار براى اينكه 

  ».خداوند همواره آمرزنده رحيم است) خطا و كوتاهى از آنها سر زده توبه كنند

دو دليل مي آورد ، يكي اينكه به  پاكدامني . در اين ايه هم خداوند وقتي به حجاب خانم ها توصيه مي كند
فضايي كه اين دو دليل براي حجاب مطرح مي شود، كار و فعاليت .  ذيت نشوندشناخته شوند و ديگر اينكه ا

به عبارت ديگر مي رساند كه خداوند به زنان مي فرمايد، كه در كار و فعاليت اجتماعي، . در اجتماع است
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ه وقتي زنان ب. حجاب خود را رعايت كنيد تا به پاكدامني شناخته شويد ومورد اذيت و آزار قرار نگيريد
فكر كنند، فعاليت اقتصادي كنند و بهتر مي توانند  پاكدامني شناخته شوند و اذيت نشوند، بهتر مي توانند،

از فضاي نزول آيه . خداوند حد حجاب را نيز تعيين كرده است در آيه فوق،  .توليد كل جامعه را افزايش دهند
. نند لباس كنوني مردان عرب بوده استقرآن اين چنين برداشت مي شود، در آن زمان، لباس زنان عرب ما

البته در مراسم رسمي . اند پوشيده زنان هم مانند مردان يك روسري بزرگ برسر داشتند و يك لباس بلند مي
ولي آيه قرآن . و زنان نيز، همان عبا را بصورت چادر بسر مي كردند يك عبا بدوش مي گذاشتند  مردان عرب،

تنها اشاره قرآن اين است كه زنان همان روسري كه بر . و زنان نكرده استاشاره اي به لباس رسمي مردان 
لذا حجاب نمي تواند، يك  .در صورتيكه براي مردان چنين امري نشده است. جلوي آن را ببندند  سر دارند،

لباسي غير متعارف لباسي است كه امكان هر گونه فعاليت اقتصادي و فكري را از . لباس غير متعارف باشد
شود، كه  در بعضي از جوامع مسلمان لباسهاي غير متعارف به نام حجاب  بر زنان تحميل مي. زنان سلب كند

      . اين تحميل ربطي به دستور خداوند ندارد

نه تنها ضد توسعه نيست بلكه روند توسعه را شتاب از نظر تئوري حد حجاب و فعاليت اقتصادي براي زنان 
ولي در دنياي متمدن كنوني در جايي . درست بنظر مي رسداين موضوع هر چند از نظر تئوري . مي بخشد

حجاب ولي زنان در فعاليت هاي اقتصادي و سياسي شركت مي كنند،  در كشورهاي غربي،. جرا نشده استا
ليغات و بازار يابي و فروش تي از فعاليت زنان در جوامع غربي در زمينه تبدر ضمن قسم. را كنار گذاشته اند

در جوامع اسالمي هم حضور  .عكس و پوستر هاي تبليغاتي آنها بي حجابي را به آنها ديكته مي كند .است
  . زنان با حجاب در جايي تجربه نشده است

. امنيت زنان بيشتر شد. وضعيت زنان نسبت به دوره هاي قبل خيلي بهتر شد) ص(در زمان پيامبر اكرم 
  . حقوق سياسي و اقتصادي آنان به رسميت شناخته شد، زنده بگور نشدند

در زمان خودش در مورد حقوق زنان، يك حكومت توسعه گرا بوده ) ص(به عبارت ديگر حكومت پيامبر اكرم 
ولي مالك داشتن حجاب و فعاليت اقتصادي، . حقوق و شأن زنان نسبت به قبل بيشتر شدچون . است

بطور كلي اسالم با اين  .اجتماعي و سياسي بيشتر تا كنوني در دنياي متمدن امروزي جايي تجربه نشده است
  .  يعني فعاليت زنان در جامعه را با حجاب توصيه كرده است. مالك مشكلي ندارد

  عاليت اجتماعي زناناز ف انحراف
ولي با . ، زنان توانستند در عرصه هاي اجتماعي فعال ظاهر شوند) ص(هر چند در حكومت پيامبر اكرم 

بطوريكه در حال حاضر در اكثر كشورهاي . گذشت زمان، محدوديت هايي بر فعاليت زنان اعمال شد
بعضي از كشورها بر خالف دستور حتي در . مسلمان، زنان از حضور در عرصه هاي اجتماعي محروم هستند

اين كشورها با قوانين خودساخته كه معموال آنرا به اسالم نسبت . صريح قرآن، زنان اجازه تحصيل هم ندارند
قوانين عجيب و غريب، كشورهايي مانند عربستان، . مي دهند، حتي اجازه رانندگي هم به زنان داده نمي شود

خانه نشين شدن زنان، عدم حضور در عرصه هاي . را نشان مي دهد به روشني اين موضوع داعش و طالبان،
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علمي و فني، عدم حضور در عرصه هاي اجتماعي و توليدي باعث مي شود، نيمي از توان و پتانسيل جامعه  
نتواند كمكي به توليد علم و ثروت در جامعه كند، خانه نشين شدن زنان باعث مي شود، آنها نتوانند كودكان 

لذا عمالً رشد و توسعه اقتصادي در جوامعي كه چنين رفتاري با زنان داشته . به درستي تربيت كنندخود را 
  . باشند امكان پذير نيست

ولي به . ايجاد محدوديت هاي اضافي براي زنان توسط گروه هاي داعش و طالبان ربطي به دين اسالم ندارد 
سوره  33آيه . آيه قران به شرح زير است. توجيه مي كنندهر حال آنها اقدامات خود را با يكي از آيات قرآن 

  :دمي فرماي احزاب 

وأَقمنَ الصالةَ وآتينَ الزَّكاةَ وأَطعنَ اللَّه ورسولَه  إِنَّما يريد  ◌ٰ وقَرنَ في بيوتكُنَّ وال تَبرَّجنَ تَبرُّج الجاهليةِ األولى
  اللَّه ليذهب عنكُم الرِّجس أَهلَ البيت ويطَهرَكُم تَطهيرًا

ظاهر نشويد، و نماز را برپا ) در ميان مردم(هاي خود بمانيد، و همچون دوران جاهليت نخستين  و در خانه
خواهد پليدي و گناه را از شما  ريد، و زكات را بپردازيد، و خدا و رسولش را اطاعت كنيد؛ خداوند فقط ميدا

  .اهل بيت دور كند و كامالً شما را پاك سازد

ولي اين آيه نمي تواند مجوز خانه . هرچند از اين آيه قرآن براي خانه نشين كردن زنان استفاده مي شود
: دوم . است) ص(اين آيه قرآن خطاب به همسر و فرزندان پيامبراكرم : ن اول چو. نشين شدن زنان باشد

لذا اين آيه را براي . مورد استناد قرار گيرد همه معتقدند كه آيات قران بايد بتواند  براي هر زمان و مكاني
  .جامعه امروزي و زناني كه در اين جوامع زندگي مي كنند، مورد بررسي قرار مي دهيم

زناني كه از خانه خود . بررسي  در اين مقاله تنها جنبه مشاركت زنان در توليد علم و ثروت استمحدوده 
بيرون مي آيند، مي توانند دو هدف داشته باشند ، هدف اول اين است كه  براي كار و فعاليت علمي و 

ي كار و فعاليت علمي و در اين صورت اين آيه قرآن نمي تواند محدوديتي برا. توليدي از خانه بيرون مي آيند
  . توليدي او ايجاد كند

اين نوع بيرون آمدن زنان از خانه . هدف دوم اين است كه براي خود نمايي و نشان دادن خود بيرون مي آيد
به عبارت ديگر زناني كه براي اين هدف بيرون مي آيند، مي خواهند . را قرآن دوران جاهليت مي نامد

نمي خواهند از عقل و علم خود استفاده كنند و مانند يك اين زنان بدهند، لذا خودشان را به ديگران نشان 
در انتها خداوند روابط جنسي زنان و . مي كند رفتار،فرد جاهل كه از عقل خود هيچ استفاده اي نمي كند

حال اگر . اندو هر گونه رابطه خارج از خانواده را پليدي مي د. مردان را تنها در محدوده خانواده پذيرفته است
اين زني كه با هدف خود آرايي از خانه بيرون آمده است، به دام روابط جنسي خارج از خانواده بيافتد، 

رواج پليدي موجب به خطر افتادن اركان خانواده و افزايش  . موضوع را خداوند به پليدي تعبير كرده است
دن خود بيرون مي آيند، نه تنها كمكي به فساد و تباهي در جامعه مي شود،لذا زناني كه براي نشان دا

  . افزايش علم و توليد ثروت نمي كند، بلكه موانع جدي براي ياد گيري علم و  توليد ايجاد مي كند
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بررسي كنيم، آيه مانعي براي فعاليت زنان در  آيه قرآن را با زاويه توليد علم،كاال و خدمات در نتيجه اگر اين 
بلكه موجب مي شود زنان تنها براي هدف  علم آموزي و توليد  امور اقتصادي و اجتماعي  ايجاد نمي كند،

پس هدف از اين آيه قرآن، . كه اين امر توسعه بيشتر را به همراه خواهد آورد. كاال و خدمات بيرون بيĤيند
در . بلكه بيرون آمدن زنان فقط براي فعاليت هاي علمي و توليدي است. نان نيستخانه نشيني محض براي ز

ضمن قرآن بيرون آمدن زنان براي خود نمايي و خود آرايي را نوعي جهل و كنار گذاشتن عقل و علم 
  . داند مي

  وضعيت زنان در ايران
وليدي به رسميت شناخته شده در قانون اساسي فعاليت زنان در امور اجتماعي ، تحصيل علم و فعاليت ت

كه بزرگترين . در ضمن تعداد زيادي از زنان در دانشگاه هاي كشور تحصيالت خود را به پايان برده اند . است
  .بسياري از زنان با داشتن مدارك تخصيلي باال بيكار هستند. مشكل يافتن شغل مناسب براي آنان است

  :پيشنهاد

 . توسط اسالم پذيرفته شده است اجتماعي و علمي بصورت جديفعاليت زنان در امور اقتصادي،  - 1
 .تنها محدوديت زنان، داشتن حجاب و براي مردان توجه به همسران خود است - 2
سال ابتداي زندگي  20از آنجايي كه هر انسان در . اين دو محدوديت براي استحكام خانواده است - 3

 .ين دو محدوديت مانع توسعه محسوب نمي شودلذا ا. خود نياز به پشتيباني و حمايت خانواده  دارد
گاهي مشاهده مي شود، در جوامع اسالمي انواع توهين و تحقير ها را نسبت به زن انجام مي دهند  - 4

 . كه اين امر مورد تأييد اسالم نيست

  

  

  

  



 جنگ و توسعه نيĤفتگي در كشورهاي اسالمي 

 

٩١ 

 

دولت مقتدر و انعطاف پذير در عرصه بين  .8
  المللي

 را متحول و تكنولوژي بهتري و پيوسته بصورت مداوم، و خدماتي فعاليت هاي توليديكليه در حال حاضر 
اين تحول با ارتباطات خارجي و ارتباط با دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي تمامي كشورها امكان . گيرندمي بكار 

لذا همه توليد كنندگان و افراد محقق نياز دارند با امكانات و يافته هاي تحقيقاتي خارج از . پذير مي گردد
  .اين موضوع در صورتي ميسر است كه ارتباطات خارجي در حداكثر خود بر قرار گردد. ا شوندكشور آشن

ها منتفي رامكان توليد كليه كاالها در داخل كشو ،بدليل تقسيم كار بين المللي بين كشورهااز طرف ديگر 
سپس مقداري از . مي تواند تعدادي از كاالها كه در آن مزيت دارد را توليد كند لذا هر  كشوري. است

آن  توليد توليد كند و يا اينكه دردر داخل نمي تواند يي كه كاالهاساير مازاد بر نياز خود را صادر و  كاالهاي
  .وارد كند ، از كشورهاي خارجيمحدوديت دارد

اشتراك . شود، منافع كشور با كشورهاي خارجي پيوند بخورد صادرات و واردات انبوه در كشور باعث مي
در ضمن اين . منافع با كشورهاي خارجي نيازمند دولتي مقتدر است كه بتواند منافع كشور را حفظ كند

نقل و انتقال كاال و پول از خارج كشور به داخل و   دولت بايد بتواند با مذاكره و بستن قرار دادهاي مختلف،
  . دسهيل كنبلعكس را ت

لذا در قرار دادهاي بين المللي مجبور است، از . اگر كشوري مقتدر نباشد، نمي تواند از منافع خود دفاع كند
  . قسمتي و يا كل منافع خود چشم پوشي كند

نمي تواند با كشورهاي ديگر رابطه داشته ؛ انعطاف پذير نباشد در سطح بين المللياگر دولت عالوه بر اقتدار  
تجارت بين پيشرفت علمي و منافع حاصله از  عدم رابطه با كشورهاي خارجي منجر به محروميت از. باشد

از مزاياي پيشرفت تكنولوژي اين دو منفعت را كسب كند، قادر نخواهد بود كشوري كه نتواند . شود يمالملل 
به عبارت ديگر كشوري كه در مسائل . استفاده حداكثري كند ،دسترس جامعهاز منابع حداقلي در   استفاده و

توسعه اقتصادي هر  پس. بين المللي منعطف نباشد، نمي تواند از منابع موجود استفاده اقتصادي كند
  . دارد بستگي در سطح بين الملليكشور  آنپذيري به اقتدار و انعطاف كشوري 

  



٩٢ 

 

  كشور مؤلفه هاي اقتدار 

  : مهمترين مؤلفه هاي اقتدار هر كشور عبارتند از 

دولتي را انتخاب   ، براي انجام كارهاي عمومي خود،يبطور طبيعي هر ملت:حمايت همه جانبه ملت از دولت - 1
هرچه منافع تأمين شده . مي كنددولت هم منافع ملت را تأمين  در مقابل. مي كند و بر عملكردش نظارت

باشد، مردم هم سعي مي كنند از دولت خود حمايت بيشتري كنند تا اين دولت در  مردم توسط دولت بيشتر
  .بيشتر باشد، اقتدار آن كشور بيشتر مي شودمردم  هر چه  حمايت. اهداف خود موفق شود

بصورت طبيعي هر دولتي كه قدرت را در دست  .اقتدار و حمايت هاي مردمي به معني نداشتن مخالف نيست
اگر دولت كشوري . گيرد، عده اي در داخل كشور و يك سري دولت هاي خارجي با آن مخالف هستند مي

از كنند،  سعي مي ند، گروه هاي داخلي مخالف دولت،يا عموم ملت را تأمين ك نتواند خواسته هاي اكثريت
ا كنار و خودشان ر ،تا از اين طريق دولت فعلي  بيشتري براي خود جذب كنند، طرفداران  ميان مخالفان،

  . دست بگيرندقدرت را ب

 حال اگر دولت مقتدر باشد،. دولت هاي خارجي هم خواهان منافع بيشتري در تعامالت بين المللي هستند
هاي دولت، ولي اگر دولت ناتوان باشد. دولت هاي خارجي نمي توانند، منافع خود را با اين كشور حداكثر كنند

آنها سعي . روشهاي مختلفي منافع خود را در تعامالت با اين دولت افزايش دهند سعي مي كنند، باخارجي 
  . امتيازهاي بيشتري دريافت كنندمي كنند در تعامالت بين المللي 

معموالً دولت  ،هستندكشور در اكثريت آن گروه هاي ناراضي در يا دولت هايي كه دولت هاي ديكتاتوري و 
امتيازات كشورهاي ضعيف در تعامالت بين المللي مجبور به واگذاري . شوند مي ارزيابيهاي ناتوان و ضعيف 

لذا دولت هايي كه حمايت مردمي را با خود ندارند، نمي توانند، منافع . بيشتر و دريافت منافع كمتر هستند
 در مشاهده مي شود، لذا. دولت هاي ضعيف هميشه ضد توسعه هستند. بين المللي را كسب و توسعه يابند

  .مي افتدناتفاق  توسعه اقتصادي، حاكم است دولتهاي ديكتاتوري كشورهايي كه

گروه هاي داخلي هم اگر دولت را ناتوان ارزيابي كنند، بجاي كمك به دولت و سازندگي بيشتر در كشور 
در نتيجه امنيت و رفاه جامعه بشدت . افزايش دهندسعي مي كنند، اقدامات تخريبي و خشونت بار خود را 

  . به ارمغان بيĤورند نمي توانند براي كشور توسعه  و ضعيف لذا دولت هاي ديكتاتور. كاهش مي يابد

معموالً يك  در دولت هاي ضعيف .نوع دولت ها: ارز دارند، اولبا اين مقدمه دولت هاي ضعيف دو مشخصه ب
تعداد : دوم.  تصميم گيري در دولت هاي ضعيف بصورت جمعي انجام نمي گيرد. نفر تصميم گير است

  . زياد هستنددولت مخالفان و ناراضيان 
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دولتي كه مخالفان زيادي . ولي حدس آن زياد مشكل نيست. شمردن مخالفان يك دولت غير ممكن است
 مي كننده گفته ها و سخنان مخالفان توجه اين دولت ها ب. ها نمي ترسدامه ها و رسانه نداشته باشد، از روزن

ولي اگر دولتي مخالفان زيادي داشته باشد، اين . و معموالً پاسخ قانع كننده اي براي مخالفان خود دارند
انه ها يك بستن روزنامه ها و توقيف رسكنترل و لذا در اين دولتها . دنها و رسانه ها مي ترس دولت از روزنامه
اگر دولتي . است ولت ها از رسانه هاترس د پس يكي از مهمترين نشانه هاي دولت ضعيف،. امر عادي است

  .منافع اكثريت مردم را تأمين كرده باشد، از رسانه ها و روزنامه ها نمي ترسد

دولت يك : اول . دهددولت براي اينكه بتواند حمايت مردم را كسب كند، بايد بتواند سه كار را همزمان انجام 
در  دولت براي مدت محدودي قدرت را: دوم. اقتصادي براي خود تعريف كرده باشد برنامه منسجم توسعه

  . جمعي انجام گيردتصميم گيري بصورت :سوم  .دست داشته باشد

دولت و داشتن برنامه منسجم اقتصادي، مي توان محدوديت زماني براي   انتخابي بودن،: سه مؤلفهبا پس 
اگر دولتي هر يك از اين مؤلفه ها را نداشته باشد،  . درجه حمايت هاي مردمي از يك دولت را تشخيص داد

كه از طرف  دولت هايي .خته مي شودشنا ،نداردحمايت هاي مردمي را بعنوان دولتي كه مهمترين مؤلفه 
  . ن المللي و داخلي مشكالت زيادي خواهند داشتدر عرصه بي مردم حمايت نشوند

. است فه اقتدار، نيروهاي نظامي هركشورمهمترين مؤل :ايجاد قدرت تكنولوژيكي بر اثر توسعه اقتصادي -2
هر كشوري كه . اقتدار نيروهاي نظامي هم با ابزارآالت و سالح هايي كه در اختيار دارد شناخته مي شود

توانسته باشد، از نظر تكنولوژي پيشرفت كند، مي تواند ابزارها و سالحهاي پيشرفته تري براي نيروهاي 
كه  ييدولت ها. بين المللي كسب مي كنداز اين طريق كشورها، اقتدار الزم را در داخل و . نظامي خود بسازد

با توسل به كشورهاي پيشرفته سعي مي كنند اين   سالح و ابزار آالت را در داخل توليد كنند،  توانند، نمي
تأمين كند آنان براي ر موقتاً مي تواند، اقتدار موقتي اين كا. ابزارآالت و اسلحه را از خارج كشور تهيه كنند

  . ار، دائمي و بلند مدت نيستولي اين اقتدار پايد

لذا يكي از مؤلفه هاي اقتدار كشورها، داشتن تكنولوژي ساخت ابزارآالت و اسلحه مورد نياز نيروهاي نظامي و 
     .   انتظامي كشور است

داشتن اقتصادي قوي كه بتواند، كاالهاي مورد نياز مردم را ارزانتر و بيشتر توليد : ايجاد قدرت اقتصادي - 3
قدرت اقتصادي هر كشوري فقط و تنها فقط از . كند، از مؤلفه هاي مهم اقتدار كشورهاي مختلف است

يجاد لذا كشوري كه نتواند، فضاي توسعه را در كشور ا. طريق، ايجاد فضاي توسعه اقتصادي امكان پذير است
  .  كند و يك دولت توسعه گرا بر كشور مسلط نباشد، افزايش قدرت اقتصادي امكان پذير نخواهد بود
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  بين المللي تعامالتدر  مؤلفه هاي انعطاف پذيري

. خوبي داشته باشد تا بتواند، منافع كشور را تأمين كند تعامالت بين الملليعالوه بر اقتدار، يك كشور بايد   
براي اينكه يك كشور بتواند در تعامالت بين . امالت بين المللي كار سهل و آساني نيستبوجود آوردن تع

را داشته  رهبران كشور بايد اراده الزم براي  تعامالت بين المللي: منافع كشور را تأمين كند، اول  المللي،
آن كشور حضور جه در وزارت خارديپلمات هاي كار آزموده  و مسئول در مقابل منافع ملي  :دوم .باشند

  . داشته باشند

د ننك ميسعي آنها . داشته باشدتمايل  تعامالت بيشتر بين المللينسبت به گاهي ممكن است رهبر كشوري، 
ولي بدليل نداشتن ديپلمات هاي كار   د،ندر دستور كار خود قرار دهتعامل بيشتر با كشورهاي خارجي را 

  . دن، تعامالت بين المللي الزم را بر قرار كننمي تواند  آزموده و يا غير مسئول در مقابل منافع ملي،

كشورهايي كه در سطح بين المللي توانسته اند، تعامالت خوبي بر قرار كنند، كشورهايي هستند كه اوالً 
در سازمانهاي  در ضمن با شركت بيشتر و فعالتر . يت ديپلمات فعال هستنددانشگاه هاي آنها در زمينه ترب

داشتن . اصول مذاكره و رفتار با طرفهاي خارجي را به ديپلمات هاي خود آموزش مي دهند  بين المللي،
زياد، در زمينه كاري مختلف، امكان غير مسئول بودن ديپلمات ها براي منافع ملي را كاهش  هاي ديپلمات

  . هدميد

در اجالس هاي اين سازمان هر كشور بنا به . يك سازمان بين المللي است  سازمان جهاني تجارت،: مثالً 
ولي . نفر از ديپلمات هاي خود را براي مذاكرات در اين سازمان مي فرستد 20تا  5داليل مختلف تعداد 

فرادي كه اعزام مي شوند، پسرعمو ا. نفري براي اجالس اعزام مي كند 2000كشور آمريكا معموالً يك لشگر 
بلكه اكثر آنها دانشجويان دوره دكتري روابط خارجي هستند كه . و پسر خاله وزير و رئيس جمهور نيستند

از طرفي در . در اين اجالس ها روش مذاكره با كشورهاي مختلف و حفظ منافع بين المللي را ياد مي گيرند
روي مي توانند  و دانشجويان   دانشگاههاي مختلف، پس .نتشر مي شودمتن قرار دادهاي انعقاد شده، م ،انتها

. شدخواهد حفظ ملي منافع در اين صورت تصميم گيري جمعي و  .قرار دادها مطالعه كنند  تمامي كلمات،
لذا براي كشور آمريكا  . اگر كسي با قراردادي مخالفت كند، پاسخ گوي اين مخالفان هم وجود خواهد داشت

  . احتمال اينكه در مذاكرات منافع ملي اش در نظر گرفته نشود نزديك به صفر است

نحوه نگارش آنها اوالً   .در اجالس شركت مي كندآن هم از بستگان وزير  ،نفر 6الي  5كه  ييولي كشورها
محرمانه تلقي و در دسترس مردم قرار  ها، كليه متن و در آخر قرار دادها. دانند قراردادها  و مذاكرات را نمي

از طرف ديگر محرمانه بودن قرار دادها، . لذا در اين كشورها ديپلمات ورزيده تربيت نمي شود . نمي گيرد
حال اگر يك نفر از طريقي به اين قراردادها دست پيدا  .احتمال، عدم تأمين منافع ملي كشور را باال مي برد

  .كسي نمي تواند از اين قرار داد دفاع كند  بر آن نقدي بنويسد،و . كند و آنرا منتشر كند
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لذا اگر كشوري مي خواهد تعامالت بين المللي خود را افزايش دهد، حداقل بايد در يك برنامه بلند مدت  
ديپلمات هاي كار  ساله و با مشاركت دانشگاههاي داخلي و حضور وسيع در سازمانهاي بين المللي،  20

  .در ضمن تصميم گيريها بصورت جمعي انجام گيرد. ر مقابل منافع ملي كشور تربيت كندسئول دآزموده و م

  نظر اسالم  پيرامون اقتدار و انعطاف پذيري

در كشور عربستان . فقط مي توان با شواهد تاريخي بحث كرد. شايد در اين مورد نياز به ادله تئوري نباشد
پس تشكيل . شده است تشكيلدولت ها بعد از اسالم . شته استفعلي قبل از اسالم هيچ دولتي وجود ندا

  . انجام شده است) ص(دولت مقتدر در كشور عربستان براي اولين بار توسط پيامبر اكرم 

براي تعقيب اهداف خود در نخستين سالهاي ظهورش يعني دعوت بشر به تعاليم الهي از ) ص(پيامبر اكرم 
اسالم پس از انعقاد صلح حديبيه در سال ششم هجري سفيران خود را به پيامبر . ديپلماسي استفاده كرد

اين نامه ها به جانب قيصر . سوي روساي دولت هاي مجاور فرستاد و پيام كتبي خويش را به آنان اعالم كرد
ر غساني در شام، منذربن ساوي در ذ، منپادشاه حبشه مقونس امپراتور مصر، نجاشي ،رم، كسراي فارس

ارسال نامه ها به سران . موضوع همگي آن ها دعوت به اسالم بود  .ملوك يمن و عمان ارسال شدبحرين و 
ممالك، نقطه آغاز روابط خارجي دولت اسالم با بيگانگان بود كه تحليل آن ماهيت روابط سياسي مسلمانان 

  . روشن مي كندبا غير مسلمانان را از ديدگاه اسالم 

اما . م به صورت ساده و به دور از تشريفات اعمال مي شد و قاعده مند نبودهرچند در آغاز ديپلماسي، اسال
پادشاهان برخي از . قوانين و آداب ديپلماسي را در دوره هاي بعدي آشكار كرد) ص(اكرم  رفتار عملي پيامبر

مين امر ه. ممالك همراه نامه ها، هدايائي براي حضرت فرستادند كه وي نيز با كمال ميل آن ها را پذيرفت
سيره عملي و مبناي جواز قبول هداياي اهل حرب، نزد فقهاي اسالمي تلقي شده و از سوي ديگر يكي از 

  .آداب ديپلماسي اسالم در عصر خلفاي بعدي به اجرا در آمد

اهدافي، چون نشر الدعوه  بابه ديپلماسي اسالم ) ص( اكرم پيامبر ،از نخستين روزهاي تشكيل دولت
دل الفداء االسري، تحقيق و تفحص درمورد عالقه هاي مشترك، تحكيم وگسترش روابط االسالميه، تبا

عمدتا براي نشردعوت ديني به كار مي رفت كه از طريق ، اين ديپلماسي. فرهنگي وتجاري توجه شده است
  . دفاع از اسالم وتوسعه تعاليم ديني دنبال مي شد مذاكره جهت انعقاد صلح،

يعني دين اسالم موافق دولت مقتدر و ديپلماسي . اند بعنوان يك مالك قلمداد شوداين سيره پيامبر مي تو
بر همين اساس اين مالك مي تواند بعنوان  يك مالك انحراف از دين اسالم مدنظر قرار . انعطاف پذير است

 يكي از مهمترين مالك هاي دولت مقتدر، تفكر جمعي و مشورت است كه در صدر اسالم در زمان .گيرد
  .به خوبي اجرا مي شد) ص(حكومت پيامبر اكرم 
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  از دولت مقتدر و انعطاف پذير انحراف

گروه داعش هم هنوز تسلط كاملي بر كشوري پيدا .  سال بر كشور افغانستان حاكم بود 10طالبان حدود 
  .هر دو گروه نتوانستند دولت مقتدري ايجاد كنند  نكرده است،

سالي كه بر افغانستان حكومت مي كرد، اوالً حمايت هاي مردمي كه در ابتدا با  10گروه طالبان در طي  
رفته رفته از دست داد، در ضمن در طول حكومت خود   شعارهاي اسالمي و حكومت اسالمي كسب كرده بود،

اين گروه نتوانست هيچ  .نتوانست قدرت تكنولوژيكي و قدرت اقتصادي را در كشور افعانستان بهبود بخشد
مخروبه تر تحويل  كشور افغانستان، در دوره طالبان   توسعه اي در علم و تكنولوژي در افغانستان ايجاد كند،

  . دولت بعدي شد

ولي با رفتارهاي غير منطقي . گروه داعش ، در ابتداي ظهور از حمايت هاي مردمي گسترده اي برخوردار بود
اين گروه تقريباً توسط كليه سني   در ابتداي تشكيل،. را از دست داد ي مردميد، رفته رفته حمايت هاخو

مذهبان عراق و سوريه حمايت مي شدند، عشاير عراق و سوريه حمايت هاي زيادي از گروه داعش به عمل 
مي از ، رفته رفته حمايت هاي مردو خشونت آميز ولي با گذشت زمان و رفتار هاي غير منطقي  .مي آوردند

  .داين گروه كمتر و كمتر  ش

توسط كشورهاي مختلف به رسميت  ابتدا يز گروه طالبانرصه بين المللي، ندر مورد انعطاف پذيري در ع
در انتها با واقعه . رابطه خوبي با كشورهاي مختلف بر قرار كند ندنتوانست ها  ولي اين گروه ،شناخته شد

در مورد گروه داعش هم وضعيت به . قدرت بر كنار شدند يازدهم سپتامبر اين گروه توسط آمريكائيها از
ترور در كشورهاي  يابتدا اين گروه توسط كشورهاي مختلف تأييد شد ولي با راه انداز. همين گونه است

  .  اروپايي در حال حاضر اين گروه جايگاه خاصي در روابط بين المللي ندارد

  موضوع اصلي اين است كه اين رفتارهاي غير منطقي  و خشونت آميز داعش و طالبان  از كجا آمده است؟ 

آيا اين خشونت ها از دين گرفته شده اند و يا اينكه اين خشونت ها از جايي ديگر آمده و خود را به دين 
 فرد زدن شالق  ،سارق دست قطع  مي توان به سادگي تجويز، قصاص، قرآنبا يك بار قرائت . چسبانده است

 فرد اعدام يا قتل ،مشركين و كفار كشتن ،جهادابتدايي نظريه بدليل نشوز، مرد بجان از زن، تنبيه زناكار
 را قضيه آنطرف بايد ولي .را مشاهده كردكفار وسربريدن زدن گردنو خالف جهت به پا و دست قطع ،محارب

و مجري اين دستورات براي اولين بار خود ايشان بوده . آورده است) ص(اين كتاب را حضرت محمد  ديد، هم
  است، برخاسته)ص(محمدحضرت  يعني مصلح و متفكر يك وجانِ ازدلدين اسالم، . است

. نازل شد) ص(سؤال اصلي اين است وقتي آيات قرآن كه در آن به خشونت تصريح شده بر پيامبر اكرم 
اين خشونت ها  عمل كردند؟ اگر عمل كردند چگونه اين كار را انجام  به ه كاري كردند؟ آيا ايشانايشان چ
  دادند؟ 
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 از نظام عرفي  اولين كاري كه ايشان انجام دادند، خارج كردن اين اموروقتي قانون قصاص به ايشان نازل شد، 
اگر كسي . هم وجود داشت) ص(قانون قصاص قبل از پيامبراكرم . و انتقال آن به نظام حقوقي جامعه بود

توانست قاتل را مي كشت و اگر اين قبيله اگر مي . كشته مي شد، قبيله  او به خونخواهي بر مي خواست
پيامبر . رفي انجام مي گرفتاين قتل در يك نظام ع. توانست، يكي از بستگان قاتل را به قتل مي رساند نمي

را به يك نهاد حقوقي  ايشان اجراي اين قانون . را حذف كردند در قانون خود، اين قانون عرفي) ص(اكرم 
حق قصاص براي بستگان او محفوظ است ولي، حكم قصاص بايد   اگر كسي كشته مي شد،. منتقل كرد

بل دريافت پول از حق قصاص خود قادر ضمن اگر بستگان مقتول در م. توسط يك قاضي صادر شود
داد كه بستگان مقتول، قاتل را مطلوب ترين حالت هم زماني رخ مي . گذشتند، بسيار پسنديده است مي
با اين روش اجرايي در زمان حكومت .  گرفتن روزه بود ،روز 60قاتل هم بعد از آن مجبور به . بخشيدند مي
اين هنرمندي را در خود ) ص(عبارت ديگر پيامبر اكرم  به. كسي قصاص نشد) ص(ساله پيامبر اكرم 10

 از را داري بردهو يا نظام . داشت كه يك اقدام خشونت آميز در ميان قبايل را با ظرافت خاصي از بين ببرد
  . كند، بطوريكه راههاي محو برده داري  هموار گردد ليبدت داريبرده  آداب به گرايي مطلق

ولي گروه هاي . پس بايد گروههاي طرفدار هم اين روش را اجرا كنند. ا بپذيريمر) ص(اگر روش پيامبر اكرم 
بلكه سعي مي كنند با استناد به آيات قرآن، خشونت را در جامعه فراگير . روش را اجرا نمي كنند اين طرفدار
  . كنند

  چرا اينگونه شده است؟ 

يك گروه شيعه و . شده اندتقسيم  عمده  به دو گروه )ص(هم اكنون پيروان پيامبر اكرم . پاسخ اين است
اين دو گروه هر چند . قانون و فقه خاصي تدوين كرده است براي خود هر گروه. ديگري گروه اهل سنت

منابع فقهي آنها . كتاب قرآن آنها يكي است( قوانين يكساني دارند، چون از يك متن فقهي استفاده مي كنند
ته شده توسط امام ابو حنيفه، امام مالكي، امام شافعي و امام حنبلي چهار كتاب نوش ، هماندرصد 90هم تا 
هر چند سيد جمال . اندبراي تقابل با يكديگر ساخته و پرداخته  يقوانين مشاهده مي شود، آنها ولي ) است

الدين اسدآبادي، شيخ شلتوت ، آيت اهللا بروجردي ، امام خميني و ساير علماي حاضر شيعه و سني تالش 
  .بطوريكه اين قوانين را غير اسالمي مي دانند .اي حذف اين قوانين تقابلي كرده اندزيادي برهاي 

تجويز بدونه انجام تشريفات قانوني در دادگاه ها  را، حق كشتن افراد گروه مخالف اين قوانين تقابلي درولي 
و فرد كشنده به . شود مثالً سني مذهبان مي گويند اگر يك شيعه ديده شود حتماً بايد كشته. مي كند

  . كامي هم در ميان شيعيان وجود داشتدر مقابل چنين اح. بهشت مي رود

اين قوانين ساخته  و پرداخته افكار خوارج . اين قوانين ساخته و پرداخته افراد است و ربطي به اسالم ندارد
  . است
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 فقهي و تفسيري، ديني متونِ به ملزَم را خود دين حاميِ گروه يك عنوان به و طالبان داعش با اين مقدمه،
ولي در عمل رفتار خوارج و  . به عبارت ديگر اين گروه خود را سني مذهب مي دانند .مي داند »سنّت اهل«

لذا اين . كامالً مخالف است) ص(قانوني كه با روح اسالم و سيره پيامبر اكرم . بني اميه را انجام مي دهد
مطالب انحرافي ديگر نيز وجود دارد كه  ،عالوه بر اين .است ين چسبيده شدهمطالب انحرافي هستند كه به د

  . آنها به دين چسبانده اند كه در قسمت بعدي به آن اشاره مي شود

  قوانين انحرافي
گروه سني و شيعه مطالب زيادي به دين چسبانده اند كه هيچ كدام ربطي به دين ندارد، كه به شرح زير 

  . است

رفتار آنها  هجري زندگي مي كند ولي 15ميالدي و يا  21هر چند داعش در قرن  : در تاريخجا ماندن  - 1
تاريخي كه براي  آنها در تاريخ زندگي مي كنند،. قرن پيش زندگي مي كنند 15بگونه اي است كه انگار در 

 و دارد بلند ريشِ كه داند مي كسي را خود فرمانده و سرمدار داعش. يك بار واقع شده و بدونه بازگشت است
انتخاب  .ميگويد) دوم خليفه(خطّاب عمربن وجنابِ) اول خليفه(ابوبكر جناب كالمِ ازحجيت سخن منبر بر

 خلفاي حجيت ،شيعه كالميِ درمباني چون. اين موضوع براي ايجاد يك نوع  ضديت با گروه شيعه است
چون طرح اينگونه مطالب مربوط به . جا ماندن در تاريخ است  طرح اين موضوعات، .وجود ندارد راشدين

در صدر اسالم براي مخالفت با حكومت هاي جور، . حكومت بني اميه و حكام جور در صدر اسالم است
را لعن و ) ع(حكومت هاي جور هم در مقابل، حضرت علي . مطرح مي شد) ع(موضوع عدالت حضرت علي 

با اين استدالل هر كسي . جستند و تفسير كارهاي خود، به سه خليفه قبلي توسل و تمسك مي براي توجيه
اين كار خلفاي جور براي توجيه و تفسير و ادامه . بود سركوب و كشته مي شد) ع(كه دوستدار حضرت علي

ند، انگار خود بيان مي كنال حاضر حرفهايي كه داعش در اجتماع تحت سيطره  ولي در ح. حكومت خود بود
  . در حال و هواي دوران خلفاي جور و حكام ستمگر  زندگي مي كنند

البته ايشان فقه اهل  .كند مي توسل »سنّت اهل« متونِ به خويش نظري مباني در داعش گروهك خليفه
چطور . سال مطالعه دارد 20چون شناخت و فهم فقه اهل سنت نياز به . سنت را هم بدرستي نمي شناسد

و براي خودش  ؟به درجه اجتهاد و فتوي برسددر يك مكان ناشناخته شود، فردي با يك سال تحصيل  مي
  . فتواهايي كه علماي اهل سنت با آن مخالف هستند. فتوي صادر كند

تاريخ هر چه بوده تمام . جا ماندن در تاريخ مشكل بزرگي است كه جمعيت مسلمانان به آن دچار شده اند
  . ر به هيچ وجه بر نمي گرددشده و رفته و ديگ

مطالعه تاريخ فقط مي تواند براي درس . از طرف ديگر، تاريخ نمي تواند مشكالت جامعه امروزي را حل كند
اگر مطالب  .كسي كه در اين قرن زندگي مي كند، تاريخ را مطالعه مي كند. گرفتن و عبرت گرفتن باشد

وقايع  در ضمن. برايش سودي نداشته باشد آنرا رها مي كند تاريخي برايش سودمند باشد، آنرا انتخاب و اگر
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در حال حاضر اگر اتفاقي . هستندبا تفسير ها و توجيهات مختلفي روبرو   تاريخي هم مانند وقايع زمان حال،
گاهي . كه از آن اتفاق مي برد، اتفاق را طوري توجيه و تفسير مي كند هر كسي بنا بر منفعتي،رخ دهد 

نسان خود، شاهد ماجرا بوده، ولي بعد مشاهده مي كند كه  توجيه و تفسيرهاي متضادي بر آن اتفاقي كه ا
اند، كه بتوانند، منافع  تاريخ را آنجوري نوشته  مورخين،. وقايع تاريخي هم اينگونه هستند. واقعه نوشته اند

هيچ كاري نمي تواند ، شده واقعبراي اتفاقي كه در تاريخ بشر امروزي  در نتيجه،. خودشان را تأمين كنند
تاريخ كه تفسيرآن قسمت از ، مطالعه مي كندبا هر تفسير و توجيهي  را تاريخ ،بشر امروزي. جام دهدان

كه هيچ منفعتي  نقل حوادث و تفسيرهايي. او را باال ببرد، انتخاب و بقيه را رها مي كند منفعت تواند  مي
  . شودكنار گذاشته مي ندارد، براي بشر امروزي 

: اند آنها گفته. ف روشني دارندو ديگر بزرگان در زمينه نقل حديث و تاريخ حر) ص(از طرف ديگر پيامبر اكرم
اگر مطابق قرآن بود آنرا بپذيريد و اگر نبود آنرا . رسد، آنرا با قرآن  مقابله كنيدمي بدست شما كه لبي امط

شود  قرآن جيه و تفسيرها اگر منجر به فهم بيشتريعني از نظر اسالم مطالعه حوادث و تو. كنار بگذاريد
  .  انتخاب و بقيه كنار گذاشته مي شود

و يا يكي از صحابه را با توجيه و تفسير هاي مختلفي بيان ) ص(زندگي پيامبر اكرم  ،تاريخ: بطور مثال
و جستجو كنيم  .جا ماندن در تاريخ اين است كه يك توجيه و تفسير را بعنوان مقدسات قبول كنيم .كند مي

بدتر اينكه با همين توجيه و تفسير يك جنگ . اگر كسي آنرا قبول ندارد، او را كافر و مشرك قلمداد كنيم
تنها توجيه و . در صورتيكه تاريخ هر چه بوده تمام شده است. پايان  در ميان مسلمانان پايه گذاري شود بي

وضيح دهد و مشكلي از مشكالت جوامع فعلي را رفع تفسيرهايي مورد قبول است كه بتواند آيات قرآن را ت
  .  كند

بر همين اساس . گروه داعش و طالبان جا ماندن در تاريخ استمسلمانان علي الخصوص ولي معضل بزرگ 
 هجري بخواهد 15ميالدي يا  21اگر يك نفر در قرن. هر كسي كه نخواهد به تاريخ برگردد، بايد كشته شود

چون اين فرد نقد كننده به آن  .ي را نقد كند، اين فرد نقد كننده بايد كشته شوديك نفر در قرن اول هجر
تا گروه كثيري از مردم بي گناه بدست اين گروه ها كشته  هاين مشكل باعث شد. فرد توهين كرده است

هر  درحاال . جا ماندگي در تاريخ باعث فرقه گرايي و قتل و غارت در جوامع مسلمانان مي شود. شوند
مشاهده لذا . دوام و قوام داشته باشد ،نمي تواند، حكومت، بقتل برسند واهي افراد به داليلاگر  ،حكومتي

كشورها زندگي  علمي رسيده اند، نمي توانند در اينافرادي كه در كشورهاي اسالمي به درجه باالي . شود مي
ر مورد گروه  داعش، وضعيت اسفبار د. اين افراد سريع به فكر مهاجرت به كشورهاي غربي مي افتند. كنند
دولت مقتدر نياز به افراد . بر همين اساس ايجاد حكومت مقتدر با جا ماندن در تاريخ امكان پذير نيست. است

از طرف ديگر كسي كه در . افراد تحصيل كرده هم نمي توانند در تاريخ زندگي كنند. تحصيل كرده دارد
  . ر جديدي اختراع كند و توليد را افزايش دهدتاريخ زندگي مي كند نمي تواند، ابزا
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 معني به ديني فقه در جهاد. شروع كرد ابتدايي جهاد طرحِ با عش ابتدادا :ي جنگي با كل جهانطرح -2
اين مطالب در منابع فقه سنتي شيعه و اهل سنت بصورت يكسان . است اسالم بپاداشتن براي مبارزه و تالش

  . وجود دارد

  :  ميگويد جهاد درتعريفيكي از فقهاي 

 ما و النفس بذل وشرعا الطاقة، و الوسع أيضا كذلك بالضم أومنه والمشقة، التعب لغة بالفتح الجهد من"
 في الوسع و والمال النفس أوبذل مخصوص، وجه على الباغين أو المشركين محاربة في لمال منا عليه يتوقف
  ."االيمان شعائر إقامة و كلمةاالسالم إعالء

 اين درباره و دانند مي كارها بهترين از آنرا و ميدانند دنيوي وفضائل اُخروي ثوابِ داراي را »جهاد« فقهاء
  كتاب باعنوان  بخشي  همواره  فقهي و  حديثي  جامع  منابع در همچنين .اند نوشته بسياري كتابهاي موضوع

  .   است  داشته  اختصاص جهاد  احكام به »سير«  يا »جهاد«

 توحيد و اسالم به دعوت براي اسالم از خارج غيرمسلمينِ و كفّار و مشركان با جنگ معنيِ به "جهادابتدايي"
  .  هستند الهي دين گسترش براي جنگ كننده شروع مسلمين جهاد، از نوع اين در است،

 اقتلوا«:  قوله هذا نسخ ثم »ثقفتموهم حيث واقتلوهم«:  تعالى قوله نسخها: يكي از فقهاي مي گويد
  . الحرم في بالقتال االبتداء فيجوز. »وجدتموهم حيث المشركين

 وجوبِ و اند دانسته واجب "وقت فقيه" يا و "حاكم" دستورِ با اسالم مصلحت صورت در را ابتدايي جهاد فقها
 اين كه است جهت اين از يوميه نمازهاي با ابتدايي جهاد قياسِ دانند، مي گانه پنچ نمازهاي همانند را آن

 بلكه شود نمي افراد بقيه از مسئوليت سلبِ ديگري عمل با يعني دانند مي همگاني را جهادابتدايي فقهاء
 جنگ شروعِ و آغاز از پيشها، فقاين  نظرِ از.  نمايند شركت ابتدايي جهاد اين در بايد مسلمان مردمِ جميع
 صورت در فقيهان اين نظرِ از. نمايند دعوت اسالم به را نظر مورد كشورِ مردمِ پيغام و نامه با است الزم

  . است همگاني واجب يكبار سالي حداقل ابتدايي جهاد مسلمين، سپاه آمادگيِ

 امامِ موافقت و) ص(پيامبر اكرم  اذن به منوط را آن احياي ليكن دانسته جايز را ابتدايي جهاد گروهي از فقها
از فقها با اين شرط جهاد ابتدايي را در عصر حاضر كه پيامبر و امام معصوم اين گروه . دانند مي معصوم

   .حضور عيني ندارد، تعطيل مي كنند

 بر - الْجِهاد يتَعطَّلَ لَا حتَّى دفْعةً سنَةٍ كُلِّ فى بِسراياه، أو بِنَفْسه يغْزُو أنْ اإلمامِ علَى و". يكي از فقها مي گويد
 را هايى سريه و جماعات اينكه يا برود، مشركين و كفّار با جنگ به بشخصه خود يا كه است واجب امام
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 تا دهد انجام بار يك الأقلّ سالى هر در را عمل اين كه است امام عهده بر و.  نمايند قتال آنان با تا بفرستد
  ."نشود تعطيل جهاد اينكه

 سبيل فى مجاهد را مردمى پيوسته كه است ايناسالمي  حاكم وظايف از ديگر يكى: يكي ار فقها مي گويد
 جهاد بايد بلكه باشد؛ جهاد براى تربيت و تعليم تنها اينكه نه. بفرستد جهاد به را آنها و كرده تربيت اهللا

 مجتهد زمان در جهاد آيات، إطالق به و...  است إسالم أركان از جهاد زيرا. بگيرد صورت خارجى و عملى
 و رفتن بين از موجب جهاد ترك و است؛ واجب است شده مستقرّ او بر حكومت كه الشّرائط جامع عادل

 دفاع زيرا نيست؛ دفاع كنيم مى بحث آن درباره اكنون كه جهاد از ما مقصود و. باشد مى إسالم شكست
 به دشمن اينكه بدون يعنى. دشمن سمت به ابتدائى حركت يعنى جهاد...  ندارد شرعى دليل به احتياجى

 به را آنان و نمايند حركت دشمن سوى به فرمانده يك سرپرستى تحت جماعتى باشد، شده ور حمله آنها
 حكومت كه زمانى در است مجتهد عهده بر لذا...  بجنگند آنان با استنكاف، صورت در و كنند؛ دعوت إسالم
 و كردند بيعت حكومت براى او با مسلمين و رسيد، فعليت مرحلة به حكومت شأنيت و شد، متحقّق او براى
  ."كند إيجاد جهاد تشكيالتي را براي شد، مسلّم وى بر الهيه واليت مقام

  : است واجب گروه سه مقابلِ در ابتدايي جهاد فقها ، نظرِ از  

  .   مجدد بيعت به آنان واداشتن و امام با بيعت و پيمان از خروج جهت به باغيان. 1

 تن يا اسالم پذيرش:  دارند راه دو جنگ اين در كفّار.  اسالم گسترش هدف با غيركتابي كفّار با جهاد. 2
  .  جنگ به دادن

 دينِ در يا و شوند مسلمان:  دارند راه سه جنگ اين در كفّار اسالم، گسترش جهت به كتابي كفّار با جهاد. 3
  . بدهند تن جنگ به اينكه يا بدهند جزيه ولي بمانند باقي خود

 يكبار سالي حداقل بايد كه است شرعي واجب حتّي و مشروع امري »ابتدايي جهاد«فقها  نظر از در نتيجه 
 عملشان اين كه است بوده ابتدايي جهاد كارشان خميرمايه االمر، نفس در داعش گروهك.  شود انجام

 به ملزم خود جهاد در بخواهد تا داند نمي شيعي فقه مروج را خود داعش.  باشد مي فقهي متونِ به مستند
باشد معصوم امامِ اذن اخذ  .فقه جهاد فقهي گزارشِ اين نظرِ در .سني است فقه داعش، خليفه قبول مورد 

 وراي چيزي حاكم اهل سنت نظرِ در.  است حاكم صالحديد نيازمند بودنش همگاني واجبِ از جداي ابتدايي
 است حاضر بحث از منفصل خير يا داشته را حكم اين دادنِ صالحيت داعش خليفه اينكه.  است معصوم امام
 دستور به ابتدايي جهاد اين و بوده ابتدايي جهاد داعش عمل االمرِ نفس واقعيت، در كه است مسلّم اين ولي
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گروه داعش سعي  وجود اين با پس.  وجود دارد سنّي و شيعه متونِ در كه گرفته صورت ها داعشي خليفه
  . مي كند، جنگ و درگيري خود را امري مشروع قلمداد كند

. موضوع مهمي كه در اينجا وجود دارد، اين است كه فهم دين و اجراي احكام دين نمي تواند همگاني باشد
سال در متون  20مجتهدين و مفتياني كه حداقل . بلكه اين موضوع به مجتهدين و مفتيان سپرده شده است

لذا . همانطور كه قبالً گفته شد، داعشيان از چنين مطالعاتي محروم هستند. مي مطالعه كرده انداسال
هيچ كدام از مراجع تقليد   همانطور كه مشاهده مي شود، وقتي گروهك داعش از سوريه به عراق حمله كرد،

كه در اين . ه داعش فتوا دادندشيعه يا مفتيان اهل سنت نه تنها عمل داعش را  تأييد نكردند بلكه آنها بر علي
از آنجايي كه داعش . مورد فتواي مراجع شيعه و مفتيان اهل سنت عراق بر عليه داعش قابل توجه است

لذا اين گروه نتوانست در بين   مباني فكري خود را اهل سنت مي داند و بر عليه شيعيان تبليغ مي كند،
طرفداري .  اني بين اهل سنت عراق براي خود دست و پاكندولي توانست طرفدار. شيعيان پايگاهي ايجاد كند

  . اين گروه از اهل سنت باعث ويراني و كشته شدن بسياري از اهل سنت بدست اين گروه منحرف شد

در جهان امروزي يك ذهن معيوب مي تواند اين تصور را داشته باشد كه   اگر از مباني فكري داعش بگذريم،
و يا با كشتار و حشونت مي توان . يك غير مسلمان را به يك مسلمان تبديل كرد با جنگ و كشتار، مي توان
. بشر امروزي سعي مي كند، دين و آييني داشته باشد كه منافعش حداكثر شود. حكومت مقتدري ايجاد كرد

گذشت چند  اگر دين اسالم بتواند در منطقه اي از جغرافيا منافع و رفاه مادي مردم را باال ببرد، قطعا بعد از
  .   ولي اگر كسي بخواهد به جنگ دنيا برود، بطور قطع نابود مي شود. سال همه دنيا مسلمان مي شوند

 و دين از آنان خاص تلقي داعش مسلمانان گروهك توجه قابل و مهم هاي ويژگي از: مطلق گرايي  - 3
 عقيده ما تفكر از خارج كسي اگر و است دين عين بگوييم ما كه آنچه هر« دارند عقيده آنها. است ديانت
 دين از خاص تلقي.  دارد طوالني بس اي سابقه تفكر نوعِ اين. »باشد نمي مسلمان و است كافر باشد داشته
 معتقد كه هركسي دين از خود تلقي در داعش گروهك.  است شيعه فقه و سنّت اهل فقه مشتركات جزء

 و دانسته »كافر« را نباشد »خلفاء و نبوي سنّت قرآن، راشدين، خلفاي محمد، اسالم،« به نظري يا عملي
 آناني داعش گروهك ديگر عبارت به داند، مي »اسالم از خارج« فرض اين با را هستند اسالم مدعي كه آناني
  . خواند مي »مرتّد« را مخالفند اسالم از ها داعشي استنباطي عقائد با ولي اسالمند مدعي كه

 اسالمي عقائد از منحرف ندارند، قبول را »آنان سنّت و خلفاء« اينكه خاطر به را شيعيان سنّت، اهل فقهاي
 دور حقيقت و حقّ از گانه سه خلفاي سب و لعن خاطر به را شيعيانيكي از فقهاي اهل سنت، . دانند مي
 ، مكّه دانشگاه فلسفه دتيايكي از اس خواند، مي ها لعن همين سبب به بزرگ گناهان داراي را آنان و داند مي
 بدعت را صحابه به شيعه لعن و سب در ضمن  داند، مي صحابه لعن و دشنام بر را ايران نظامِ اساسِ و پايه
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 وارد اشكال دليلِ به را شيعيان ايشان مي گويد شمارد، مي گويان دروغ از خاطر همين به را آنان و داند مي
 مشرك و كافر امامان، و پيامبر درباره غلو و سنّت اهل دانستن كافر و صحيحه احاديث رد و قرآن به كردن
 به را شيعيان سي بي بي خبرگذاري شبكه با مصاحبه در مسجدالحرام يكي از فقيهانِ همچنين داند، مي

 دشنام يا زدن طعنه چون دهد، مي آنان كفر به حكم و داند نمي مسلمان ، اول خليفه نداشتن قبول دليل
  خواند مي فاسق و كافر و دين از خارج را خلفاء و صحابه به دادن

  . است خداوند لعنِ مورد و دجال را صحابه و خلفاء به كننده لعن و سب: يكي از فقيهان اهل سنت  مي گويد

 اعتقدنا السب، يستحقون أنهم ظن اذا بل« : گويد مي و شود، سوزانده بايد خلفاء كننده سب او عقيده دارد،
  .»زيادة و الحرق يستحق أنه

 هم  فقها از عضيب .است تعزيزش حكم كرده را صحابه سب كه كسي .يكي از فقهاي اهل سنت مي گويد
 فرد و دانسته ارتداد و كفر موجبِ را صحابه به اشكال حتّي و شود كشته بايد صحابه كننده سب دارند عقيده
 موجبِ را شيخين لعن يكي از فقهاي اهل سنت،.  كند توبه اينكه مگر داند مي القتل واجب را كننده اشكال
  . است دانسته تعزيز و شلّاق

 چنانكه كند لعن را آنان يا و دهد دشنام عمر و ابوبكر به كه دانند مي كساني را رافضي سنّت اهل فقهاي
 :يكي از فقهاي اهل سنت مي گويد

 يك هركس گويد مي سپس و -  عنهما اهللا رضي عمر و بكر أبا يسب الذي:  قال الرافضي؟ عن أبي سألت قال
  ."شود مي واجب او بر بهشت بكشد را رافضي

.  دارند آنان احترام مورد هاي شخصيت و سنّت اهل لعنِ و سب به عقيده شيعه فقهاي نظريات، اين مقابلِ در
 شيعيان فقط مؤمن كه گويد مي مؤمن هجو و غيبت بودن حرام از بعد پيش قرن دو در يكي از فقهاي شيعه

 اختالفي مشركين به دادن دشنام و لعن و سب و هجو جواز در و نيستند مؤمنين جزء غيرشيعيان و هستند
 از بعدايشان .  است يكي ايماني كفر و اسالمي كفر چنانكه است مشركين به سنت اهل الحاق ظاهر و نيست

 سنت اهل و است عبادات افضل از اجتماعات در سنت اهل كردن هجو كه كند مي تصريح خود، فتواي اين
تعدادي  كه كند مي تصريح همچنين.  خواند مي سگان از پليدتر و نصاري از بدتر را آنان و دانسته مجوس را
 را اعمال اين چنانكه هم اند داده مي فتوا ضرب و شكنجه مانند كشتن نظاير و سنت اهل كُشتن بهفقها،  از

  . اند دانسته روا كفّار به نسبت
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 جايز سنت اهل لعن و غيبت كه است آورده غيبت بحث در حرام هاي كسب مبحث در يكي از فقهاي شيعه
 شيعه مذهب ضروريات از را سنت اهل نداشتن احترام و شوند نمي محسوب مؤمنين جزء افراد اين و است
 سنت اهل گوسفند و گاو ذبح شده توسط البته.  داند نمي جاري آنان براي را اسالم احكام و كند مي عنوان

   كند مي تأييد را آنها ذبايح حليت و داند مي پاك شيعيان معاشِ قوام براي را

 را سنت اهل خونِ ليكن داند مي حالل را شيعيان غير كليه نفس و دماء و خون ريختن  يكي از فقهاي شيعه،
  .كند مي عنوان فتنه وجود از خوف را آن علّت و داند مي حرام

 چيزِ اگر كه طوري شمارد مي جايز را سنت اهل و شيعه مخالفين به تهمت صريحاً يكي از فقهاي شيعه،  
 العصمة و إخوة ال أنّه البديهي من« :  كه كند مي تصريح و  داد نسبت آنان به بتوان را نباشد آنان در بدي
 وجود) سنت اهل(خالف اهل و ما بين ارتباطي و برادري هيچ كه است بديهيات از – المخالفين بين و بيننا
 عايشه وي همچنين  . شمارد مي جايز صريحاً را غيرخدايان و شيعه مخالفين و سنت اهل به دروغ .»ندارد

 اغراض اساس بر را آنان ليكن آنها كفر به كند مي تصريح و داند مي كفّار جزء را زبير و طلحه و) رض(
  .  داند نمي نجس دنيوي

و آن حقيقت را به مردم جهان معرفي كنند، يك تفسيرو  اين مسلمانان بجاي اينكه حقيقتي را پيدا كنند، 
  . توجيه تاريخي را حقيقت مي انگارند و با آن ديگران را به قتل مي رسانند

برگردند  بلكه سعي مي كنند، به تاريخ  به عبارت ديگر اين گروه ها تاريخ را هم به درستي مطالعه نمي كنند،
بعد از دست كاري در تاريخ هر كسي كه . و حقيقت را آن گونه كه مي خواهند در تاريخ دست كاري كنند

  . مخالف آنان باشد بايد كشته شوند

در ميان مسلمانان مسائل بيهوده اي مطرح مي شود و براي اين مطالب :  دامن زدن به اختالفات بيهوده -4
  : كه اين اختالفات عبارتند از . يكديگر را به قتل مي رسانند

 كه  »النساء طواف« بنامِ دارند بابي الحج كتاب در خود فقهي كتب در شيعي فقهاي  :اختالف در طواف نساء 
 را طواف اين كنند مي طواف كعبه گرداگرد كه هركسي و مسلماني اگر كنند مي تأكيد و تصريح آنجا در

 طواف« نامِ به حكمي اصالً سنّت اهل فقه در كه است درحالي اين شود مي حرام همسرش بر ندهد انجام
 انجام را طواف اين مسلماني شيعه فقه طبق اگر كه آنجاست طواف حكمِ اين جالبِ نكته نيست؛ »النساء
 دنيا به نكرده طواف مرد و زن آميزش از بعد كه فرزندي بالطبع و »شود مي حرام او بر همسرش« ندهد
 دهند نمي انجام را طواف اين كه مسلماناني ،شيعه فتواي اين طبقِ پس است؛ زاده حرام خود به خود بيايد
  . اند زاده حرام
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كارهاي انجام شده در اين مراسم بجز اين  يك . در اين مراسم كارهايي بايد انجام گيرد. حج يك مراسم است
اگر اين . به هر حال هر كسي طبق دستورات خودش اين مراسم را بجا مي آورد. مورد كامالً  يكسان است

ند و اگر نيست آنرا به حال علما بايد با هم بحث كنند و اين حكم را اجرا كن يك مورد جزء حج باشد، 
  . خودش رها كنند

 را سنّت اهل و خلفاء هتك و لعن و سب كه فقهاء فتواي اساسِ بر شيعيان عموم :جابجا شدن ثواب و عقاب 
 پردازند مي سنّت اهل كردن لعن و دادن دشنام به دانند مي »شيعه مذهب ضرورت« و »بسيار ثواب داراي«
 را) ع(علي پيشوايي كه هركسي آن در و گيرند مي غدير هفته كند، مي رشد سنّت اين نسل به نسل و

 به) عاشورا زيارت مانند(خود روزانه هاي زيارت در و خوانند مي اسالمي مباني از منحرف باشد نپذيرفته
 قاتلِ را قحافه ابي بن ابوبكر و خطّاب بن عمر فاطميه ايام در و فرستند مي لعن سنّت اهل گانه سه خلفاء
  . كنند مي لعنت را آنان و دانند مي) س(زهرا فاطمه

 هركسي كشتن آنان فقهي نظريه كند، مي قيام داعش اسالمي گروهك ابتدايي جهاد مشروعيت اساس بر
  :  كه است

   كند، مي هتك و لعن و سب را آنان يا. 2 ندارد قبول را خلفاء. 1

 كنند، مي حيثيت هتك يا و لعن يا و سب يا را سنّت اهل و خلفاء كه شوند مي روبرو مردمي با خود قيامِ در
 كند مي عمل خود فتواي به داعش گروهك) شيعيان سب(موضوع و) كننده سب كشتن(حكم تالقي در

  . اند داده را آنان قتل فتاواي سنّت اهل با مواجهه در برخي از فقهاي شيعه  چنانكه

 به بعد و سازد مي متناسب را موضوع و حكم نسبت شيعيان كشتارِ در داعش گروهك سنّتي، فقه ديد از
 خلفاي مقلَّدشان فقهاي فتواي به چون كشند مي را شيعيان آنان.  كند مي عمل موضوع ظرف در حكم

  . كنند مي حيثيت هتك يا و لعن يا و سب را راشدين

 را ديگري جانب ديگر سوي از سنّت اهل و روند مي جانب يك به روش يك از شيعيان:  اختالف در اذان
  دانند مي ديني متون گرِ تحريف اذان در اي اضافه و حذف دليلِ به را خطّاب بن عمر شيعيان.  كنند مي سفر
 را آن گفتنِ و كنند مي اضافه اقامه و اذان به را »اهللا ولي علي أنّ أشهد« جمله حذف، بدون خود ليكن

 مذهبِ شُعارِ را آن اذان به ثالثه شهادت جمله اضافه تعليل در اينكه يا دانند، مي اخروي اجر و ثواب موجب
 را باشد آنان  مذهبِ شعارِ تواند مي كه را سنّت اهل خواندن نماز بسته دست ليكن كنند مي قلمداد شيعه
  . دانند مي دين در بدعت
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در اين ازدواج مرد و زن براي مدت محدودي با هم ازدواج مي كنند و بعد از مدت  :اختالف در ازدواج موقت 
 را متعه سنّت اهل مقابل دراين نوع ازدواج در مذهب شيعه وجود دارد ولي . مربوطه از هم جدا مي شوند

 »زنا« دهنده متعه و كننده متعه آنان نظر از و دانند مي باطل بالطبع و منسوخ حكمي را آن و ندارند قبول
  . دانند مي »زاده حرام« را آيد مي وجود به متعه از كه فرزندي و دهند مي انجام

دامن زدن به اين اختالفات  و كشاندن اين . اين اختالفات يك نوع اختالف برداشت از متون فقهي است
ت از متون فقهي  اختالفات به دستگاه حكومتي و كشتن گروهي از مسلمانان بخاطر اختالف سليقه در برداش

گروه اهل سنت و گروه شيعه عمده اختالف آنها همين . نشان از بي فكري و بي عقلي رهبران داعشي دارد
. انجام يا عدم انجام اين اعمال اختالفي نمي تواند، موجب خروج از مسلماني شود. چهار مورد بيان شده است

لذا انجام يا عدم انجام هر يك از اين اعمال نبايد    .چون هيچ آيه قرآني به اين اختالفات تصريح نكرده است
  . موجب كشته شدن يك مسلمان شود

و وجود . اگر دولتي بخواهد مقتدر باشد نمي تواند همه اختالفات علمي كه معموالً در همه علوم وجود دارد
جب نا آرامي در چنين اختالفاتي در برداشت فقهي هم امر طبيعي است، را به متن جامعه منتقل كند و مو

  . نا آرامي اجتماعي هر دولتي را تضعيف مي كند. اجتماع شود

، است شده باعث گروه شيعه و سني دو هر سوي از دين از خاص تلقي  : كشتن انسان بجرم داشتن عقيده -5
 اساس بر خويش جهاد در داعش بدانند، »اسالم مباني از منحرف« و »كافر« و »زاده حرام« را يكديگر تا آنها
گروه داعش نه تنها . داند مي »كافر« و »مرتّد« و »اسالم مباني از منحرف« را شيعه دين از خود تلقي

  . شيعيان كه كساني كه اهل سنت هستند و با آنها اختالف عقيده دارند را نيز مرتد و كافر مي دانند

استناد  فقها نص در اين مورد به  زند، مي گردن را نپيوندند آنها به كه شيعيان و سنياني دليل همين به آنها 
  : است آنان روي پيش راه سه كتابي كفّار با جنگ در كه مي كنند 

 تن جنگ به. 3 بدهند جزيه ولي بمانند باقي خود دينِ در. 2  بپيوندند جهادگر گروه به و شوند مسلمان. 1
  .  شوند كشته و بدهند

 از منحرف« سنّت اهل و شيخين سب و عقائدشان از بعضي خاطر به را شيعيان داعش اسالمي گروهك : اول
  .. و سنياني كه با عقيده آنها مخالفند را نيز مرتد مي داند داند مي »كتابي كافرِ« و »اسالم مباني

  . است كرده عمل آن به و دانسته جايز را ابتدايي جهاد  فقه اساس بر گروهك اين : دوم
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 گروه به پيوستن و تسليم يكي گذارند، مي آنان روي پيش راه سه كتابي كافر با جنگ درفقها  : سوم
 در و گروهي از اهل سنت  شيعيان. گردند كشته و كنند جنگ اينكه آخر و دادن، جزيه ديگري جهادگر،

 يِفقههمين متون  طبق پس جزيه، پرداخت به حاضر نه و بودند تسليم به حاضر نه خود به داعش حمله
و سنياني كه با آنها مخالف باشند را   شيعيان گروهك داعش . است منطبق شيعي فقه با كه سنّت اهل

  . زنند مي  گردنو  دانند مي »كتابي كافر«

مخالفينِ داعش گروهك م »ابتدايي جهاد« فقهي حكمِ اساسِ بر را خود حكومتداند مي مهدورالد.  

با كشته شدن افراد براي عقايد، و ايجاد . موجب تضعيف دولت ها مي شود  كشته شدن افراد بدليل عقايد،
و افراد تحصيل كرده از كشور . تفتيش عقايد، موجب مي شود، پيشرفت هاي علمي در كشور ايجاد نشود

   . در نتيجه دولتها مقتدر نخواهند بود. مهاجرت كنند

 بايد يا كند مخالفت »ديني حكومت« با كه كسي هربرخي از فقها  نظرِ از  :مجوز ديكتاتوري مذهبي -6
 تحقّقِ و احياء براي داعش گروهك.  دهند مي رضايت تعزيزش و حبس به حداقل اينكه يا و شود كشته

»ه »اسالمي حكومتنظري »گروهك اين نمود، قيام آن وسيله به و آورد ميدان به را »ابتدايي جهاد حكومت 
 با »حكومت« يك تشكيلِ وي هدف چون ليكن است نرسانده كشور يك در اثبات به هرچند را خود ثبوتي

.  است يافته تحقّق و اثباتي حكومت با مخالفت عينِ آن با مخالفت دليل همين به است »اسالمي قوانينِ«
 ديگر مسائلِ از خيلي توان مي جهادي، گروه به پيوستن مخالفينِ بودن مهدورالدم و ابتدايي جهاد نظريه بجز
  . زد مثال و برد نام را

حكومت هاي ديكتاتوري محكوم به . در دنياي امروزي حكومت هاي ديكتاتوري نمي توانند مقتدر باشند
  . شكست و زوال هستند

 خبرنگاري.  است شده مي شناخته »جاسوس« عنوانِ به قديمي مفاهيمِ در خبرنگاري :كشتن خبرنگار  - 7 
 به خبر سالمت و صحت با را روزانه اخبار خبرنگار خبرگذاري، هدف از جداي كه است اين امروزه در

 اوقات اكثر در و چرخد مي مردم بين دست به دست اخبار تكنولوژي پيشرفت با امروزه.  برساند خبرگذاري
 ملّتي هر مسلّم و الزامي امر يك امروز سياسي جامعه در احزاب وجود.  نيست خبرنگار يك وجود به نيازمند
 يك توسط حزب يك اخبار از استفاده.  هستند احزاب داراي خود فقهاء از بعضي امروزه كه جايي تا است

 هيچ شود نقل سالمت و صحت با خبر اگر كه است عادي روال يك امروزه حزب آن نقد براي خبرگذاري
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 را ديگري حزبِ حزب، يك صحيح؛ خبرِ همان اساسِ بر هرچند ساخت وارد توان نمي آن به حقوقي اشكال
  . كند محكوم يا نقد

 اينكه.  دارد را خبرنگاري موضوعِ و حكم همان »جاسوس«  سنّت اهل و  شيعه منابع در موجود روايات در
تواند نمي عجيبي چيزِ سنّي و شيعي فقهيِ مباني در زدند گردن را آمريكايي خبرنگار چند داعش گروهك 

 چنانكه دانند مي واجب را »خبرنگار:  جاسوس« اعدامِ و زدن گردن سنّت اهل و شيعه فقهاي زيرا باشد
  .  كند مي تجويز را جاسوس قتلِ صريحاً سنّت اهل فقهاي از عيني

 بان ديده و جاسوس – قتالً بهما ظفر إذا العين و الجاسوس«در كتابهاي شيعه و سني اين جمله وجود دارد 
 را جاسوس حكمِ...  و آمريكايي خبرنگارانِ گروهك اين نظرِ از »گردند مي كشته شوند، دستگير هرگاه

  . زدند گردن را آنان فقهي فتاوايي و روايي متونِ همين اساس بر دليل همين به داشتند

 يكي از فقها »بشورد جامعه حاكمِ و امام ضد بر« كه دانند مي كسي را باغي فقهاء  :قتل و عام مخالفان  -8
 داند، مي معصوم امام مقابلِ در را باغيديگري   كند مي قيام حاكم عدالت به علمِ با كه داند مي كسي را باغي
 با و نده ا داد تشكيل گروهي كه هستند كساني باغي  .زند مي تخصيص معصوم ائمه به را عادل حاكمِ يعني
. نمايد مخالفت او با و نمايد قيام جامعه امامِ ضد بر كه است كسي  يباغ و ورزند مي مخالفت حكومتي احكامِ
 تا باغي حبس به قائل ،شيعه فقهاي نمايد، قيام او ضد بر و نداند عادل را حاكمي كه است كسي باغي پس
 به قائل سنّت اهل فقهاي  .هستند باغي كشتنِ به قائل بعض ديگر فقها، ليكن هستند حاكم با بيعت زمانِ
  . اند گذاشته حاكم نظرِ به را حبس يا كشتن، عده اي هم اند شدهباغي   حبس

 عادل را خود كه حاكمي ديانت، و دين از خاص تلقي به توجه با و سنّي و شيعي سنّتي فقه طبق پس
 بر[ كه داعش گروهك اگر حال. بزند گردن يا و كند زنداني را) باغيان(خود مخالفين تواند مي پندارد مي

 دهند انجام خود مخالفينِ با را اعمالي چنين دانند مي عادل صد در صد را خود] دين از خاص تلقّي اساس
  اند؟ داده انجام را كاري سنّتي فقه و شرع خالف آيا

  بطور كلي داعش بر اساس فقه سنتي شيعه و سني ،

  . نمود عملي خود مدنظر حكومت احيايِ براي را آن و داند مي جايز را ابتدايي جهاد. 1

 كننده هتك« و »كافركتابي« و »اسالم مباني از منحرف« دين از خود خاص تلقي به توجه با را شيعيان. 2
 تسليم »كافركتابي« وقتي ابتدايي جهاد در زيرا زند مي گردن را آنان دليل همين به و داند مي »شيخين

 بين مشترك كه دين از خاص تلقي به توجه با وقتي پس شود، كشته بايد سنّي و شيعي فتوايي نص به نشود
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 نگردند ابتدايي جهادگران عقائد تسليمِ كه زماني شوند، مي شناخته كافرِكتابي »شيعيان« است سني و شيعه
  .  است جايز افراد آن كشتن سنّتي فقه نظر از

 مخالفين دارد حق دانند نمي عادل را آن مخالفينش ولي داند مي عادل را خود كه حكومتي مخالفين. 3
  . كند اعدام يا و تعزيز يا و حبس يا را خود

 دليل سنّتي فقه در نيز كشند مي را گناه بي هاي بچه و زنان داعشيون چرا اينكه:  كشتار زنان و كودكان -9
   است؟ عجيب كنيد، صبر.  دارد

 و مذهب هركسي گيرودار اين در.  بخوانيد را »دين از خاص تلقي« مبحث ديگر يكبار و برگرديد االن همين
 شيعه.  گويم مي درست »من« گويد مي هركسي.  سنّت اهل چه و شيعه چه داند، مي مقدس را خود عقائد
 مطلق حقّ را خود عملكرد و روش نيز شيعه مخالفين و داند مي »المستقيم صراط« را خود راه فقط
 و هتك و لعن و ناسزا و فحش به محكوم را يكديگر دين از خاص تلقّي همين اساس بر كدام هر و نداردپ مي

  .  كنند مي اعدام و حبس

 او يعني كند، مي تصريح را ايدئولوژي همين نيز است سنّت اهل فقه از برآمده هاي شاخه از كه نيز داعش
 در ابتدايي جهاد.  داند مي خود تابع را ديگران و مطلق حقّ را خود دين از خاص تلقي همين اساسِ بر هم
 عادل را خود كه حكومتي مخالفينِ اعدام و حبسِ.  است شده دانسته جايز سنّي و شيعي فقه دو هر
 قدم به قدم دارد بلكه زند نمي جديدي حرف داعش.  است شده تجويز فقهي گزارش دو هر در پندارد مي
و لحاظ از كالمي مباحث از خارج گذارد، مي جهانيان نمايشِ به را سنّي و شيعي ساله 1200فقه فقهي ديد 

 علماي همانند داعش كند، مي سازي پياده را اسالم ساله 1200فقهاي نظرات و احكام مو به مو دارد داعش
 و كنند مي طرد را خود مخالفين و دانسته »أنور شرع« با مطابق و »مطلق عدل« را خود حكومت شيعي

  . دانند مي شهروندي حقوق از خارج را خود مخالفين از هركسي

 دليلِ دو بر كند مي نابود را خود حكومت مخالف ناتوانان و زنان و ها بچه داعش اسالمي گروهك اينكه
  : است قائم فقهي

 غير كافرِ اگر ابتدايي جنگ از زده جنگ مردمان دارند اعتقاد فقهاء كه گفتيم »ابتدايي جهاد« بحث در. 1
 شوند تسليم بايد يا باشند كافركتابي اگر و كردند كشته اينكه يا شوند جهادگران تسليمِ بايد يا باشند كتابي

 نه بود كرده ابتدايي جهاد كه داعش مقابل كه كودكاني و زنان گردند، كشته اينكه يا و بدهند جزيه يا و
  . شدند كشته فقهاء فتواي طبق پس گرديدند، جزيه پرداخت به حاضر نه و شدند تسليم
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 عدم اولي اصل كردند، صادر فقهاء را تجويزش كه ابتدايي جهاد بحث در بگيريم، فاكتور را اول دليلِ اگر. 2 
  :  است ناتوانان و كودكان و زنان كشتنِ جواز

 در ولي ،»نيست جايز زنان و ديوانگان،كودكان كشتن – منهم الالنساء و الالصبيان و المجانين قتل اليجوز«
 در شهر حفظ براي شوند سنگر ديوانگان و ناتوانان و كودكان و زنان اين اگر كه دادند فتوا فقهاء ثانويه حكمِ
  : است جايز آنان كشتن جهادگران مقابلِ

 و ديوانگان و كودكان با اگر – جاز بقتلهم إلّا الفتح يمكن لم و النساء أو المجانين و بالصبيان تترسوا ولو« 
  .»است جايز آنان كشتن نباشد ممكن پيروزي آنها كشتن با جز و بگيرند سنگر زنان

  

 خلفاي كننده هتك و سب قتل جوازِ به فتوا سنّت اهل فقهاي دارند؟ يكديگر با تناقضي چه مسئله دو اين
 دانستند، القتل واجب را) ع(شيعي ائمه به دهنده دشنام شيعه فقهاي مقابل در و دادند) رض(راشدين
 نزد) ع(شيعي ائمه شأن با همطراز سنّت اهل نزد در) رض(سنّت اهل خلفاي) ويژگي نه(شأن كه درحالي
  . است شيعيان

 متقابالً و دادند را خويش ائمه كننده سب قتلِ به حكم دين از خاص تلقي اساس بر طرف دو اينجا در
 »لعن و هتك و سب« سببِ به شوند مي كشته جهان در شيعيان بينيد مي اگر.  دانند مي باطل را يكديگر
 قدمت شيعه فرهنگ در كردن سب اين)]. ع(علي بجز البته[است غيرشيعيان تكفير و) رض(راشدين خلفاي
 سب بخاطر شيعيان از گروهي گويد مي ق.ه407سال حوادث در دمشقي كثير ابن چنانكه دارد، ساله  1000
  .شدند كشته) رض(خلفاء

چون . با مطالبي كه در باال گفته شد، هيچ گاه يك حكومت مقتدر نمي تواند در ميان مسلمانان ايجاد شود
حكومتي كه بر اساس قتل و كشتار ديگران بخاطر عقايد شكل گيرد و هدفش جنگ با همسايگان باشد، هيچ 

د برقرار شود، توسط و اگر روزي چنين حكومتي بخواه. گاه نمي تواند بصورت مقتدر ادامه حيات دهد
  . كشورهاي همسايه نابود مي شود
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  دولت مقتدر و انعطاف پذير در ايران

هر كشور، بطور كلي در سه مؤلفه حمايت هاي مردمي، تجهيزات نظامي توليد داخل  شاخصه هاي اقتدار
اخت حمايت هاي مردمي از ابتداي انقالب شكل گرفت، س. كشور و توان اقتصادي كشور خالصه مي شود

موضوع توان اقتصادي هم موضع اين تحقيق . تجهيزات نظامي در حين جنگ و بعد از جنگ تكميل شد
هر چند مؤلفه هاي اقتدار . است كه اميدواريم با راه حال هاي مختلفي اقتدار كشور اسالمي ايران تثبيت شود

ن المللي كشور ايران به مؤلفه ولي موضع انعطاف پذيري بي كشور از اول انقالب اسالمي شروع و بالنده شد،
لذا امام . هاي مختلفي بستگي داشت كه در اوايل انقالب اسالمي، كشور ايران فاقد كليه اين مؤلفه ها بود

  . عدم گفتگو با برخي از كشورها را توصيه كرد) ره(خميني 

و مدافع منافع  يخارج مسلط به زبان مهمترين مؤلفه تعامالت بين المللي، داشتن ديپلمات هاي متخصص،
، قادر داشته باشداقتدار كافي هم ور وجود نداشته باشد، هر چندكشور اگر چنين افرادي در كش. ملي است

  . نخواهد بود منافع بين المللي خود را كسب كند

اگر . بهترين دليل بر اين مدعا اعمال تحريم هاي ظالمانه كشورهاي غربي بر عليه ايران در سالهاي اخير است
شد،  و مدافع منافع ملي اداره مي خارجيارت خارجه ايران توسط ديپلمات هاي متخصص، مسلط به زبان وز

  . كشورهاي غربي، قادر به اعمال تحريم به اين وسعت بر عليه كشور نبودند

. براي اعمال تحريم به كشور چين سفر كرده است ينتون در خاطرات خود مي نويسد، خانم كل: بطور مثال
كشور اسرائيل به كشور ايران حمله نظامي . اگر ايران را تحريم نكنيم ،سفر به طرف چيني گفته استدر آن 

منطقه به  كنيم تاتحريم  ائيل جلو گيري كنيم، بهتر است كشور ايران رامي كند، براي اينكه از حمله اسر
  . آتش كشيده نشود

و اعالم كند . ت جلوي اين تبليغات را بگيرداگر كشور ايران ديپلمات هاي مجربي در چين داشت مي توانس
. داد كلينتون اقداماتي انجام مي و در مقابل تحركات آمريكائيان و خانم. كه اسرائيل قادر به حمله ايران نيست

  .اعمال تحريم بر عليه ايران امكان نداشتاگر اين كارها انجام شده بود، 

اين انتخاب بخاطر نداشتن . شور به يك پزشك سپرده شددر ابتداي پيروزي انقالب اسالمي وزارت خارجه ك
ولي با گذشت زمان، كشور توانست، ديپلماتهايي با خصيصه . ديپلمات با خصيصه هاي بر شمرده در باال بود

پذيري كشور ايران به سر آمده نالذا بنظر مي رسد، دوران عدم مذاكره و انعطاف . هاي بر شمرده، تربيت كند
  .باشد

هسته اي كشور با قدرت هاي جهاني جهت كاهش اثرات تحريمي، يك موفقيت براي ديپلمات هاي مذاكرات 
  . ايراني محسوب مي شد



١١٢ 

 

پذيرش البته با توجه به اينكه در مقابل رفع تحريم ها كه ظالمانه بر كشور وضع شده بود، مجبور به 
يعني . ور به شمار آيدمحدوديت هايي در صنعت هسته اي شد، شايد اين عمل يك خسارت براي كش

ايران هراسي به راه انداختند و سپس كشور را مجبور به پذيرش ايجاد   كشورهاي غربي با تبليغات مختلفي،
ولي همينكه كشور توانست با مذاكره و تعامل بين المللي . خسارت بشمار مي آيداين يك محدوديت كردند، 

هر چند اين توان در حال حاضر . كشور دارد كديپلماتي قسمتي از تحريم ها را رفع كند، نشان از توانايي
بطوريكه كشورهاي غربي با تبليغات و عدم . تقويت شود كولي بايد اين توان ديپلماتي. بسيار محدود است

  . حضور ديپلمات هاي ايراني در كشورهاي مختلف قادر به اعمال تحريم نباشند

يا دشمن رقيب يا چند كشور يك  هر دولت يا كشور، معموالً. را بايد بعنوان اصل بپذيريمالبته يك موضوع  
رقبا و دشمنان كساني هستند كه با دولت  .شمن در داخل داردو د در عرصه بين المللي و تعدادي رقيب

كل  رقبا و دشمنان،حال اگر كشوري فاقد دولت مقتدر باشد، . منافع دارنداختالف در يك يا چند مورد وقت 
را مي بايست، قسمتي يا كل منافعي كه در عرصه بين المللي دارد، و اين دولت . ت مي كنندمنافع را درياف

حال اگر دولت مقتدر باشد ولي قادر به تعامل بين المللي نباشد در اينصورت هم نمي تواند .  واگذار كند
  . منافع بين المللي كشور را تأمين كند

ي، كليه شاخصه هاي اقتدار بين كيژو قدرت نظامي و تكنولومثالً كشور ايران از لحاظ حمايت هاي مردمي 
بر عليه كشور ايران  تحريم هايي اين امر موجب شد تا . ولي قدرت ديپلماتيك خوبي نداشت. المللي را داشت

مثالً عمده مخازن طبيعي . وقتي تحريم ها وضع شد، منافع بين المللي كشور قابل تأمين نبود. وضع شود
اين حوزه هاي نفت و گاز بصورت مشترك مورد بهره برداري قرار . خليج فارس قرار داردنفت و گاز در 

كشور ايران نمي تواند سهم خود از نفت و گاز را استخراج و به . وقتي كشور ايران تحريم شود. گيرد مي
ند منافع لذا كشور ايران با داشتن نيروي نظامي قوي و حمايت هاي مردمي كامل، نمي توا. فروش برساند

  . لذا توجه به قدرت ديپلماتيك براي كشور ايران ضرورت دارد. بين المللي خود را تأمين كند

  . لذا پيشنهاد مي شود، تربيت ديپلمات ها متخصص براي حفظ منافع بين المللي در دستور كار قرار گيرد

ممكن . عامل بين المللي استدر ضمن توافق نامه بر جام چه خوب باشد و يا نباشد، نتيجه يك مذاكره و ت
است اين توافق به هر دليلي خوب نباشد ولي بايد از اين نوع مذاكرات استقبال كرد و تعامالت بين المللي را 

  . اقزايش داد تا كشور كمتر دچار خسارت شود

  :پيشنهاد فصل

ق گرايي و حق مهمترين عاملي كه موجب شده كشورهاي اسالمي از اقتدار الزم برخوردار نباشند، مطل
حق و باطلي كه بر اساس تفسيري از يك حادثه . دانستن خودشان و باطل دانستن  طرف مقابل است
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اين روش فكري باعث ايجاد جنگ هاي داخلي و عدم مذاكره و تفاهم با . تاريخي نشأت گرفته است
  .كشورهاي خارجي است

رايي را بايد از ذهن و فكر و زندگي خود حذف اگر كشورهاي اسالمي بخواهند توسعه يابند، الزاماً مطلق گ
  . در ضمن سعي كنند، اختالفات بيهوده و تاريخي را كنار بگذارند. كنند
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  مردمينهادهاي  سياسي بر اساس مشاركت .9
اگر سازو . دولت ها موظفند سازو كار توليد اين كاالها را براي مردم مهيا كنند. دارند يانسانها نيازهاي مختلف

بطور كلي سازو كار توليد هر . كار توليد كاالها و خدمات فراهم نشود، توسعه و پيشرفت امكان پذير نيست
نياز براي توليد كاالها را ، نهادهاي مورد ندلذا دولت هاي توسعه گرا موظف. كااليي با ديگر كاالها متمايز است
  .ندنپيگيري كنهاد مربوطه را از تأمين  و توزيع آنبصورت قانوني ايجاد ومسئوليت 

  : داشته باشيمتوسعه گرا پس اگر بخواهيم تعريفي از دولت 

قسمتي از اموال مردم تحت عنوان ماليات و يا هر  دريافت: با وظيفه موسسه اي است، ،توسعه گرا دولت
اقشار براي  معاشامكانات ، حداقل را ارائه كاال و خدمات عمومي را بر قرار، امنيت :قابلديگر و در م عنوان
جهت ايجاد سازو كار بازار براي توليد و عرضه مستمر كاالهاي مورد نياز را  مردمينهادهاي و  ،فراهم رافقير

مد دولت بحث نمي شود ولي ساير ر اين مقاله موضوع ماليات گيري و كسب درآد. دهدمي  تشكيل مردم، 
  .وظايف به شرح زير است 

نهاد بازار بر . بيشترين كاال و خدمات توسط بازار توليد و عرضه مي شود ،بطور سنتي :ساز و كار بازار - 1
 منابع بصورت كارآ براي در همين سيستم. اساس عرضه و تقاضا، كاالها و خدمات را قيمت گذاري مي كند

  .مختلف تخصيص مي يابدتوليد كاالهاي 

در فصول و تخم مرغ  توليد كنندگان گوشت مرغ :  مثالً. نهاد بازار در بيشتر موارد با شكست مواجه مي شود
نياز به دستگاه هاي حرارتي  در اين فصول مرغ چون نگهداري. سال جوجه ريزي ندارند سرد و فصول گرم

در فصول معتدل نگهداري و پرورش . اال رفتن هزينه توليد مي شودباعث ب نصب دستگاه هاي حرارتي .دارد
لذا مشاهده . از آنجايي كه هزينه دستگاه هاي حرارتي باال است. ندارد نياز به دستگاه هاي حرارتيمرغ 
كاهش عرضه موجب افزايش قيمت . شود، در پايان فصول سرما و گرما عرضه گوشت مرغ كاهش مي يابد مي

از طرفي در فصول معتدل، عرضه گوشت مرغ افزايش . ايان فصول سرما و گرما  مي شودگوشت مرغ در پ
  . يابد و به تبع آن قيمت گوشت مرغ كاهش مي يابد مي

يعني دائم . به عبارت ديگر عرضه و قيمت گوشت مرغ سالي دو بار افزايش و سالي دو بار كاهش مي يابد
  .ودگوشت مرغ در جامعه باال و پايين مي رقيمت 

شكست بازار يعني اينكه بازار به . نوسان دائمي قيمت در بازار موجب شكست بازار اين محصول مي شود
وقتي بازار در مورد . تنهايي نمي تواند قيمت گوشت مرغ و تخم مرغ را براي تمامي فصول سال تنظيم كند

ي در اين بازار دخالت دولت يا نهادهاي مردم ا شكست مواجه مي شود، الزم استعرضه محصول خاصي ب
 خريداري و در انبار و سرد خانه ذخيرهرا در زمان افزايش عرضه، قسمتي از محصوالت  اين نهاد. كنند
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با اين روش . مي گرددمحصوالت ذخيره شده در زماني كه عرضه كاهش مي يابد، در بازار توزيع  .كند مي
   .از بين مي رود مشكل نوسان قيمت و عرضه 

گوشت مرغ  و تخم مرغ  ، ذخيره سازي و توزيعلتي را مأمور خريدكشورها، دولت يك موسسه دودر بعضي از 
دولت مجبور است اين . اين موسسه دولتي هزينه اي به بودجه عمومي كشور تحميل مي كند. مي كند

  . هزينه را از ماليات دهندگان اخذ كند

اگر دولت بخواهد براي ساماندهي هر . داردموضوع شكست بازار براي ساير محصوالت و خدمات هم وجود 
در اين صورت اندازه . كااليي يك موسسه دولتي تأسيس كند، دولت بايد موسسات بي شماري بوجود آورد

  .  دولت براي اداره كشور نيازمند بودجه زيادي خواهد بود. دولت خيلي بزرگ مي شود

چون قادر به تأمين . هزينه آنرا پرداخت كننددولتي تأسيس و  يا شركت همه دولتها نمي توانند موسسه
  .هزينه موسسات و شركت هاي دولتي نيستند

نهاد كليه توليد كنندگان گوشت مرغ و عمده فروشان گوشت مرغ را در يك   راه حل ديگر اين است كه دولت
ه خريد، سپس بصورت قانوني وظيف. جمع مي كنند ، شركت تعاوني و يا هر اسم ديگري صنفمدني به نام 

نهاد بايد از نظر مالي مستقل اين  .كند واگذار مي نهاد ذخيره سازي و توزيع گوشت مرغ و تخم مرغ را به اين
كند، كه هر يك از توليد كنندگان و فروشندگان گوشت  براي همين منظور، دولت قانوني را تصويب مي. باشد

اين نهاد مدني با درآمدي كه . رداخت كنندمرغ و تخم مرغ مبلغي را بعنوان حق عضويت به نهاد مدني پ
كند، مي تواند هزينه خريد، ذخيره سازي و توزيع گوشت مرغ و تخم مرغ را  بصورت قانوني كسب مي

كار خود را به درستي انجام دهد، دولت فقط بر كار اين مردمي در ضمن براي اينكه اين نهاد  .پرداخت كند
  .  نهاد مدني نظارت مي كند

در همه كشورها فقط بازار گوشت مرغ و تخم مرغ نيست كه عرضه و قيمت گذاري آن با شكست موجه مي 
در نتيجه دولت براي هر . عرضه و قيمت گذاري ساير كاالها هم در بازار با شكست مواجه هستند. شود

در اين روش . دتعريف ، راه اندازي و بر عملكرد آن نظارت مي كن كااليي يك صنف  و يا يك نهاد مدني
  . بازار توسط نهادهاي مدني مختلفي كنترل و اداره مي شودچون نهاد . دولت هزينه زيادي متقبل نمي شود

  .اين مزايا به شرح زير مي باشد. تشكيل نهاد مدني مزايايي نسبت به شركت دولتي دارد

را  نه يك شركت يا موسسه دولتيهزياگر خودش مسئول باشد، بايد  دولت:  صرفه جويي در هزينه هاي عمومي  -
  .كند ، تقبل ميدننهاد مدني نظارت مي كناين يك يا دو نفر كه بر كار پرداخت كند ولي در اين حالت هزينه 
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كاالهاي ، كليه توليد كنندگان و فروشندگان دولت وقتي مسئول تنظيم بازار باشد :كاهش مراجعات دولتي  -
با انتقال مسئوليت به نهاد مدني، مراجعات . مراجعه مي كنند به موسسات دولتي براي تنظيم بازارمختلف 

، آن كاالاز آنجايي كه، توليد كنندگان و فروشندگان . جهت تنظيم بازار به آن نهاد مدني منتقل مي شود
خود  تصميم گيرندگان اصلي تنظيم بازار هستند، در نتيجه فروشندگان و توليد كنندگان براي حل مشكالت

لذا . در نتيجه رفت و آمدها و مراجعات بشدت كاهش مي يابد. نيازي به مراجعه و يا رفتن به جايي را ندارند
  .هزينه هاي مردمي هم كاهش مي يابد

وقتي دولت مسئول تنظيم بازار باشد، كوچكترين نوسان قيمت، دولت متهم  :حذف اعتراض مردمي عليه دولت -
مقدار   وقتي عرضه گوشت مرغ و تخم مرغ زيادي مي شود، دولت موظف است، مثالً. به كم كاري مي شود

.  بطور معمول، قسمتي از گوشت هاي مرغ اضافي و تخم مرغ ها خريداري نمي شود. ريداري كنداضافه را خ
گوشت مرغ و تخم مرغ هاي فاسد ،بعنوان اعتراض در جلوي ادارات كشاورزي ،در اين موقع توليد كنندگان

ممكن است گوشت مرغ و تخم مرغ ذخيره شده كفاف بازار را ندهد لذا، بلعكس و يا . كنند رها ميا شده ر
 را  قيمت اين محصوالتكاهش عرضه .در بازار با كاهش مواجه مي شودعرضه تخم مرغ و گوشت مرغ 

را مسئول شاورزي نمايندگان مجلس، مسئولين بخش كرسانه ها و  لذا مشاهده شده. دهدبشدت افزايش مي 
  .كم كاري مي دانند

كه يك نهاد مردمي مسئول تنظيم بازار باشد، زماني كه عرضه گوشت مرغ زيادي مي شود، اين  وقتيولي 
ها ببرند، سپس نهاد به اعضاي خود دستور مي دهد كه گوشت مرغ و تخم مرغ اضافه شده را به سرد خانه 

يا ممكن است، به اعضاي خود كه توليد . برنامه ريزي كندبراي فروش آن مي تواند، براي صادرات اين كاالها 
كننده هستند، دستور دهد كه ميزان توليد خود را در دور بعدي كاهش دهند، تا كاالهاي ذخيره شده به 

  .لذا در اين روش اعتراضات مردمي حذف مي شود. فروش برسد

نياز بازار مجبور به خريد و ذخيره سازي بيش  در بيشتر مواقع، دولت براي پاسخ گويي به:جلو گيري از اسراف  -
لذا هر . ذخيره سازي بيش از حد موجب عدم فروش آن و در نهايت فاسد شدن آن مي شود. از حد مي شود

اين موضوع . كه مقداري گوشت مرغ، تخم مرغ يا سيب زميني فاسد و امحا شد ساله در خبرها ديده مي شود،
شود كه چرا در دولتي كه هزاران انسان گرسنه وجود دارد، اين مواد هميشه باعث اعتراضات مردمي مي 

در صورتيكه اگر اين موضوع در دست نهادهاي مردمي باشد، آنها مي توانند، . نگهداري، فاسد و امحا مي شود
با يك دستور براي كاهش توليد در فصل بعدي و يا برنامه ريزي براي صادرات و يا توزيع آن در بين مردم 

  . ازمند اين مشكل را حل و فصل كنندني

وقتي دولت مسئول تنظيم بازار باشد، هر كااليي به راحتي مي تواند وارد بازار شود و : جلو گيري از قاچاق كاال -
ولي وقتي يك نهاد مردمي مسئول توزيع يك كاال باشد، آن نهاد . توسط فروشندگان به مشتريان عرضه شود

شندگان دستور دهد كه از عرضه كاالي قاچاق خود داري كنند و با كساني كه اين به راحتي مي تواند به فرو
  . قانون را اجرا نكنند، برخورد قانوني كند
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اين . معموال كاالهاي كشاورزي در هر منطقه با يك بيماري اپيدمي مي شود :جلو گيري از شيوع بيماريها -
بيماري براي توليد آن محصول در منطقه خاص مشكلي ايجاد نمي كند ولي اگر اين بيماري به جاي ديگري 

وقتي دولت . در مورد گوشت مرغ هم اين موضوع صادق است. منتقل شود، تلفات زيادي وارد مي كند
اين گوشت ها اگر در . م بازار باشد، قطعاً مقداري گوشت مرغ از طريق واردات تأمين مي شودمتصدي تنظي

مجاورت مرغداريها مصرف شود، عامل بيماري كه بصورت ويروس و يا ميكروب است، به مرغداريها منتقل و 
آن نهاد سعي  حال اگر نهاد مردمي مسئول تنظيم بازار باشد،. تلفات زيادي به مرغداران تحميل مي كند

  . كند، گوشت مرغ وارداتي را بصورت مجزا در مناطقي كه به مرغداريها دسترسي ندارد، توزيع كند مي

وقتي دولت مسئول تنظيم بازار باشد، كمتر به مشكالت  مرغداران توجه  :حمايت بيشتر از توليد كنندگان  -
با تبادل اطالعاتي كه در اين نهاد بين توليد   كند، ولي وقتي مسئول تنظيم بازار يك نهاد مردمي باشد، مي

  . كنندگان گوشت مرغ انجام مي شود، حل مشكل مرغداران آسانتر انجام مي گيرد

، كاهش وابستگي توليد كشور به خارج از كشور سياست هاي حمايتيمهمترين اصل   :حمايتياجراي سياست هاي 
وقتي دولت مسئول . تأمين ذرت از خارج از كشور باشدمثالً در ايران بيشترين وابستگي مرغداران، . است

ولي نهاد مردمي مي تواند با سفارش . تنظيم بازار باشد، دولت نمي تواند براي توليد داخلي ذرت فكري كند
هاي و عقد قرار داد با كشاورزان در زمينه خريد، ذرت، وابستگي توليد گوشت مرغ به خارج از كشور را 

   .كاهش و يا حذف كند

اگر دولت وظيفه تنظيم بازار را داشته باشد، ممكن است مدير و كارمندان دولتي  :خطاي مدير و كارمندان دولتي
مرتكب يك خطا و كم كاري شوند، در اينصورت بازار كشور بهم مي ريزد و قيمت ها بشدت باال و پايين 

بركناري   گاهي ممكن است، اين اشتباهات موجب استيضاح وزير،. شود و جامعه با بحران روبرو مي شود مي
در صورت وقوع خطا، . يك نهاد مردمي باشد ولي اگر مسئول تنظيم بازار،. وزير و يا بركناري كل دولت شود

لذا هيچ گاه كم . يه مي كننددولت بعنوان مدعي العموم وارد قضيه مي شود و كارمند يا مدير خاطي را تنب
  . كاريها و اشتباهات يا انجام نمي گيرد و يا اينكه در دولت هيچ بحراني ايجاد نمي كند

، اقدام به تشكيل نهادهاي دولت براي جلوگيري از شكست بازاردر باال اثبات شد كه    :جمع بندي ساز و كار بازار
  .تشكيل نهاد مدني معايب كمتري نسبت به شركت دولتي دارد .مدني مي كند

وجود دارد كه عرضه و تقاضاي آن با شكست  كاالهاي زيادي در بازار از طرف ديگر عالوه بر گوشت مرغ، 
اگر دولتي خود را موظف به تشكيل شركت يا موسسه دولتي براي تنظيم بازار اين كاالها . بازار مواجه است
در اينصورت، يك دولت  .ور مي شود، تعداد زيادي شركت يا موسسه دولتي تأسيس كندكند، دولت مجب

  . بزرگ و عريض و طويل بوجود مي آيد



١١٨ 

 

در ضمن  . اگر دولت بيش از حد بزرگ باشد، تأمين بودجه براي اين شركتها مشكل و گاهي غير ممكن است
مثالً اگر دولت بزرگ باشد هيچ گاه نمي تواند . سياست هاي توسعه اي خود را اجرا كند دنمي توان دولت

را اجرا كند، بايد دولت براي اينكه بتواند سياست هاي اقتصاد مقاومتي . سياست اقتصاد مقاومتي را اجرا كند
ليد كنندگان كاال و در ضمن دولت اگر بزرگ باشد هيچ گاه نمي تواند از تو. را گسترش دهد نهادهاي مدني

و كاهش اشتغال و شرمندگي  كاهش توليد  كنندگان،  محصوالت حمايت كند، عدم حمايت از توليد
  .را به همراه مي آورد مسئوالن ارشد دولتي

وقتي دولت بزرگ باشد و نهادهاي مدني غير فعال باشند، وعده هاي مسئولين در زمان انتخابات، همگي پوچ 
  . هاي خيرخواهان نظام ، راه بجايي نخواهد بردو بي معني و توصيه 

نهادهاي مدني بي شماري را لذا دولت براي اينكه بتواند، بازار كاالهاي مختلف را كنترل كند، مجبور است 
در اينصورت دولت .بصورت قانوني تأسيس و راه اندازي كند، تا آنها عرضه محصوالت مختلف را مديريت كنند

وسعه اي خود مبني بر اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، افزايش توليدات، مي تواند سياست هاي ت
  .حمايت از توليد گنندگان و مبارزه با قاچاق را بدرستي انجام دهد

منظور از كاالها و خدمات عمومي محصوالتي است كه توليد آنها مانند هر  :توليد و عرضه كاالي عمومي -2
ها بر خالف كاالهاي معمولي معطوف به تملك خصوصي آنها  ف آنكااليي مستلزم هزينه است اما مصر

مثال پخش برنامه . به شخص يا اشخاصي تخصيص داد ه عبارت ديگر مصرف آنرا نمي توانب .نيست
. وني، قابل تخصيص براي بينندگان نيستزييونگاه كردن برنامه تل. يك كاالي عمومي است ،تلويزيوني

خسارت يا هزينه اي به ديگر تماشاگران وارد نمي كند و اساساَ نمي توان تماشاي برنامه توسط يك نفر 
  .كسي را از استفاده كاالي عمومي منع كرد

توليد اين گونه كاالها به دولت  وظيفه ، اقتصاديهاي تحليل اين خصوصيت كاالي عمومي باعث شده تا در
  . سپرده شود

به  چنداني نقش )به عنوان نظام تخصيص منابع (تها مكانيسم قيم توليد و مصرف كاالهاي عمومي،  براي
هاي توليد و بهبود  هاي خود جوش نظام بازار رقابتي در جهت كم كردن هزينه عهده ندارد؛ از اين رو، كنترل

 ،گردد هاي كنترل دروني كه موجب مي مكانيسم در ضمن .نمي تواند وجود داشته باشدكاالها   كيفيت
لذا تنها راه باقي مانده . وجود ندارد كاالي عمومي بهبود يابد، براي توليد كنندگانتوليد عملكرد اقتصادي 

از  و كنترل در جوامع مدرن اين نظارت. استشيوه اداري براي كنترل و نظارت بر توليد كاالهاي عمومي، 
شوراي مجالس استاني، شوراي شهر، شوراي شهرستان و شوراي ده و   مجلس ملي،(مردمي طريق نهادهاي 

هم در كنترل توليد اي و غيره  هاي حرفه تشكل مطبوعات آزاد،  ،احزاب  عالوه بر اين،. سپرده مي شود)محله
اگر  .است مردميي عمومي تابعي از عملكرد واقعي نهادهاي كاال توليديي در آكار .اين كاالها دخالت دارند

  ،را بدرستي انجام دهند، توليد كاالي عمومي ، مانند شوراها، پارلمان هاي محلي وظيفه خودنهادهاي مردمي
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مي تواند رضايت بيشتري به جامعه ارائه كند و اگر اين نهادها وظيفه خود را بدرستي انجام ندهند، كاالي 
  . كندعمومي رضايت كمتري به جامعه ارائه مي 

و  رخي بصورت محليكاالهاي عمومي چند دسته هستند، برخي آنها بصورت ملي توليد و توزيع مي شود و ب
  . توليد و توزيع مي شود منطقه اي

نكته مهم در خصوص كاالهاي عمومي اين است كه حتي  :محلي و منطقه ايو  ملي كاالي عمومي - 3
اين تفكيك از اين . تفكيك قايل شدبايد ) استاني و كشوري(االمكان ميان كاالهاي عمومي محلي و مركزي 

به . كند هزينه كاالهاي عمومي را بسته به نوع آنها چه كساني بايد بپردازند ميلحاظ اهميت دارد كه معين 
. عنوان مثال تامين هزينه خدمات شهري از بودجه عمومي دولت از نظر اقتصادي نه مطلوب است؛ نه عادالنه

ه طور تواند ب مطلوب نيست زيرا نهاد كنترل كننده و ناظر بر بودجه دولت، مجلس ملي است كه عمال نمي
هاي خدمات شهري نظارت كند و از طرف ديگر عادالنه نيست زيرا در  كارآمدي بر چگونگي انجام هزينه

اي  اي معموال به نحو متناسب و عادالنه نفوذ درون دولت توزيع امكانات بودجه هاي ذي كشمكش ميان گروه
  .برند خود نصيب بيشتري مي گيرد و مراكز قدرت سياسي و اقتصادي در مقايسه با سهم واقعي صورت نمي

با نظارت  و هاي شهري تامين هزينه آن توسط بودجه باشد،ات شهري از نوع كاالهاي عمومي اگر خدم حال
توليد آن در ،، بهتر استباشداز نوع كاالهاي خصوصي خدمات شهري اگر  .گيردمي  صورت شوراي شهر

  .هر بر آن نظارت كندبازار انجام شود و شوراي شو سازو كار چارچوب مكانيسم 

هاي  شمول دارند مانند امنيت و حفاظت از حقوق و آزاديلي و همه برخي از كاالهاي عمومي جنبه كامال م
شمول نيستند يعني تنها عده مي جنبة محلي و خاص دارند و همه افراد؛ اما برخي ديگر از كاالهاي عمو

احداث راه : كنند مانند ن از آنها استفاده ميخاصي به علت موقعيت مكاني، شغلي و يا ديگر شرايط معي
ارتباطي بين دو شهر، و يا  حفاظت از محيط زيست يك منطقه، در اينجا شوراي شهر نمي تواند اين كاالها 

با هزينه گزافي   اگر دولت ملي بخواهد اين كاالها را ارائه كند،. چون از محيط شهري خارج است. را ارائه كند
در اينجا يك پارلمان محلي يا شوراي استان تشكيل مي شود، اين شورا كليه . مي رسد اين كار به پايان

  .كاالهاي عمومي كه در سطح شهرها و روستاها ارائه نمي شود، ارائه مي كند

برخي از كاالها مانند، امنيت عمومي جامعه و يا حراست از آزاديهاي اشخاص توسط دولت مركزي ارائه 
  .  چون شوراي شهر و شوراي استان قادر به ارائه آن نيستند. شود مي

 .را انجام دهد وظيفه يك نهاد ملي مانند شوراي امنيت ملي ،تواند انند شوراي ده نمييك نهاد محلي م پس
يعني ، كند شود اين است كه اين عدم تناسب در جهت عكس نيز صدق مي اما آنچه اغلب از آن غفلت مي

يعني مجلس ملي  .نيستي قادر به شناخت و رفع و رجوع مسائل محلي به صورت كارآمد هيچ نهاد مل
، در نتيجه چنين غفلتي .تواند، هزينه هاي مربوط به يك پارك و يا تعمير يك خيابان را بررسي كند نمي
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مركزي سازمانها و نهادهاي دولتي بوجود آمده براي سرو سامان دادن به كاالي عمومي محلي كه در دولت 
  . بسيار گسترده و با هزينه بااليي اداره مي شوند تشكيل مي شود،

مخدوش شدن حد و مرز ميان كاالهاي عمومي ملي و محلي و نيز ميان خدمات شهري عمومي و خصوصي 
ها و اماكن عمومي  به عنوان مثال نگهداري و توسعه خيابان. بسيار مشكل آفرين است اي جامعههر در 

هاي مربوط به آنها بايد از  بنابراين تامين مالي هزينه .االهاي عمومي محلي است و نه مليشهري از نوع ك
براي اين . انجام گيردهاي محلي مانند شوراي شهر  هاي محلي و با مسووليت و نظارت حكومت طريق ماليات

  . اختيارات كامل داشته باشد ،مقصود الزم است كه شوراي شهر مستقل از دولت مركزي

دولت دخالت . مستقيما در برابر شهروندان مسئول و پاسخگو خواهد بود ي محليشورا ،واضح است پس
  . ي محلي موجب پديد آمده بوركراسي زايد دولتي مي شودشوراها وظايف مركزي در

براي اينكه دولت بتواند، خدمات ارائه كاالهاي عمومي خود را بصورت كارآمد ارائه دهد، نيازمند تشكيل 
شوراي شهر و ( در سطح محلي) شوراي استان و شوراي شهرستان ( هاي مردمي در سطح، منطقه اي نهاد

تشكيل نهادهاي مردمي در سطح منطقه اي و محلي با داليل مختلفي انجام مي گيرد كه به  . است) روستا
  .شرح زير مي باشد

براي كاهش هزينه ارائه كاالي عمومي و توليد دولت مركزي در همه كشورها،   :كاهش هزينه توليد كاالي عمومي  -
كارآمد آن، سعي مي كند، توليد كاالهاي عمومي را به نهادهاي مردمي در سطوح منطقه اي و محلي 

شوراهاي محلي و منطقه اي و نظارت عاليه (نظارت هاي مضاعف. بسپارند و تنها، بر عملكرد آنها نظارت كنند
  . مي با هزينه كمتر و كارآمدي بيشتري توليد شودموجب مي شود، كاالهاي عمو )دولت

و احداث راه خدماتي مانند، خدمات بهداشتي، خدمات آموزشي، خدمات حمايت از توليد كنندگان محلي 
كاال و خدمات عمومي هستند، اجراي اين خدمات توسط   هاي ارتباطي بين شهرها و حمايت از اقشار فقير،

كاهش هزينه ها و افزايش كارآمدي اين  . با كارآيي كمتري انجام مي گيرددولت مركزي، با هزينه باال و 
  . استو قابل حصول  به راحتي قابل كنترلعمومي خدمات  توليد كاال و

د داري شوراهاي محلي و منطقه اي، با نظارت مستقيم خود، سعي مي كنند از تحميل هزينه هاي اضافي خو
كه با نظارت مستقيم انجام گرفته با هزينه كمتر و كيفيت باالتري  در نتيجه كاال و خدمات توليدي. كنند

  . انجام مي گيرد

از طرف ديگر دولت مركزي با مقايسه هزينه پروژه هاي انجام شده و كاالها و خدمات ارائه شده در كل كشور 
باالتر توليد شده  با يكديگر، مي توانند بهترين شيوه هاي توليد كاالهاي عمومي كه با هزينه كمتر و كيفيت

دولت مركزي از طريق تبليغ و اطالع رساني در مورد شيوه هاي توليد كاال با كارآيي باال قادر . پيدا كنندرا 
  . خواهند بود، هزينه ها  توليد كاالي عمومي را كاهش دهند
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مجريان توليد كاالي . درگير توليد كاالي عمومي در مناطق مختلف باشد اًمستقيم ،ولي زماني كه دولت
مانند پل هايي كه در . عمومي دريافت هزينه بيشتر  و كاهش كيفيت كاالي عمومي را تبليغ مي كنند
چون سازندگان پل به . مناطق مختلف توسط دولت ساخته شده و با كوچكترين سيل، پلها از بين مي روند

لذا به نفع دولت است كه بيشتر خدمات و كاالي عمومي را به نهادهاي مردمي . جهي نمي كندكيفيت آن تو
  . در سطح منطقه اي و محلي بسپارد

اگر دولت مركزي مسئول ارائه كاالي عمومي باشد، ممكن است براي مناطقي  :تناسب نياز با ارائه خدمت -
مثالً ممكن است . كااليي را ارائه كند كه مردم آن منطقه نسبت به آن كاال يا خدمت احساس نياز نكنند

مردم يك منطقه نياز داشته باشند در آن منطقه يك پلي احداث شود، ولي دولت مركزي در آن منطقه يك 
در اينجا مردم تا نسبت به كااليي احساس نياز نكنند از آن استفاده . و يا بلعكس. گاه تأسيس مي كندورزش

ولي وقتي تصميم گيري پيرامون كاالي عمومي منطقه اي در اختيار همان منطقه باشد، از اتالف . نمي كنند
لذا تشكيل نهادهاي . منطقه باشدكااليي براي آنها توليد مي شود كه نياز اول آن . منابع جلو گيري مي شود

  .مردمي در سطح منطقه مي تواند نارضايتي عمومي را كاهش دهد

كاهش اثرات تهديد هاي خارجي بر فعاليت هاي سياست هاي حمايتي براي  :سياست هاي حمايتياجراي  -
ت مركزي، وظيفه اصلي دول. معموالً دولت مركزي با مشكالت مختلفي روبرو است .تنظيم مي شود داخلي

بطور معمول ممكن است دولت در زمينه روابط .  است... ايجاد امنيت داخلي و   تنظيم سياست خارجي،
وقتي تحريم ها بر عليه كشور اعمال شد، . مثالً مورد تحريم قرار گيرد. خارجي با مشكالت زيادي روبرو شود

ولي شبيه همان پروژه ها كه در كليه پروژه هايي كه توسط دولت مركزي انجام مي گرفت، متوقف شد 
پروژه ساخت جاده چهاربانده، : مانند. ختيار نهادهاي مردمي بود مانند قبل ادامه يافت و به اتمام رسيدا

درصد پيشرفت فيزيكي داشت، با اجراي تحريم ها به حال خود  95تهران، فيروزكوه به قائم شهر كه حدود 
در تهران كه تحت نظر شوراي شهر تهران بود، با ) ع(راه امام علي ولي پروژه مشابه آن يعني بزرگ . رها شد

  . شدت تمام ادامه يافت و پروژه در زمان قانوني خود به اتمام رسيد

اگر شوراي استان در تهران و مازندران وجود داشت و اين پروژه توسط استانداران و شوراي اين دو استان 
پروژه احداث جاده چهاربانده، تهران، فيروزكوه به قائم شهر مي توانست سريعا به بهره . نظارت مي شد

لذا دولت اگر بخواهد . اشدبرداري برسد و تنش هاي خارجي تأثيري بر اجراي پروژه هاي داخلي نداشته ب
سياست هاي اقتصاد مقاومتي را اجرا كند، بطوريكه تهديدهاي كشورهاي خارجي بر فعاليت هاي داخلي 

  .   تأثير نداشته باشد، چاره اي جز ايجاد شوراي استان ندارد

حمل و . تالزاما كاالي عمومي نيس ،شود توسط دولت توليد  هر كااليي كه :دولت بي مورددخالت هاي  -4
بعضي از هاي عمومي در  هاي ارتباطي و رسانه شهري، خدمات پستي، شبكه  نقل درون شهري و ميان

اين وضع موجب ناكارآمدي  ادامهدر صورتي كه  .به طور كامل در انحصار دولت قرار دارنديا  عمدتاً كشورها
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 بهتر است در چارچوب نظام بازار رقابتي توليد اين كاالها به طور كلي. شود توليد و در نتيجه اتالف منابع مي
  .صورت گيرد و يا در چارچوب نهادهاي مردمي، منطقه اي و محلي

دولت توسعه گرا دولتي است كه بتواند، كاالها و خدمات مورد نياز شهروندان يك كشور را با  :جمع بندي -5
كاالها و خدماتي كه عمومي نيستند،    براي نيل به اين هدف، .كمترين هزينه و با كارآ ترين روش توليد كند

 زمينه تنظيم بازار اين كاالها  تصميم گيري در  در صورت شكست بازار،. توسط سازو كار بازار عرضه مي شوند
  . گيرد در اختيار نهاد هاي مدني يا همان اصناف قرار مي

روستا در اختيار آنان كاالهاي عمومي كه در سطح محلي مورد نياز جامعه است، با تشكيل شوراهاي شهر و 
آنها قادر خواهند بود، درآمدشان را از همان شهر و روستا تأمين، و   و با تصويب قوانيني، قرار مي گيرد

را به نهادهاي مدني يا همان شوراهاي نظارات بر شهرداران و دهداران . خدمات مورد نياز آنها را تأمين كنند
  . شهر و روستا مي سپارد

 خدمات بهداشتي و  مانند خدمات آموزشي،  كاالهاي عمومي كه در سطح استان يا ايالت قابل استفاده است،
 را در اختيار استانداران و نظارات بر استانداران را در اختيار نهاد مدني يا شوراي استان قرار.. راه سازي، و

در انتها دولت مركزي تنها كاال و خدمات عمومي كه نهادهاي مدني بازار و نهادهاي مدني محلي و  .گيرد مي
در ضمن نظارت كلي بر عملكرد كليه نهادهاي مدني را . استاني قادر به تأمين آن نيستند در اختيار مي گيرد

  . هي نكنندنيز به عهده مي گيرد، تا نهادهاي مدني در انجام وظايف خود كوتا

نظارت بر و  مشاركت همگاني در تصميم گيري ها ،يكي از مهمترين مشخصه هاي دولت توسعه گراپس 
به عبارت ديگر يك دولت توسعه گرا، يك . است دركاران اجرايي توسط نهادهاي مردميعملكرد دست ان

ر و د. دولت كوچك، كه تنها قسمتي از وظايف را كه هيچ كس نمي تواند به عهده بگيرد انجام مي دهد
  .مي كندنظارت  ضمن بر عملكرد همه نهادهاي مردمي

مالً يك دولت چون ع. نمي تواند يك دولت ديكتاتوري باشد  ،دولتي كه متشكل از نهادهاي مردمي باشد
و منافع خود را از آن طريق تأمين  ديكتاتوري منافعش اقتضا مي كند كه در قسمتي از بازار دخالت كند

در نتيجه از دخالت اصناف در بازار جلو گيري مي كند و يا اينكه قسمتي از منافعش از طريق مناطق و  .كند
گيري به شوراهاي شهر و روستا و يا استان استانها تأمين مي شود، بر همين اساس اجازه دخالت تصميم 

  . نمي دهد

چون . با مشكالت متعددي روبرو استتشكيل و سپردن مسئوليت هاي مختلف به شوراها و نهادهاي مردمي 
در ابتدا ممكن است، اين شوراهاي مردمي نسبت به تكاليف خود در انجام وظايف مشكل داشته باشند و 

اين شورا وقتي مسئوليت اداره . شوراي اول شهر تهران: مانند. انجام دهند نتوانند، مسئوليت هاي خود را
لذا كليه پروژه ها بصورت . شهر تهران را بعهده گرفت، نتوانست پروژه هاي عمراني شهر تهران را ادامه دهد
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. كيل شدوقتي براي بار دوم انتخابات انجام شد و شوراي شهر تهران تش. نيمه كاره و رها شده باقي ماندند
  . اين شورا توانست مسئوليت هاي خودش را بخوبي انجام دهد

در ضمن  .براي ساماندهي بازار تشكيل شود ، تشكل هاي توليدي و اتحاديه هااصناف لذا پيشنهاد مي شود،
. و اقدامات اجرايي به اين شوراها سپرده شود ان نيز تشكيل و كليه پروژه هاشوراي استان و شوراي شهرست

حتي سياست هاي اقتصاد مقاومتي امكان اجرايي . ير اينصورت هيچ سياستي قابليت اجرايي ندارددر غ
اگر دولت مي خواهد تهديد كشورهاي خارجي بر فعاليت هاي داخلي را كاهش دهد، مجبور . نخواهد داشت

  . به تشكيل شوراي استان، شهرستان و اصناف است

اگر . اين جمله مي تواند كالم آخر را بيان كند. ي نزديك استبا توجه به اينكه انتخابات رياست جمهور
نهادهاي مردمي تشكيل نشود و  اقتصاد كشور به مردم سپرده نشود، هر كسي با هر ايده اي كه به رياست 
جمهوري برسد، هيچ كاري نمي تواند انجام دهد، در ضمن كليه وعده هاي او در زمان انتخابات وعده اي پوچ 

  . در ضمن كليه نصايح و پيشنهادات خير خواهان اين كشور هم بجايي نمي رسد. استو تو خالي 

  و مشاركت سياسياسالم 
مشاركت سياسي به لحاظ مفهومي، يك پديده جديد و مختص به دولتهاي مدرن عصر حاضر است؛ هر چند 

تعاريف مختلف . كردبه لحاظ مصداقي، نمودهايي از آن را ميتوان در نظامهاي كهن گذشته نيز شناسايي 
هاي آن است؛  ها و مؤلفه نظران در خصوص تعريف، شاخص نظر صاحب مشاركت سياسي بيانگر عدم اتفاق

اعمال نفوذ «اي از فعاليتها و اعمال شهروندان براي  اما در مجموع ميتوان گفت؛ مشاركت سياسي، مجموعه
 .يا حمايت از نظام سياسي است» بر حكومت

با توجه به ماهيت تاريخي فقه اسالمي و تازه بودن مفهوم مشاركت سياسي، چه سوال اساسي اين است كه 
  يافت؟ اسالم و مشاركت سياسي ميتوان ميان ي اي رابطه

وجود داشته است كه در نوع خودش و در ) ص(بنظر مي رسد، يك سري مؤلفه هايي در زمان پيامبر اكرم 
بحث مساوات و برابري، مبحث : اين موضوعات عبارتند از. آن موقع مصداق مشاركت سياسي بوده است

تعاون، بيعت، ف و نهي از منكر، والنصيحةالئمةالمسلمين، نظارت بر حكومت اسالمي، شورا، امر به معر
در سطور . با عنايت به اينكه پرداختن به هر يك از اين موضوعات مجال وسيعي ميطلبد... رضايت عمومي و 

ميپردازيم و بحث پيرامون ديگر موضوعات را، به فرصتي ديگر » بيعت«و » شورا«آتي به تبيين دو مفهوم 
  .گذاريم وامي

تعاليم ديني است كه فرهنگ اسالمي، بر آن اهتمام و تأكيد  ها و شورا و مشورت، يكي از آموزه:  شورا  - 1
مشورت به مفهوم تبادل آراء و افكار، به منظور دستيابي به تصميم صحيح يا صحيحتر، از . ورزيده است

  .وظايف حكومت اسالمي و كارگزاران ديني شمرده شده است
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ي به مفهوم حضور مردم در تعيين ي با مبحث مشاركت سياسيهاه ترديد، عينيت و تحقق چنين آموز بي
هيچگاه » مشورت«و » شورا«هاي اجرايي  هر چند شيوه. شان رابطه عميقي خواهد داشت سرنوشت سياسي

روند مشخصي را طي ننموده است اما از مباحث نظري مقوله شورا؛ اهتمام فرهنگ سياسي اسالم به نقش 
بنابراين مشورت و شورا به مفهوم تضارب آرا . ميشود شان به خوبي فهميده افراد و جامعه در تعيين سرنوشت

هاي جدي  گيري از نظرات متخصصان و كارشناسان براي رسيدن به تصميم درست و شايسته، زمينه و بهره
  .سازد مشاركت سياسي را در جامعه اسالمي فراهم مي

نظرهاي بسياري وجود  فهر چند در مورد سبك و شيوه اجرايي شورا و مشورت و آيات مربوط به آن اختال
مشاركت سياسي  ساز زمينه ،ي فرهنگ سياسي كهها عنوان يكي از مؤلفه شورا به ،دارد ليكن در بحث حاضر

   .توجه مي شود است،

هايي را به همراه دارد كه در  از طرف ديگر، فرهنگ مشورت و اشاعه آن در جامعه اسالمي، آثار و سودمندي
  .آوردهاي مشاركت سياسي عنوان ميگردد دستعنوان  ادبيات سياسي جديد به

آنچه امروز از طريق مكانيزم مشاركت سياسي شهروندان : بنابراين از منظر عملي و كاركردي نيز ميتوان گفت
  .است دنبال ميگردد، در فرهنگ اسالمي با در نظر گرفتن اصل شورا و تشويق آن، مورد توجه قرار گرفته

چند كه در خصوص ميزان تأثير رأي و نظر مردم در مشروعيت حاكم و  هر:  بيعت و مشاركت سياسي -2
نظر وجود دارد ليكن اصل اين مطلب را  نظران و انديشمندان اسالمي اختالف حكومت اسالمي، ميان صاحب

توان منكر شد كه پيشوايان ديني ما همواره به رضايت عمومي مردم و لزوم همراهي آنان در قالب بيعت  نمي
  .اند اي مبذول داشته ويژهاهتمام 

هاي تحقق و عينيت حاكميت ديني ميتواند اوج  روابط بيعت و مشاركت سياسي، از نظر شرايط و زمينه
اگر سطح نازل اهميت رأي مردم در مشروعيت . سازي در حكومت ديني را به نمايش گذارد مشاركت

ا پذيرش از جانب مردم شويم باز هم حكومت را در نظر بگيريم و قايل به مقبوليت پيدا كردن حكومت ب
شود از اهميت جدي برخوردار بوده و مانع  اقبال و حضور آنان كه امروزه در قالب مشاركت سياسي طرح مي

  .گردد از اعمال حاكميت سياسي با استفاده از زور و اجبار مي

اصي و مسلم مردم هنگام بيعت مردم با وي، حق حاكميت وتعيين حاكم را از حقوق اختص) ع(حضرت علي
تواند بر مسند  تعيين حاكم جزء حقوق شماست و كسي نمي! اي مردم«: عنوان نموده و تصريح ميكند

» .من به عنوان حاكم، تنها امين و كليددار شما هستم. حكومت بنشيند، مگر آنكه شما او را انتخاب كنيد
نظام اسالمي  قش و جايگاه مردم درهاي ديگري كه مجال طرحشان نيست از مظاهر ن اين نمونه و نمونه

امام معصوم را نخواستند، حقي براي او در تحميل مردم از روي جهالت و عدم تشخيص حتي اگر . است
  . اين سيره مسلم كليه ائمه معصوم است .واليت خود به زور و اجبار وجود ندارد
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انسته و در مورد نقش مردم و مقام معظم رهبري مشروعيت حكومت را مبتني بر دو ركن ديني و مردمي د
اگر مردم آن حاكمي را، آن . ركن دوم قبول و پذيرش مردم است... « : فرمايد اهميت رضايت آنان مي

پس ... شخصي را كه داراي مالكهاي حكومت است، نشناختند و او را به حكومت نپذيرفتند، او حاكم نيست 
  »...قبول و پذيرش مردم، شرط حقيقي در حاكميت است 

  در مشاركت سياسي انحراف

ه سرو ته حرفش را دمغالطه آنقدر وسيع است كه خود گوين. در مورد دين مغالطه هاي زيادي شده است
. بطور مثال يكي از مغالطه هاي بزرگ متن زير در مورد حكومت اسالمي است. تواند، جمع و جور كند نمي

متن زير .  نهادهاي مدني را كامالً منكر مي شوددر اين متن با مغالطه هاي زيادي مشاركت سياسي و 
  . به شرح زير استمتن . ميبصورت عيني آورده شده است و در انتها آن را نقد مي كن

  . دولت و حكومت را اينگونه تعريف مي كنند منحرفين. اولين موضوع تعريف حكومت و دولت است

كند به  حكومت ارگانى رسمى است كه بر رفتارهاى اجتماعى افراد جامعه نظارت داشته، و سعى مى «
اگر مردم از طريق مسالمت آميز، جهت دهى را پذيرا شدند، مطلوب . رفتارهاى اجتماعى مردم جهت ببخشد

سانى از مقررات حاصل است وگرنه حكومت با توسل به قوه قهريه اهدافش را دنبال مى كند؛ يعنى اگر ك
وضع شده كه براى رسيدن به هدف مورد نظر حكومت الزم است، تخلف كنند با كمك دستگاههاى انتظامى 

  ».كه اين تعريف شامل حكومتهاى مشروع و نامشروع مى شود. مجبور به پذيرفتن مقررات مى شوند

آنها تعريف حكومت توسعه گرا را معلوم نيست منحرفين اين تعريف از حكومت را از كجا پيدا كرده اند؟ چرا 
آيات   م با احاديث،ا را كه در ابتداي همين فصل نوشتينديده اند؟ اگر تعريف فوق و تعريف دولت توسعه گر

. قرآن  و عملكرد پيامبر و صحابه آنان مقايسه كنيم، تعريف دولت توسعه گرا به مفاهيم ديني نزديكتر است
با قبايل . خالد ابن وليد به ميان قبايل مختلف مي رفت  ابوبكر خليفه اول، مثالً در تاريخ نوشته اند در زمان

در مقابل دريافت خمس و زكات از قبايل مسلمان دولت  .متن پيمان نامه اينگونه بوده است. پيمان مي بست
در ضمن . و جزيه از قبايل غير مسلمان، به مدت يكسال امنيت قبيله و كاروانهاي قبيله را تضمين مي كردند

در پيمان نامه ذكر مي كردند كه اگر دولت نتواند اين امنيت را براي قبايل تأمين كند، ملزم به عودت مبلغ 
اجرا شده است، با تعريف ) ص(اين پيمان نامه كه توسط يكي از صحابه پيامبر اكرم. دريافتي به قبايل است

  .نمي بينندچرا منحرفين اين پيمان نامه را . دولت توسعه گرا يكي است

حكومت قرار نيست نيازهاي مردم را برآورده كند و يا اينكه ساز و كار بازار تشكيل دهد  در تعريف منحرفين،
بلكه بحث اين است كه دولت يكسري . و كاالهاي مورد نياز مردم توسط بازار توليد شود، بحث اشتغال نيست

اگر كسي از مقررات تخلف كند او . ضع مي كنداهدافي دارد كه براي رسيدن به اهدافش يك سري مقررات و
  حاال سؤال اين است هدف دولت چيست؟ . را تنبيه مي كند
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البته با توجه به عملكرد آنها مي توان اهداف حكومت . منحرفين هيچ تعريفي از اهداف دولت ارائه نمي كنند
هدف . اشاره مي شوده آن بصورت مبسوط ب ه در قسمت اهداف استراتژيك حكومت،را ترسيم كرد، ك

  . شرك و پليدي مي دانند  حكومت را از بين بردن كفر،

لذا دولت هيچ وظيفه اي براي . با اين اهداف تأمين كاالهاي مورد نياز مردم كالً به فراموشي سپرده مي شود
يشتر از دولت اگر در بازار دخالت كند، هدفش كسب سود ب. ايجاد سازو كار مناسب بازار براي خود نمي بيند

اشتغال ايجاد . هيچ ثباتي در بازار مشاهده نمي شود. لذا قيمت كاالها دائم در حال نوسان هستند. بازار است
  . نمي شود، بازار رقابتي تشكيل نمي شود

هيچ گاه حكومت در پي . در ضمن حكومت هيچ وظيفه اي در زمينه تأمين كاال و خدمات عمومي ندارد
  .، شهري و استاني براي تأمين كاالهاي مورد نياز مردم نيستتشكيل نهادهاي مدني محلي

داعش كليه مكان هاي عمومي مانند، مدارس و دانشگاه ها را خراب كردند، . همين كاري كه داعش انجام داد
   .كاري هم به اينكه مردم چگونه زندگي خود را مي گذرانند، ندارند. پل ها را شكستند

  :.دوباره خواننده هاي خود را به يك مغلطه مي اندازند به جمالت زير توجه كنيد ، منحرفيندر همين كتابها

) بر مردم داراى تسلط تكوينى(همه كسانى كه به وجود خدا معتقد هستند، خدا را مالك و سلطان «
از سوى ديگر ! اگر خدا آفريدگار انسانهاست، چرا حقّ دستور دادن و حكم كردن نداشته باشد؟. دانند مى

كسانى كه معتقد به وجود خدا هستند، بر اين باورند كه احكام الهى به سود خدا نيست، بلكه در جهت 
پس اگر خدا حكم كند، . مصالح مردم است، همچنين اين احكام عادالنه و مطابق با ارزشهاى اخالقى است

 .لزوم اطاعت از آن بدون اشكال است

و حكومت او با اشكالى رو به رو . كند، او حق حاكميت دارد اگر خدا كسى را براى اجراى حكم الهى معين
با نصب خاص الهى  )عليهم السالم(و امامان معصوم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(حكومت پيامبر . نخواهد شد

  ».صورت گرفته است

جمله فوق مي تواند درست باشد، درستي آن زماني است كه بگوييم، خداوند مالك و سلطان كل جهان 
حكم خداوند اين است كه نهادهاي مردمي را راه اندازي . است، ايشان حق دستور دادن و حكم كردن دارد

كه ) ص(پيامبر اكرم . دتنظيم و توزيع كنن ،كنيد، سپس كليه نيازهاي جامعه را توسط همان مردم توليد
كما اينكه در . ازي كندحق حكومت دارد، وظيفه اش اين است كه اين نهادهاي مردمي را تشكيل و راه اند

  . اين كار را انجام داده است) ص(فصل قبل اثبات كرديم كه پيامبر اكرم 
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بلكه هدف از حكومت اسالمي . كل اين موضوع را منكر مي شود ،ولي نويسنده با توضيحاتي كه بعد مي دهد
به معيشت مردم و  هم و تعهدي شته باشدرا تعيين يك نفر اعالم مي كند كه يك جوري با خداوند رابطه دا

  .حقوق مردم نداشته باشد

  : به مطالب بعدي توجه كنيد، تا منحرف شدن را كامالً درك كنيد

بايد توجه كنيم انتخابات و مراجعه به آراى مردم از ديدگاه عقيدتى ما هيچ گاه مشروعيت آور نيست، تا با « 
آراى مثبت و موافق مردم، عامل تحقق گو اينكه . منفى شدن آراى عمومى، مشروعيت نظام باطل گردد

حاكميت دينى است؛ يعنى اگر مردم موافق نباشند، حاكميت دينى برقرار نمى گردد، چرا كه چنين 
انتخابات از نظر ما دو فايده دارد؛ يكى اينكه با برگزارى آن و توجه . حاكميتى با قهر و غلبه تحقق نمى يابد
حكومت دينى سهيم خواهند دانست، و در نتيجه بيشتر و بهتر در  به آراى مردم، آنها خود را در ايجاد

حمايت از نظامى كه به دست خودشان تحقق يافته، مى كوشند، و آن گاه آرمانهاى مهم حكومت دينى 
را خلع سالح كرد، زيرا آنان با تبليغات  حكومت اسالمي فايده ديگر اين است كه مخالفان. تحقق مى يابد

 اسالمي نظام اسالمى را، مستبد جلوه دهند، ولى هنگامى كه آراى مردم در نظام رند مسموم خود قصد دا
  ».مورد احترام و اهتمام باشد، حربه مخالفان از كار خواهد افتاد

انحراف از اينجا شروع مي شود كه هدف از انتخابات را حمايت مردم از نظام مي داند و درضمن انجام 
در ضمن هيچ  .ربه مخالفان در جلوه دادن استبداد به نظام اسالمي مي دانندانتخابات را از كار افتادن ح

قدرت را  كسي كه  وقتي هدف حكومت از تعريف آن مشخص نشود،. هدفي براي حكومت تعريف نمي كند
طالبان . مانند حكومت طالبان در افغانستان.  اصال معلوم نيست مي خواهد چه كاري كند  گيرد،مي بدست 
. و هر ديواري را خراب مي كند ساختمانهر . است كه در افغانستان براي حكومت مي جگند 40حدود 

  آخرش چه ؟ 

پيامبر اكرم در حكومت . همانطور كه در فصل قبل بحث شد. اينگونه نيستمفاهيم اسالمي در صورتيكه 
هيچ  )ص(پيامبر اكرمبه عبارت ديگر حكومت . اساس حكومت، بر رأي و نظر مردم بنا نهاده شد) ص(

با حكومت ) ص(حكومت پيامبر اكرم البته . با نظام استبدادي نداشت نه در هدف و نه در ماهيت شباهتي
 به  حكومت هاي ليبرالي با) ص(حكومت پيامبر اكرم  تفاوتولي  .شتتفاوت داهاي مردمي ليبرالي هم 

 100و رأي مردم اگر در حكومت اسالمي درصد ، مشاركت  .مربوط مي شود درصد سهم مردم در حكومت 
 40الي  30مشاركت و رأي مردم در حكومت هاي ليبرالي در جهان كنوني چيزي حدود درصد سهم   باشد،
با اين  .جه باالتري از مشاركت مردميدربا . پس حكومت اسالمي يك نوع حكومت مردمي است. است درصد

  .با نفي حكومت هاي ليبرالي، تئوري ديكتاتوري را براي حكومت هاي اسالمي نوشتمقدمه نمي توان 
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از طرفي حكومت اسالمي هيچ گاه در جرگه حكومت هاي استبدادي و ديكتاتوري نمي گنجد، اگر كسي 
استبدادي و ديكتاتوري مقايسه كند و نكته اشتراكي توانست با مالكي حكومت اسالمي را با حكومت هاي 

  .پيداكند، سريع بايد آن نكته اشتراك را از حكومت اسالمي حذف كرد

 40الي  30در ضمن بشريت امروزي  با تشكيل حكومت هاي ليبرالي حداكثر توانسته است مشاركت 
مختلفي مانند انتخابات، تشكيل اين درصد مشاركت حاصل سازو كارهاي . درصدي را براي مردم تأمين كند

ولي بنظر مي رسد، براي تحقق حكومت اسالمي بايد عالوه بر سازو كارهايي كه . نهادهاي مدني و غيره است
در حكومت هاي ليبرالي بكار گرفته مي شود، راهكارهاي ديگري نيز انديشيده شود تا سهم، مشاركت و رأي 

  . مردم در حكومت افزايش يابد

نوشته . نفي مي كنندحكومت  ند كه سهم ، مشاركت و رأي مردم را درن، جوري مغلطه  مي كنولي منحرفي
  . هاي زير مطالب انحرافي است كه عنوان مي شود

است و توسط آراى مردم مشروعيت پيدا مى كند، و يا » ليبرالى«حكومت يا : برخى مى گويند .1« 
در نظام اسالمى بايد آراى مردم را معتبر بدانيم، تا انگ . است و در آن مردم هيچ دخالتى ندارند» فاشيستى«

  .فاشيستى به نظام زده نشود

معصوم، مشروعيت حكومت امام در زمان غيبت : اند معدودى از فقهاى معاصر  به عنوان احتمال گفته .2« 
  ».منوط به آراى مردم است

چون از طرف خدا براى حكومت ـ در زمان غيبت ـ حكمى صادر نشده و امر و نهى اى : برخى معتقدند .3
به ما نرسيده است، يعنى امر حكومت در عصر غيبت مسكوت مانده است، پس اين امر به مردم واگذار شده و 

ن بايد به حاكميت شخص و يا اشخاصى نظر بدهند، يعنى نظر و رأى مردم نقش تعيين كننده در آنا
  .مشروعيت نظام دارد

چون توسط خدا به كسى حق حاكميت اعطا نشده است، خود مردم بايد تصميم : گروهى مى گويند. 4
مردم ): م و انفسهمالناس مسلطون على امواله(بگيرند زيرا مردم بر جان و مال خويش مسلط هستند 

ـ تفاوت . حاكميت را ـ كه حق آنان است ـ به شخصى واگذار مى كنند و يا او را وكيل خود مى گردانند
اين است كه در اولى حق تجديد نظر داريم، ولى در تفويض نمى توانيم از رأى خود » تفويض«با » توكيل«

  .مردم استبرگرديم، ـ پس مشروعيت حاكميت در هر دو صورت، به آراى 

  !به چه دليل حكومت بايد در دو شكل ياد شده منحصر باشد؟: در نقد نظريه نخست بايد گفت
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ما شكل سومى از حكومت را مى شناسيم كه در آن مشروعيت، با آراى مردم به دست نمى آيد، بلكه 
زيرا توسل به مشروعيت آن با حكم الهى است، در همان حال هيچگونه تحميلى هم بر مردم وجود ندارد، 

  .زور براى دستيابى به حكومت مورد نظر ما روا نيست

درباره نظريه دوم بايد توجه كرد اكثريت فقهاى شيعه، مشروعيت حكومت در زمان غيبت را از ناحيه خدا 
و اگر مشروعيت، . مى دانند، اگرچه پذيرش و بيعت مردم باعث عينيت بخشيدن به حكومت دينى خواهد شد

  .راى مردم باشد، اشكاالتى پيش خواهد آمد كه در نقد نظريات ديگر مطرح مى شودبسته به آ

خداى متعال در مورد حكومت در عصر غيبت سكوت نكرده است؛ متون دينى : درباره نظريه سوم بايد گفت
 مردم در زمان غيبت بايد تحقيق كنند و فقيه جامع شرائط را براى حكومت بيابند و حكومت را: مى گويند

  .به او بسپارند

هيچ . در بينش دينى حق حاكميت از آنِ خداست، همه چيز مملوك اوست: درباره نظريه چهارم بايد گفت
كس حق تصرف در چيزى را مگر با اجازه خدا ندارد، حاكميت بر مردم در صورتى مشروع است كه با اذن 

  .گذار كنند يا كسى را وكيل نمايندپس حاكميت حق مردم نيست، تا بخواهند آن را به كسى وا. خدا باشد

وارد است، بر نظريه چهارم هم وارد است؛ از جمله اينكه اگر » دموكراسى«اشكاالتى ـ كه در جاى خود ـ بر 
اكثر مردم حاكميت را به كسى توكيل يا تفويض كردند، وظيفه مخالفان چيست؟ آيا بايد اطاعت كنند؟ 

اگر ! واگذار كنند؟ خليفه مجتهد ا مردم حق حاكميت را فقط بههمچنان كه مى توان اشكال كرد چر! چرا؟
يا  پس طبق نظريه چهارم واليت فقيه. حق مردم است، مى توانند آن را به هر كس كه بخواهند واگذارند

  » .ضرورت ندارد خالفت

به عبارت ديگر حق مردم در حكومت . نكته انحرافي در سخنان باال اين است كه حق مردم را منكر مي شود
با اين اصل حق انتخاب را از . و مي گويد انسانها اجازه حق تصرف در چيزي را ندارند. را كامالً نفي مي كند
حق . و با يكديگر تفاوتي ندارددر صورتيكه حق مردم همان حق خداوند است و اين د. مردم سلب مي كنند

  . خداوند زماني اجرا مي شود كه سهم، مشاركت و رأي مردم در حكومت به حداكثر خود برسد

در باال حق مردم كالً  از بين مي رود و حق به كسي مي رسد كه هيچ اعتقادي به رأي مردم ندارد و سهم و 
   . ديكتاتوري و استبدادي يعني حكومتاين . مشاركت و رأي مردم را از بين مي برد

بلكه اسم حكومتي كه سهم، مشاركت و راي مردم كمتر از حكومت هاي . در صورتيكه اين گونه نيست
  .نه جور ديگري . مي گذارنداسالمي نام آنرا بيشتر باشد  بر آن مي گذارند و اگر استبدادي نام ليبرالي باشد، 
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ولي به هر . مشاركت مردمي در نهادهاي مدني را منكر شددر نتيجه نمي توان با توسل با اين مغلطه كل 
  .كه تا بحال با مغلطه اين را اثبات مي كنند. حال منحرفين منكر مي شوند

در حكومت هاي توسعه گرا، شخصي كه به حكومت مي رسد، بايد . مسئله بعدي نصب و عزل حاكم است
. واند خواسته هاي مردم را تأمين كند، بايد كنار برودبتواند، كارهاي مردم را انجام دهد، اگر به هر دليلي نت

  . روش كنار زدن هم مشخص است

اگر حاكم انتخاب شده توانست در همان . اول اينكه فرد مورد نظر را براي سالهاي محدودي انتخاب مي كنند
عهده مسئوليتش  اگر باز هم از. سالها به خوبي از عهده مسئوليتش برآيد، براي بار دوم هم انتخاب مي شود

. ولي هر گاه نتواند از عهده مسئوليتش برآيد. به خوبي برآمد، يك نفر ديگر از هم حزبي هاي او رأي مي آورد
  بركنار مي شود 

هر گاه تشخيص دهد كه فرد نمي تواند . يك مجلسي وجود دارد كه بر عملكرد آن فرد نظارت مي كند: دوم
  . و ديگري را انتخاب مي كند مسئوليتش را انجام دهد او را بركنار

ولي در كتاب منحرفين، يك نفر مدير و رئيس را جوري به خداوند وصلش مي كنند، كه مردم جرأت 
  به جمالت زير توجه كنيد.  بركناري ندارند

) ص(بايد توسط خليفه يا جانشين پيامبر اكرم ) ص(سني مذهبان معتقدند حكومت بعد از پيامبر اكرم« 
 - 3انتخاب خليفه قبلي و  - 2انتخاب مردم،  - 1.  شرايط تعيين خالفت همه به سه روش است. انجام گيرد

  .خاب شود، مشروعيت داردتاهل حل و عقد  هر كسي كه با اين سه روش ان

ولى فقيه در زمان  خليفه يا. و امام معصوم وجود نداشته باشد) ص(وقتي پيامبر اكرم : شيعيان هم مي گويند
كه خود وى منصوب  .با نصب عام از طرف امام معصوم انجام شده است )عليه السالم(غيبت امام معصوم 

ولي  خليفه يا توسط مردم و انتخاب )خبرگان(مجتهدان منتخب مردم نصب عام هم يعني انتخاب  .خداست
  . »انجام گيرد )خبرگان(مجتهدان منتخب مردم فقيه توسط 

مشكل روش انتخاب چون  .دنولي هر دو گروه مشكل را حل نمي كن. دو روش انتخاب تقريباً يكي استاين 
پيرامون اين  .نيست، بلكه مشكل اينجا است كه اگر اشتباهي رخ داد،  چگونه مي توان اشتباه را تصحيح كرد

  : موضوع سؤاالتي مطرح است كه عبارتند از

اگر همين خبرگان يا شوراي حل و عقد اشتباه كردند و يك نفر را انتخاب كردند كه نسبت به اجراي  :اول
مثالً نوشته . آن موقع تكليف چيست؟  در تاريخ موارد بي شماري وجود دارد  احكام اسالم اصرار نداشته باشد،

به ايشان گفتند كه شما به عنوان يك روز آمدند و . يك نفر خيلي قرآن مي خواند و قرآن درس مي داد:  اند
  . ديگر باهم كاري نداريم ،ايشان هم كتاب قرآن را بست و گفت از اين به بعد. خليفه انتخاب شده ايد
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و چگونه او را بر كنار . نداگر شوراي حل و عقد و يا خبرگان با چنين آدمي برخوردند بايد چكار كن: دوم
  .مترين خسارت به جامعه وارد شودكنند؟ بركناري بايد به شكلي باشد كه ك

نويسنده  چه تضميني مي دهد،   مردم چطوري مي فهمند كسي از طرف خدا آمده يا نيĤمده است؟:  سوم
سال به سعادت دنيا و آخرت نائل آيد؟ سعادت دنيا  10جامعه اي كه اين الگو را اجرا كرد در مدت كمتر از  

  .يعني جامعه اسالمي به يك كشور صنعتي پيشرفته تبديل شود هم اين است كه جامعه كامالً توسعه يابد؟

. ابوبكر البغدادي با رأي چند نفر روحاني كه معلوم نبود چه كاره هستند، به خالفت برگزيده شد: چهارم
حاال ابوبكر البغدادي با رأي آن چند نفر . ايشان اعتقاد دارد اين چند روحاني شوراي حل و عقد هستند

در . هر كسي كه خالفت ايشان را نپذيرد، كافر و مشرك و واجب القتل است. ل جهان استمدعي خالفت ك
يعني دقيقاً برعكس اهداف اسالم كه توسعه . ضمن هر زمين آباد يا ساختماني را ببيند، خراب مي كند

ن با چني.  بجاي اينكه جايي را عمران كند، هر مكاني را خراب مي كند. اقتصادي است حركت مي كند
  موجودي چه بايد كرد؟

قبال هم عده اي اين حرفها . چون اين حرفها،  جديد نيست. قطعاً نويسنده نمي تواند چنين تضميني بدهد 
نتيجه اش هم از نظر تاريخي قابل بررسي و . است شدهاجرا هم  تازه در مقاطعي اين حرفها. ه اندرا زد

نه تنها توسعه نيافته اند كه تخريب هم   ا اجرا كرده اند،هيچ كدام از جوامعي كه اين الگوها ر. مطالعه است
نه تنها مطابقت ندارد كه كامال در تضاد ) ص(در ضمن اين مطالب با سيره و روش پيامبر اكرم . شده اند

  .است

پس مردم مي دانستند كه  .قرآن را آوردكتاب  ،از طرف خداوند) ص(تضاد اصلي اين است كه  پيامبر اكرم 
ص از طرف خدا آمده يا نيĤمده اين شخ  ه چه ؟ ما بايد از كجا بدانيم،ولي بقي. ايشان از طرف خدا آمده است

كه از طرف خدا  هستندمدعي  مانند همين ابوبكر البغدادي همه خلفايي كه به حكومت رسيده اند، است؟
؟ مثالً يكي از خلفا اند آن خلفا واقعا از طرف خداوند آمدهي و ابوبكر البغدادآيا . حكومت را بدست گرفته اند

و هر روز به سر پشت بام مي رفته و بر سر و صورت مردمي كه . ادعا مي كرده كه از طرف خداوند آمده است
در زمان خودش كسي جرآت نمي كرد كه به او بگويد چه دليلي دارد كه . در كوچه بودند بول مي كرده است

از خودمان حاال حق داريم  .تازه عده اي، بول او را تبرك مي كردند و مي خوردند. دا آمده استاز طرف خ
  بپرسيم واقعا آن خليفه از طرف خدا آمده بود؟ يا نه؟ 

ولي تا .  بله آالن كه آن خليفه مرده است، مي گوييم آدمي كه اين كارها را كرده از طرف خدا نيĤمده است
  . سي جرأت نمي كرد بگويد از طرف خدا نيĤمده استوقتي كه زنده بود ك

مثل عمليات . چرا دور برويم كارهايي كه ابوبكر البغدادي انجام مي دهد، به نوعي دستور دادن به خدا است
  . اين كارها كامالً خالف دين اسالم است.  انتحاري و انفجار در مكانهاي عمومي
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تخابات قبلي رياست جمهوري ، يكي از علما گفت دستورات رئيس در ان . يك مورد هم در ايران اتفاق افتاد
همين رئيس جمهوري كارهايي كرد و حرفهايي زد كه در آخر همان . جمهوري همان دستورات خداوند است

  . عالم نزديك بود او را تكفير كند

بيند، پس  اي از نور ميفرداي آن روز، هاله ، حتماً  رابطه داردخدا  با ن طبيعت انسانها است اگر بگويي،اي
خالصه بعد از چندي متوهم ....... و ، بعد به خدا دستور هم مي دهدفرداي آن روز با خدا به مهماني مي رود
  . مي شود و حرفهاي بي سرو ته مي زند

حاال مردمي كه رئيس جمهور انتخاب مي كنند، انتظار دارند او سازو كار بازار را تصحيح كند تا رفاه مردم 
تا مردم در آسايش باشند ولي يك فرد متوهم نه تنها ، افزايش يابد و در ضمن كاالهاي عمومي را ارائه كند

حرفهاي چرند و پرند مي زند كه مايه طنز و خنده خاص و عام  ، بلكه يك سرياين كارها را انجام نمي دهد
  . مي شود

اين آش آنقدر شور است كه شاه . ه اندهمه پادشان صفويه و قاجاريه مدعي بودند كه از طرف خدا آمد
حاال بايد از خودمان بپرسيم واقعاً شاه اسماعيل صفوي مقام . اسماعيل اول صفوي ادعاي الوهيت مي كرد

دليلش معلوم  راستي شيخ فضل اهللا نوري براي چه اعدام شد؟ ناصر الدين شاه چطور ؟  الوهيت داشت؟
، قانوني كه تصويب مي شود نبايد از  لحاظ مي گفت. كرد ايشان در مورد تصويب قانون بحث مي. است

  .لذا مشروطه بايد مشروعه باشد. شرعي مشكلي داشته باشد

 اهل حل و عقد علماي مجتهد كه حكومت مشروعه اين است كه تعداي: ولي محمد علي شاه مي گفت 
شد پس علما بايد به پادشاه چون مشروطه نمي تواند مشروعه با. به يك نفر اذن حكومت بدهند هستند بايد

  . باشداذن حكومت بدهند تا حكومت مشروعه 

وقتي كه محمد علي شاه مجلس را به توپ بست، مردم فكر مي كردند، شيخ فضل اهللا نوري حكومت 
و شرط مشروعه براي مشروطه پيش زمينه اي براي از   مشروعه را براي محمد علي شاه تجويز كرده است،

  . است بين بردن  مشروطه

  آيا واقعا اينگونه بود؟. دارد مستقيم رابطه خدا با ادعاكردكه فالچي اوريانا با محمدرضا شاه هم درگفتگويي 

جرج بوش رئيس جمهور آمريكا، بعد از قتل عام مردم در عراق و افغانستان، مدعي بود كه خداوند به او اين 
  . حرفها را زده است

حاال اين . تا بحال هر كسي كه بر مردم حكومت كرده است يك جوري خودش را به خدا وصل كرده است
  مردم از كجا بدانند كه اين آقا از طرف خدا نيĤمده است؟ 
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سال جامعه اسالمي  600حدود . روش تعيين خيلفه، در اعتقادات  اهل سنت،  سالها است كه اجرا شده است
  . سال نه تنها اسالم از بين رفت، بلكه كل جامعه اسالمي تخريب شد 600در طول آن . خليفه داشته است

بصورت ناقص  اجرا  سال 500از زمان صفويه يعني حدود  تجويز حكومت بدونه رأي و نظر مردمالگوي 
يعني هر كس كه مي توانسته پادشاه شود، چند نفري را به نام عالم و خبره و اهل حل و عقد دور   شد، مي

  . خود جمع مي كرده و اذن حكومت مي گرفته است

  . شايد نويسنده بگويد، پادشاهان به زور و تهديد ، اذن حكومت الهي و ديني مي گرفتند

ني وجود دارد كه بعد از اين يك نفر با هر روشي اذن حكومت را از خبرگان بگيرد سوال اين است چه تضمي
  .مانند همين ابوبكر البغدادي ؟ را اجرا نكندهيچ يك از احكام اسالمي  لي در اجرا، و

تشكيل شده است ولي  وضعيت حكومت ها در ايران  اسالمسال است كه حكومت بر مبناي  40آالن حدود 
چون تا زماني كه مردم هيچ كاره باشند، پيشرفتي  چرا؟ . فاصله زيادي دارد) ص(ر اكرم با حكومت پيامب
  مردم هيچ كاره بوده اند؟ ) ص(آيا زمان پيامبر اكرم . حاال سؤال از نويسنده اين است . اتفاق نمي افتد

ه جوره در امور مردم هم.  مردم همه كاره بوده اند) ص(در زمان پيامبر اكرم . پاسخ اين است قطعاً نه
  . سياسي و اجتماعي دخالت مي كرده اند

چاره باال بردن تنها  پس اگر بخواهيم پيشرفت كنيم و در اين دنيا و دنيا پس از مرگ رستگار شويم، 
حل و فصل  اسالمي سال مسائل و مشكالت جمهوري 40اگر بعد از . حكومت است مشاركت مردمي

. دش قانون شوراهاي استاني اجرا مي اگر. مردم در حكومت پايين است بخاطر اين است كه مشاركت  شود، نمي
    .از اين بود وضعيت كشور خيلي بهتر

در اين الگو ، عده اي مي گردند و به .  ولي الگويي كه اين نويسنده ارائه مي كند، مردم در آن هيچ كاره اند
  . ه خدانمايند ، مي شودوقتي كه آن طرف رئيس شد. يك نفر رأي مي دهند

آن موقع اين آدم .  حال اگر اين آدم يك مقداري ضعيف النفس باشد، به يك آدم متوهم تبديل مي شود
وقتي اينگونه شد نه تنها احكام اسالم كه اصلي ترين آن .  همه چيز مي فهمد و ما بقي هيچ چيز نمي فهمند

مي حرفي بزند، اسالم مجسم همان عدالت است اجرا نمي شود، بلكه كسي جرأت ندارد در مورد احكام اسال
  . لذا كليه احكام اسالمي معطل باقي مي ماند. فرد متوهم است و ما بقي فقط بايد اطاعت كنند

وقتي مشاركت .  وقتي اين گونه باشد، مطرح شدن مشاركت مردم و نهادهاي مدني جرم تلقي مي شود
در . بي معني است  رفت و توسعه صنعتي،مردمي و نهادهاي مدني در كشوري ايجاد نشود ، بحث از پيش
اين است كه اجراي اين توصيه ها و  حرفها   نتيجه عمده ترين دليلي كه در رد مطالب باال  مي توان گفت،
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لذا . باعث توسعه صنعتي كشور نمي شود، پس سعادت و رستگاري انسانها در اين دنيا اتفاق نمي افتد
  . مغاير دين اسالم و انحرافي است  دنيا را به ارمغان بيĤورد،دستورالعملي كه نتواند رستگاري اين 

الگوي جامعه مدني و مشاركت مردمي در اسالم تبين مي شود و در فصل   با رد مطالب باال در اين قسمت ،
  . بعدي حكومت اسالمي در ايران مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد

يا نماينده خداوند ) ص(وقتي پيامبر اكرم . جود داردالگوي مشاركت مردمي و نهادهاي مردمي در قرآن و
او حتماً مشاركت مردمي را اجرا مي كند، و زماني كه پيامبر و نماينده خداوند حاضر نباشد، باز   حاضر باشد،

  . هم بايد حكومت طبق مشاركت مردمي اداره شود

و اختيار آنرا هم به همان مردم  خداوند در سه آيه موضوع انتصاب هر حكومتي به خدا را روشن كرده است
  .تصميم گير مردم هستند. يعني دستورالعمل وجود دارد. واگذار كرده است

  .مي فرمايد 71قرآن كريم در سوره توبه آيه 

الةَ ويؤتونَ يأمرونَ بِالمعروف وينهونَ عنِ المنكَرِ ويقيمونَ الص ◌ۚ والمؤمنونَ والمؤمنات بعضُهم أَولياء بعضٍ 
 سولَهرو طيعونَ اللَّهيالزَّكاةَ و ۚ◌  اللَّه مهمرحيس كأُولئ ۗ◌ كيمزيزٌ حع إِنَّ اللَّه 

 
 كنند؛  يكديگرند؛ امر به معروف، و نهي از منكر مي) رئيس، دوست  سرپرست ،(مردان و زنان باايمان، ولي

كنند؛ بزودي خدا آنان را مورد  پردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت مي ميدارند؛ و زكات را  نماز را برپا مي
  !دهد؛ خداوند توانا و حكيم است رحمت خويش قرارمي

به عبارت ديگر وقتي يك مؤمن رئيس  مؤمنان مي شود، بايد امر به معروف و نهي از منكر كنند يعني بايد 
  مي فرمايد  67در آيه  توبه ر مقابل در همان سورهد.  با هم مشورت كنند و بهترين كار را انجام دهند

نَسوا اللَّه  ◌ۚ يأمرونَ بِالمنكَرِ وينهونَ عنِ المعروف ويقبِضونَ أَيديهم  ◌ۚ المنافقونَ والمنافقات بعضُهم من بعضٍ 
 إِنَّ المنافقينَ هم الفاسقونَ ◌ۗ فَنَسيهم 

كنند؛ و دستهايشان را  آنها امر به منكر، و نهي از معروف مي! منافق، همه از يك گروهندمردان منافق و زنان 
، و رحمتش را از آنها (آنها را فراموش كرد ) نيز(بندند؛ خدا را فراموش كردند، و خدا  مي) از انفاق و بخشش(

  ؛ به يقين، منافقان همان فاسقانند)قطع نمود

اگر در جامعه اي امر به معروف و نهي از منكر بود، . كليفشان معين استحاال با  اين دستورالعمل مردم ت
كسي كه مدير . معلوم است كه حكومت منتصب به خداوند است حاال اين حكومت ديني يك الزام هم دارد

يعني الزاماً كسي مي تواند مدير شود كه مجتهد باشد و دين را . مي شود بايد معروف ها و منكرات را بشناسد
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پس حكومت اسالمي حكومتي است كه مديران آن مجتهد هستند و امر به معروف و نهي از منكر . ناسدبش
  . در آن انجام مي شود

اگر آن حكومت معروف ها را اجرا نكرد ولي منكرات را اجرا و  ، در مقابل  خداوند يك دستور نهي هم دارد
يعني كساني كه دم از دين مي زنند ولي دين را اجرا نمي كنند منافق . آن حكومت منافق است. توصيه كرد

  :سوره بقره قرآن خطاب به منافقان مي فرمايد 11در آيه . هستند

  ا إِنَّما نَحنُ مصلحونَوإِذا قيلَ لَهم ال تُفسدوا في األَرضِ قالو

  . ايم و چون به آنان گفته شود در زمين فساد نكنيد گويند، ما اصالح كننده

در نتيجه اگر حكومتي به نام اسالم تشكيل شد و معروف هاي اسالم را اجرا نكند و منكرات را اجرا كند، اين 
در اين سه آيه خداوند تكليف همه را معين كرده . حكومت منافقان است كه موجب فساد و تباهي مي شود

  . پس در حكومت اسالمي مردم همه كاره هستند. است

در نتيجه . ه هستند پس نسبت به امر به معروف و نهي از منكر هم مسئول هستندوقتي كه مردم همه كار
چون اگر منافق به . براي اينكه به تله منافقان نيافتند بايد بتوانند، منافق را از مديريت جامعه  كنار بزنند

  . مديريت جامعه اسالمي برسد فساد مي كند

را نيز بررسي  يد راههاي كنار زدن مدير با كمترين هزينهپس هر الگويي كه براي حكومت ارائه مي شود، با
جامعه بايد بتواند با كمترين هزينه،  هر كسي كه نتواند و يا نخواهد احكام اسالمي را اجرا كند كنار . دكن

براي كنار گذاشتن افراد از پست هاي مديريتي با كمترين هزينه  الزاماً بايد نهادهاي مدني تقويت . بگذارد
اگر در جامعه اي مشاركت مردم و  .، و مشاركت مردم در نهادهاي مدني در جامعه حداكثر باشدشوند

نهادهاي مدني وجود نداشت، آن جامعه دچار نفاق مي شود و از نفاق هم انتظاري جز فساد و تخريب 
. باشدبطور كلي براي جلو گيري از تله نفاق، حكومت اسالمي بايد ماهيتي جمهوري داشته  . رود نمي

تا كنار گذاشتن مديران با توان . جمهوري كه در آن نهادهاي مدني و مشاركت مردمي در آن حداكثر باشد
امكان مشاركت مردم در نهادهاي مدني   در حكومت هاي غير جمهوري،. با كمترين هزينه انجام گيردپايين 

ر بخواهند يك نفر را از مديريتي يعني اگ. لذا كنار گذاشتن مديران نامناسب هزينه بر است. ميسر نيست
  . عزل كنند، عده اي كشته و زخمي مي شوند و خسارت زيادي به امول مردم وارد مي شود

) ص(در ضمن مغلطه ها از جايي شروع مي شود كه عده اي حكومت ديگران را با حكومت پيامبر اكرم 
  :مي گويندمنحرفين . مقايسه مي كنند

  . از طرف خداوند بود، حكومت ديگران هم از طرف خداوند است) ص(اكرم نطور كه حكومت پيامبر يهم
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  .مقايسه كرد) ص(لذا نمي توان حكومت ديگران را با پيامبر اكرم  .اين مطلب دو مشكل دارد

اين بود كه من هم يك انساني هستم مانند شما كه فقط به من ) ص(مهمترين سخن پيامبر اكرم :  اول 
وحي خداوند مشكل گشاي حكومت  .شان براي خودش هيچ مزيت و برتري قائل نبوديعني اي. وحي مي شود

.  از خداوند سؤال مي كردند و خداوند هم پاسخ مي دادند ،يعني ايشان هر مشكلي كه داشتند. ايشان بود
در جمهوري اسالمي فصل مي كند؟ ولي اگر مسئولين كشوري با مشكلي روبرو شوند چه كسي آنرا حل و 

طبق نظريات اقتصاد دانان فعلي براي اينكه . ، موضوع قانون بانكداري بدونه ربا مشكل آفرين استايران
نرخ بهره . جامعه دچار تورم و ركود نشود، بايد طبق نظريه جان مينيارد كينز، نرخ بهره بانكي شناور باشد

ا حل و فصل كند، يعني اثبات اگر كسي بتواند اين تناقض ر. شناور بانكي با آيه صريح قرآن در تناقض است
. جايزه نوبل اقتصاد را مي گيرد  كند كه بدون شناور بودن نرخ بهره هم مي توان ركود و تورم را مهار كرد،

خداوند هم با كسي رابطه ندارد كه  !!!!؟ هيچ كسي چيزي نمي داندحاال بايد چه باليي بر سر اين بانك آورد
  . داين موضوع را يك جوري حل و فصل كن

. مسئوليت انحراف او  را نير پذيرفته است. را به حكومت نصب كرده است) ص(اگر خداوند پيامبر اكرم  : دوم
  :سوره  الحاقه هم گفته كه 47تا  44را نصب كرده ، در آيه ) ص(خداوند پيامبر اكرم 

فَما منْكُم منْ `» 46«ثُمّ لَقَطَعنا منْه اَلْوتينَ `» 45«بِالْيمينِ لَأَخَذْنا منْه `» 44«لَو تَقَوّلَ علَينا بعض اَلْأَقاوِيلِ 
  »47«أَحد عنْه حاجِزِينَ 

با دست تواناى خود او را )44(و اگر پيامبر حتى يك كلمه از پيش خود جعل كند و به ما نسبت دهد 
آن وقت كسى از شما نمى تواند جلو ما را از او بگيرد  )46(و سپس او را هالك مى كنيم  )45(م يگير مى

)47(  

را نصب ) ص(پيامبر اكرم خداوند، اگر . پس اگر خداوند كسي را نصب كرد جواب گوي اعمال او هم هست
.  اگر اين پيامبر كار خالفي انجام دهد، خودش او را تنبيه مي كند. مي كند جواب گوي  اعمال او هم هست

يك نفر را انتخاب كردند، خداوند ديگر   ها چه خبره و چه غير خبره،  چه اهل حل و عقد،ولي وقتي انسان
كما اينكه در طول ساليان طوالني نشان داده كه كاري به  آنها . جوابگوي اعمال و كارهاي مردم  نخواهد بود

ناصر الدين شاه حدود . ظالمان بر مردم حكومت كرده اند و به عمر طبيعي هم از دنيا رفته اند. نداشته است
  . تا اينكه يك نفر او را ترور كرد. سال بر مردم حكومت ظالمانه داشت و خداوند هم كاري به او نداشت 50

) ع(چون خداوند به ائمه معصومين . هم  مي تواند منصوب به خداوند باشد) ع(البته حكومت ائمه معصومين 
اگر . نشان مي دهد اين فرد از طرف خداوند منصوب استتوانايي  جسمي و علمي خاصي عطا كرده است كه 

امام .  را مشاهده كردند، بايد او را انتخاب كنند و او را به رياست خود برگزينند)  ع(مردم امام معصوم 
. به عبارت ديگر امام معصوم عقل و علم مطلق است. كه شناخت او آسان است. معصوم هم شرايطي دارد



 جنگ و توسعه نيĤفتگي در كشورهاي اسالمي 

 

١٣٧ 

 

پس امام . هر سؤالي را در هر حيطه تخصصي و علمي به درستي پاسخ دهد است، يعني امام معصوم قادر
وقتي اينگونه باشد، پس او مي تواند مناسب ترين . معصوم كسي است كه  قادر است هر سؤالي را پاسخ دهد

لذا اگر چنين شخصي . ودشو بهترين راه حل ها را ارائه كند كه موجب توسعه صنعتي و رفاه انسانها مي 
  .تا به رفاه و آسايش كامل برسند. يافت شود، مردم ملزم هستند او را به رياست انتخاب كنند

افراد غير معصوم براي اجراي احكام اسالمي بايد دائم خود را در .  ولي افراد غير معصوم اين حالت را ندارند
در نتيجه حكومت .  داقل برسدتا اشتباهات او به ح. فضاي مشاوره و امر به معروف و نهي از منكر قرار دهد

يعني اين حكومت ها نمي تواند . غير معصومين نمي تواند در دسته اول حكومت هاي ديني جاي گيرد
  . حكومت منصوب از طرف خداوند باشد

يعني حكومتي كه  مردم . مي تواند در دسته دوم حكومت هاي  ديني قرار بگيرد مجتهدينپس حكومت 
  . در اينجا مردم به كسي كه از طرف خداوند منصوب است، دسترسي ندارند. شود احكام ديني اجرا مايلند

همانطور كه در قسمت مشاركت مردمي و نهادهاي .  البته  اين حكومت ها از طرف خداوند طرد هم نشده اند
تأييد اين حكومت هم مورد . اگر در اين حكومت ها امر به معروف و نهي از منكر انجام گيرد. مدني گفته شد
قطعاً حكومتي كه رؤساي آن عادل باشند و به احكام خداوند پايبند باشند، مانند حكومت . خداوند است
اگر  .اطاعت از آنان هم واجب است. هستند ) ص(و آنها هم جانشينان به حق پيامبر اكرم ) ص(پيامبر اكرم 

ها نيز شهيد الي اهللا محسوب جنگي هم رخ دهد، مدافعان كشور جزء مجاهدان هستند و كشته شدگان آن
. ولي اگر در جامعه امر به معروف و نهي از منكر انجام نگيرد، و يا اينكه رؤسا به عدل رفتار نكند  .شوند مي

  . خداوند  هم آنرا تأييد نمي كند

گان شناسايي و سپس با رأي ابتدا توسط خبرگان و نخب ،انتخاب رؤسا و مديران .در نتيجه پيشنهاد مي شود
در ضمن مردم بايد ساز و كار ، اصالح اشتباه .  دنشومي حكومت انتخاب  مردم براي مدت محدودي جهت

يعني او را در معرض مشاوره و امر به معروف و نهي از منكر قرار دهند تا اشتباهات . خود را هم داشته باشند
  . او را عزل كنند: او در حكومت به حداقل برسد و اگر متوجه  اشتباه خود شدند، بتوانند

  .  دو گونه باشدسازو كار عزل هم مي تواند به 

. مثالً چهار سال ، پنج سال و  يا هفت سال . شخصي را براي يك مدت زمان خاص انتخاب مي كنند - 1
   .اين فرد بركنار و افراد ديگري در معرض انتخاب مردم قرار مي گيرندوقتي سال تمام مي شود، 

كاري كه در انگلستان انجام مثل همين . مردم به نمايندگان خود حق انتخاب ، نصب و عزل بدهند - 2
هر موقع .  نمايندگان مجلس انگلستان نخست وزير را انتخاب مي كنند و بر كار او نظارت مي كنند. گيرد مي
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كه تشخيص بدهند، نخست وزير انتخابي  در انجام وظايفش ناتوان است او را عزل مي كنند و به يك نفر 
  . ديگر رأي مي دهند

اين روش براي انتخاب رهبر در جمهوري اسالمي  يك راهكار دموكراسي است،  اين راه كار، نصب و عزل
انتخاب رهبر با روش دوم و رئيس جمهوري با روش اول   به عبارت ديگر در ايران. ايران بكار گرفته مي شود

  . جمهوري اسالمي است، اسم اين نوع حكومت. انتخاب مي شود

  .ه استاگر اين را بپذيريم، مطالب زير يك مغلط

اما آيا مسلمانان هم ناچارند چنين كارى بكنند؟ آيا اسالم :  دليل ناسازگارى دموكراسى غربى با اسالم« 
مانند مسيحيت تحريف شده است كه نتواند درباره مسائل اجتماعى و حكومتى و بين المللى نظر دهد و 

چشممان مى گذاشتيم و با غربيها همدل و حكم كند؟ اگر اسالم مانند مسيحيت بود، ما دموكراسى را روى 
همنوا مى شديم، اما هرگز اسالم همچون مسيحيت نيست، بدون ترديد اسالم به تمام جنبه هاى زندگى بشر 

سرشار از )عليهم السالم(و سيره ائمه اطهار  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عنايت دارد و متن قرآن و سنت پيامبر
آيا چنين اسالمى به ما اجازه مى دهد فقط در مسائل فردى بنده خدا . است دستورات اجتماعى و حكومتى

آيا اسالم به ما اجازه مى دهد فقط در مسائل نماز، روزه، زكات و ! باشيم و در مسائل اجتماعى بنده مردم؟
  !بدانيم؟ مانند اينها به سراغ خدا برويم، اما در مسأله حكومت و سياست معيار مشروعيت قانون را رأى مردم

بهتر است روشنفكران جامعه ما، ابتدا اسالم را به درستى بشناسند، آن گاه اندكى تأمل كنند آيا اسالم با 
و در عين حال دموكراسى غربى را دموكراسى غربى قابل جمع است، آن گاه شعار دهند ما مسلمانيم 

  !!خواهيم يم

 چرا ادعا مى شود دموكراسى با دين ناسازگار است؟ 

مردم «واژه دموكراسى ـ كه از آن به . راى ورود به هر بحث، در ابتدا بايد مفردات آن بخوبى روشن شودب
تعريف روشنى ندارد و مفهومى ... نيز تعبير مى شود ـ همچون واژه آزادى، توسعه، جامعه مدنى و» ساالرى

كنيم و به تعريف مشتركى از آن بايد مقصود خود را از دموكراسى مشخص . شناور و لغزنده را تداعى مى كند
  .دست يابيم، سپس آن را با دين بسنجيم، تا به نتيجه درستى برسيم

اگر مراد از دموكراسى آن باشد كه هر قانونى را مردم وضع كردند، معتبر و الزم االجراست و بايد محترم 
اكميت و تشريع مختص به زيرا از نظر دين حق ح. شناخته شود، چنين مفهومى قطعاً با دين سازگار نيست

فقط خداست كه همه مصالح و مفاسد انسان و جامعه را مى شناسد و حق  1.»إِنِ الْحكْم االّ للّه«خداست؛ 
قانونگذارى و تصميم گيرى براى انسان را دارد و انسانها بايد در مقابل امر و نهى الهى و قوانين دينى، فقط 

فرامين زيرا عبوديت خداوند، عاليترين درجه كمال است و اطاعت از . پيرو و فرمانبردار بى چون و چرا باشند
بنابراين دموكراسى و مردم ساالرى اگر به معناى ارزش رأى مردم در . الهى سعادت آدمى را تأمين مى نمايد
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مقابل حكم خداوند باشد، هيچ اعتبارى ندارد، زيرا آنچه بايد در مقابل آن خاضع و مطيع باشيم، فرمان 
  .خداست نه رأى مردم

بر امر نامشروعى توافق نمايند و رأى دهند ـ چنان كه در بنابراين، اگر مردم كشورى در وضعيتى خاص 
برخى از كشورهاى غربى اين گونه است ـ در چنين موقعيتى قطعاً فرمان دين مقدم است، زيرا حكم خدا بر 

اگر رأى مردم را بر حكم خدا ترجيح دهيم، عمال خدا را نپرستيده ايم و تابع . تشخيص مردم رجحان دارد
  .ايم و ربوبيت تشريعى خداوند را زير پا گذاشته ايم، كه اين عمل با توحيد منافات دارد فرمان او نبوده

دموكراسى غربى به معناى بى نيازى از احكام دين و بسنده كردن به آراى جمعى است، و اين دقيقاً 
روگرداندن از اهميت دادن به رأى مردم در مقابل حكم الهى، . سرپيچى ازاطاعت پروردگار به شمار مى آيد

  ».توحيد و پذيرش شرك جديد دنياى معاصر است، كه بايد با اين بت پرستى جديد مبارزه شود
مغلطه اي از نوع منطقي ، يعني كسي كه چنين حرفهايي مي زند، به  منطق .  حرفهاي باال يك مغلطه است 

  . توجهي ندارد
  براي روشن شدن اين مغلطه اول بايد ديد دموكراسي چيست؟ 

روشي كه در آن مردم قادر خواهند بود در امور سياسي  . سازو كار و يا يك روش استدموكراسي يك  
روشي كه در آن مردم سعي مي كنند، سهم، مشاركت و رأي خود را در حكومت . جامعه خود مشاركت كنند

  . دخالت دهند
مردم در امور سياسي چيست؟   با تعريف باال سؤال اساسي اين است ، رابطه حكم خدا با  نظريه مشاركت

  . اين رابطه مي تواند چند حالت داشته باشد
  حكم خدا متضاد با نظريه مشاركت مردم در امور سياسي است  -  1
  حكم خدا مخالف با نظريه مشاركت مردم در امور سياسي  است  - 2

  حكم خدا   مشكلي با نظريه مشاركت مردم در امور سياسي ندارد - 3

  .نسبت به  نظريه مشاركت مردم در امور سياسي  بي تفاوت استحكم خدا   - 4

  . حكم خدا  و نظريه مشاركت مردم در امور سياسي هم جهت است -  5

  .حكم خدا و نظريه مشاركت مردم در امور سياسي بر يكديگر منطبق هستند - 6

  .حكم خدا اين است كه مردم بايد در امور سياسي خود مشاركت داشته باشند - 7

يعني حكم خدا اين است كه بايد مردم در . را قبول كرد 7نشان داده كه بايد گزينه ) ص(يره پيامبر اكرم س 
  .امور سياسي خود مشاركت داشته باشند
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مغلطه دوم اين است كه شخص نويسنده فرق بين مفهوم اسالمي ، احكام اسالمي و قوانين اسالمي را با هم 
احكام اسالمي . مطالبي كه در قرآن  و احاديث وجود دارد ي يعني كليهمفاهيم  اسالم. ناديده گرفته است

. سالمي استخراج مي شودانجام وظايف شخصي و اجتماعي از مفاهيم ايعني بايد ها و نبايدهايي كه براي 
يعني يك فقيه وظيفه دارد، مفاهيم اسالمي را به درستي بشناسد و آن را . ، وظيفه فقيهان استتدوين احكام

كه در اختيار   ،فقها قانون يعني احكام پيشنهادي. ام تبديل كندتوجه به شرايط مكان و زمان به احك با
ممكن است فقها در مورد . شود مي تصويب و ابالغ قرار مي گيرد و سپس يك كشور  نمايندگان مجلس

د نمي تواند به قانون خاصي احكام متفاوتي صادر كرده باشند ولي اين احكام تا زماني به تصويب مجلسي نرس
يكي بيشتر  ،لذا ممكن است در يك مورد احكام مختلفي وجود داشته باشد ولي قانون. اسالمي تبديل شود

  . نمي تواند باشد

هر چه مردم تصميم  .،  چون دين ندارند، همه چيز به رأي مردم واگذار شده استكشور هاي غير مسلماندر 
نمايندگان  ولي در جامعه اي كه مردم دين دارند و مي خواهند احكام دين اجرا شود، .گرفتند اجرا مي شود

آنها ملزم هستند . مجلس مجبورند، قوانيني تدوين و تصويب كنند كه در چارچوب احكام فقها باشد
ين اصالً بحث كردن پيرامون چن. مغلطه باال موضوعيت ندارد لذا. تصميمي بگيرند كه با دين متضاد نباشد
  .چيزي در جامعه مسلمانان بي معني است

بله مفاهيم اسالمي ممكن است كامل باشد و در هر   :در انتها در مورد كامل بودن مفاهيم اسالمي بايد گفت
ولي حداقل اينجانب نديده ام فقيهي آنرا به احكام تبديل . زمينه اي يك مفهوم اسالمي وجود داشته باشد

اين كتابها در حد تبيين مفاهيم . در زمينه حكومت اسالمي نوشته شده است البته كتابهايي. كرده باشد
كتاب احكام يعني . يا الاقل بنده نديده ام. از اين مفاهيم تا كنون حكمي صادر نشده است. اسالمي است

كه نمايندگان مجلس ، بطوري پيش نويس قانون حكومتي در آن نوشته شده باشد  كتابي كه در آن تقريباً
چنين كتابي تا كنون نوشته نشده ، يا حداقل . وانند در مورد آن بحث كنند و آنرا تبديل به قانون كنندبت

  . بنده نديده ام

حرفهاي باال فقط باعث مي شود، عده اي مشاركت مردمي و نظارت ها مردمي بر دولت ها كه ضامن اجراي 
نه تنها به سود جامعه اسالمي نيست ، بلكه كامالً به  لذا مغالطه باال.  عدالت و اسالم است، را زير پا بگذارند
از اينطريق حكومت اسالمي را يك نوع حكومت ديكتاتوري معرفي . ضرر اسالم و جامعه اسالمي است

  . كنند مي

  )ره(مشاركت سياسي از نظر امام خميني  

  . سخنان امام خميني درمورد مشاركت سياسي به شرح زير است 
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پشتيباني . شود كار كرد و پشتيباني هم به اين نيست كه مردم اهللا اكبر بگويند  بدون پشتيباني مردم نمي«
بايد همه زنها و همه مردها در مسايل اجتماعي، در مسايل سياسي وارد » «.اين است كه همكاري كنند

بايد  ملت. اظهار نظر بكنند . اشند هم به مجلس ناظر باشند، هم به كارهاي دولت ناظر ب. باشند و ناظر باشند 
در مسايل سياسي، در مسايل اجتماعي، در مسايلي كه . اظهار نظر بكنند . شان ناظر امور باشند  االن همه

آگاهي مردم و مشاركت و نظارت و همگامي آنها با حكومت منتخب خودشان، خود » «كند عمل ميدولت 
اسالم به ما » «.مملكت را بايد خود ملت اداره كند » «.شد با حفظ امنيت در جامعه مي بزرگترين ضمانت

ملت ما هر طور راي داد ما هم از آنها . ما تابع آراي ملت هستيم . اجازه نداده است كه ديكتاتوري بكنيم 
  ».كنيم  تبعيت مي

  :در كتاب واليت فقيه مي فرمايد) ره (امام خميني 

نيست، كه رئيس دولت   استبدادى الًمث. تهاى موجود نيستع طرز حكومحكومت اسالمى هيچ يك از انوا« 
مستبد و خودرأى باشد؛ مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند؛ هر كس را 

اش تعلق گرفت بكشد، و هر كس را خواست انعام كند، و به هر كه خواست تيول بدهد و امالك و اموال  اراده
و ساير خلفا هم چنين اختياراتى ) ع(و حضرت امير المؤمنين ) ص(رسول اكرم . ن و آن ببخشدملت را به اي

به معناى  البته نه مشروطه. حكومت اسالمى نه استبدادى است و نه مطلقه ؛ بلكه مشروطه است. نداشتند
كه حكومت مشروطه از اين جهت . متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراى اشخاص و اكثريت باشد

) ص(كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم 
از اين جهت . مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسالم است كه بايد رعايت و اجرا شود. معين گشته است

  ».حكومت اسالمى حكومت قانون الهى بر مردم است

، اصل ششم ، اصل هفتم و اصل بيست و ششم قانون  8بند : اصل سوم سخنان فوق در قانون اساسي در 
  .اساسي بصورت زير تجلي يافته است

  ». خويش  وفرهنگي  ، اجتماعي ، اقتصادي سياسي  سرنوشت  در تعيين  مردم  عامه  مشاركت   « - 8اصل سوم بند 

  انتخاب:  انتخابات  شود از راه اداره  اتكاء آراء عمومي  امور كشور بايد به  ايران  اسالمي  در جمهوري: ششم اصل 
در   پرسي  همه  شوراها و نظاير اينها، يا از راه  ،اعضاءي اسالمي  شوراي  مجلس  جمهور، نمايندگان  رئيس

  .گردد  مي  معين  قانون  ديگر اين در اصول  كه  مواردي

  شوراي  شوراها، مجلس "االمر في  شاورهم"و  " بينهم  شوري  و امرهم":  كريم  دستور قرآن  طبق: هفتم  اصل
امور   و اداره  گيري  تصميم  ،روستا و نظاير اينها از اركان ، بخش ، شهر، محل ، شهرستان استان  ، شوراي اسالمي
 كند مي  از آنمعين  ناشي  وانينو ق  قانون  شوراها را اين  و وظايف  و حدود اختيارات  موارد، طرزتشكيل. كشورند
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  ديني  يا اقليتهاي  اسالمي و انجمنهاي  و صنفي  سياسي  هاي  ها، انجمن  ، جمعيت احزاب: بيست و ششماصل 
  و اساس  اسالمي  ، موازين ملي  ، وحدت ، آزادي استقالل اصول  كه  اين  آزادند، مشروط به  شده  شناخته
  از  در يكي  شركت  در آنها منع كرد يا به  از شركت  توان  را نمي  هيچكس. نكنند را نقض  اسالمي يجمهور

  . آنها مجبور ساخت

ولي . قانون اساسي نهادهاي مدني به رسميت شناخته شده اند و) ره(سخنان امام خميني  هر چند در
  . استعدم اجرا و تشكيل اين نهادها  ،بزرگترين انحراف

بطوريكه عمده ترين دليل . را و تشكيل نهادهاي مدني تا كنون خسارت زيادي به كشور زده استعدم اج
  .عدم پيشرفت كشور، به عدم تشكيل نهادهاي مدني بر مي گردد

  .همانطور كه در فصل دوم عنوان شد، وضعيت نهادهاي مدني مختلف در كشور مورد بررسي قرار مي گيرد

ر قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، نهادهاي شوراي استان، شوراي شهرستان د:  نهادهاي مدني محلي: اول 
در سالهاي بعد از انقالب اسالمي ، تنها شوراهاي شهر و . پيش بيني شده است  و شوراهاي شهر و روستا،
عدم تشكيل شوراي استان  . شوراي استان و شوراي شهرستان تشكيل نشده است. روستا تشكيل شده است

  .ت زيادي براي مردم بوجود آورده است كه به قرار زير استمشكال

وقتي دولت مركزي وظيفه احداث جاده ها و راهها ارتباطي را داشته باشد، معموالً احداث  :تصادفات جاده اي 
اين موضوع باعث كاهش كيفيت جاده ها و . جاده با هزينه باال  و با كارآيي پايين تري ساخته مي شود

را بعهده  در همه كشورها نهادهاي مدني محلي وظيفه احداث جاده ها. افزايش تصادفات جاده اي مي شود
دارند و دولت مركزي، وظيفه تدوين استاندارد و اجراي استانداردهاي الزم در مورد كيفيت جاده ها را بعهده 

ولي در حال حاضر دولت مركزي . اين موضوع باعث باال رفتن كيفيت جاده هاي احداث شده مي شود. دارد
جمع شدن اين دو وظيفه در يك . ده داردهم وظيفه احداث جاده و هم وظيفه نظارت بر استاندارد را بعه

لذا استاندارد جاده ها پايين و تعداد تصادفات . ارگان دولتي، موجب كم كاري و كاهش استانداردها مي شود
يكي از راههاي كاهش تلفات جاده اي در ايران تشكيل شوراي استان و سپردن . در آن افزايش مي يابد

  . باشدوظيفه اجرايي راهها به استانها مي 

يكي را راهها كاهش بيكاري در مناطق مختلف، تشكيل و حمايت از صنايع كوچك و متوسط :بيكاري گسترده
هر چند اين واحدها توسط بخش خصوصي اداره مي شود، ولي اين واحدها به حمايت هاي دولت هم . است

ي در يكي از روستاهاي دور هيچ گاه دولت مركزي نمي تواند، مسائل و مشكالت يك واحد توليد. نياز دارند
لذا اين وظايف به شوراي شهرستانها سپرده . نفر در آن شاغل هستند را حل و فصل كند 5افتاده كه 

لذا . وقتي شوراي شهرستان ها فعال نباشد، بيكاري گسترده در مناطق مختلف دور از انتظار نيست. شود مي
راي شهرستانها تشكيل شود، و اين شورا موظف به براي برون رفت كشور از بيكاري گسترده الزم است شو
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بطور كلي عدم تشكيل شوراي استان و شهرستان باعث شده تا  . رفع بيكاري در مناطق مختلف باشد
اگر اين شوراها . خدمات درماني، آموزشي، حمايت از بخش كشاورزي و صنعت با مشكالت زيادي روبرو شود

  . كشور بهتر انجام خواهد گرفت تشكيل شود، قطعاً توسعه منطقه اي در

خدمات مربوط به بازار كاالها و تنظيم بازار به اصناف و در همه كشورهاي پيشرفته  :نهادهاي تنظيم بازار: دوم
قانون اساسي اجازه تشكيل اصناف و اتحاده هاي تعاوني  .شركت هاي تعاوني ها و اتحاديه ها سپرده مي شود

يران هم كما بيش اصناف و اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني تشكيل شده در كشور ا. را توصيه كرده است
فعال شدن اين نهادها نياز به تدوين ساختار قانوني و نظارت هاي دولتي . ولي اين نهادها فعال نيستند. است
اين وظيفه بعهده دولت . بطور مثال يكي از مشكالت كشور، تنظيم بازار گوشت مرغ و تخم مرغ است. دارد

هرچند موسسات و شركتهاي دولتي در اين زمينه اقدامات خوبي انجام مي دهند، ولي اگر كشور . ي باشدم
شايد اين . بخواهد اين خدمات را بصورت مؤثر انجام دهد، بايد اين خدمات را به نهادهاي مربوطه بسپارد

ا گذشت زمان، و حمايت هاي نهادها در سالهاي اوليه نتوانند، اقدامات خود را بدرستي انجام دهند ولي ب
  .دولت از اين نهادها، آنها قادرند به نحو بهتري بازار را تنظيم و كنترل كنند

. وقتي يك صنف از توليد كنندگان و توزيع كنندگان يك كاالي مشخص تشكيل شود :برخوردمؤثر با قاچاق
كنترل هاي الزم را بر كيفيت كاالي توليد شده، توزيع آن،   همين صنف موظف است براي تنظيم بازار،

اگر يك كاالي قاچاق وارد كشور شود، اين صنف به راحتي . صادرات و واردات آن كاالي خاص اعمال كند
ولي در حال حاضر اصناف كشور . تواند، كاالي قاچاق را شناسايي و از چرخه توزيع كشور حذف كندمي 

لذا كاالي قاچاق به راحتي در كشور توزيع مي شود، و . اختيارات و مسئوليت الزم در اين زمينه را ندارند
رش كاالي قاچاق شده اين موضوع باعث افزايش بيكاري و گست .توليد كنندگان هر روزه ورشكست مي شوند

اگر دولت مي خواهد بيكاري را كاهش دهد و مبارزه مؤثري با قاچاق داشته باشد، بايد اصناف را . است
  . تا آنها با پديده قاچاق برخورد جدي تري داشته باشند. تشكيل و آنها را به وظايف خود آشنا كند

ولي اين رقابت دليلي بر . معموال توليد كنندگان در هر كشوري رقيب هم هستند :سوم تعاوني هاي توليد
در حال حاضر تعداد زيادي كارخانه توليد لوازم خانگي، . نداشتن يك تشكل توليدي براي هماهنگي نيست

ز اين بعضي ا. تعداد زيادي كارخانه توليد موتور سيكلت و تعدادي كارخانه توليد خودرو در كشور وجود دارد
اگر يك تعاوني توليدي و يا هر تشكلي كه بتواند اين . واحدها تعطيل و تعدادي نيمه تعطيل هستند

همه كارخانه هاي : مثالً . ها را با هم هماهنگ كند، وجود داشته باشد، مي توان همه آنها را فعال كرد كارخانه
ولي يك قطعه را از خارج كشور وارد لوازم خانگي، تعداد زيادي از قطعات را خودشان توليد مي كنند 

در صورتيكه . وقتي كه كشور با تحريم مواجه شد، همه براي واردات همان يك قطعه تعطيل شدند. كنند مي
اگر آنها يك تشكل فعال داشتند، سعي مي كردند، براي توليد داخل نمودن قطعات وارداتي، اقدامي انجام 

ر فعال و نيمه فعال را موظف به ساخت همان قطعات وارداتي مثالً يكي از واحدهاي توليدي غي. دهند
  . نير همين گونه است..... وضعيت توليد موتور سيكلت، خودرو و . كردند كه مشكل كشور كمتر مي شد مي
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هر گروه از فعاليت توليدي در يك تعاوني و يا هر تشكلي جمع شوند، دولت مركزي   لذا پيشنهاد مي شود،
ه مشكالت آن گروه از كارخانه هاي توليدي را به آن تشكل واگذار و حل آن را از همان هم حل و فصل كلي

  . تشكل بخواهد

در حال حاضر دولت مركزي مجبور است بودجه زيادي بابت خدمات  :سوم هزينه زياد خدمات آموزشي و بهداشتي
. مصرف كند... ) تانهاي دولتي و بيمارس( و خدمات بهداشتي ) دبستانها، دبيرستانها و دانشگاهها( آموزشي، 

در صورتيكه اين . اين بودجه بقدري زياد است، كه عمالً دولت را از انجام ساير اقدامات عمراني بازداشته است
براي كاهش بودجه دولتي در اين   پيشنهاد مي شود، .اقدامات نيز بايد در اختيار نهادهاي مدني قرار گيرد

، كليه دبستانها، دبيرستانها، دانشگاهها و بيمارستانهاي دولتي به نهادهاي مدني زمينه و ارائه مؤثر تر خدمات
  .سپرده شود

اعضا و تركيب هيئت امناي . هر بيمارستان توسط يك هيئت امنا اداره شود :نهاد مدني متولي بيمارستانها
نماينده  -3مارستان نماينده شوراي استان محل بي - 2نماينده وزير بهداشت،  -1بيمارستان عبارتند از 

  نماينده پرستاران بيمارستان  -5نماينده پزشكان بيمارستان  -4شوراي شهر محل بيمارستان 

نمايندگان وزير بهداشت، شوراي استان و شوراي شهر از پزشكان متخصص شاغل بكار در همان بيمارستان 
تصويب بودجه بيمارستان،  يمارستان،وظيفه هيئت امناي هر بيمارستان، انتخاب رياست ب . انتخاب خواهد شد

در ضمن كليه بيمه هاي درماني در وزارت بهداشت يك  . و نظارت بر درآمد و مخارج بيمارستان خواهد بود
لذا كليه افرادي كه بيمه درماني مي شوند، حق بيمه خود را به حسابي در وزارت . پارچه سازي مي شود
وه بر حق بيمه هاي دريافتي، مبلغي را هم بعنوان كمك از دولت وزارت بهداشت عال. بهداشت واريز مي كنند

لذا كليه بيمارستانهاي كه خدماتي به بيماران انجام مي دهند، مدارك خود را به وزارت . دريافت مي كند
در ضمن منبع درآمد بيمارستانها، مي تواند،  . بهداشت ارائه و هزينه هاي مربوطه را دريافت مي كنند

بيمه مستقر در وزارت بهداشت، دريافت كمك از دولت، دريافت از بيماران، دريافت كمك از  دريافت از
از اين طريق دولت مي تواند مخارج بودجه اي كه معموالً . شوراي استان و دريافت كمك از شوراي شهر باشد

يمارستانها به در ضمن وابستگي ب. از طريق بودجه عمومي پرداخت مي شود را به مقدار زيادي كاهش دهد
  . بودجه عمومي را نيز كاهش دهد

  :هر دانشگاه توسط يك هيئت امنا اداره شود كه اعضاي آن عبارتند از: نهاد مدني متولي دانشگاه ها

يكي از  - 5. نماينده اساتيد -4نماينده شوراي شهر  - 3نماينده شوراي استان   -2نماينده وزارت علوم  - 1
  . اساتيد به انتخاب انجمن اسالمي دانشجويان

در ضمن نماينده وزارت علوم ، نماينده شوراي استان و نماينده شوراي شهر در دانشگاه از ميان اساتيد 
وظيفه هيئت امناي دانشگاه، تعيين رياست دانشگاه و نظارت بر . خواهد بود شاغل به كار همان دانشگاه
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درآمد دانشگاه ها از محل شهريه پرداختي دانشجويان و كمك هاي  .عملكرد بودجه دانشگاه خواهد بود
دانشجوياني كه در دانشگاه درس  .دريافتي از طريق وزارت علوم، شوراي استان و شوراي شهر خواهد بود

  انند يكي از سه حالت زير را دارندخو مي

توانايي پرداخت قسمتي از شهريه دانشگاه را  -2.  توانايي پرداخت شهريه دانشگاه را بصورت كامل دارد - 1
نه تنها توانايي پرداخت شهريه دانشگاه را ندارد كه  -4.  توانايي پرداخت شهريه دانشگاه را ندارد - 3.  دارد

  .تحصيلي هم هست نياز به دريافت كمك هزينه

طبق قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، هر چهار گروه از دانشجويان بايد بتوانند، به تحصيل خود ادامه 
در ضمن وزارت علوم . هر ساله وزارت علوم، ميزان شهريه دريافتي دانشگاه ها را مشخص مي كند.دهند

از شهريه خود را پرداخت كنند را نيز تقبل مي  پرداخت شهريه دانشجوياني كه نمي توانند، كليه و يا قسمتي
دانشجوياني كه نيازمند به كمك هزينه تحصيلي هستند به موسسات خيريه و يا وزارت كار و امور . كند

  .اجتماعي براي دريافت يارانه معرفي مي شوند

هيئت امنا مدارس . سپرده شوداداره دبستانها و دبيرستانها نيز به هيئت امنا  :نهاد متولي دبستانها و دبيرستانها
سه نفر از معلمين به  -3نماينده شوراي شهر و روستا   - 2نماينده سازمان آموزش و پرورش  -1 :عبارتند از 

  انتخاب انجمن اولياء و مربيان 

نماينده سازمان آموزش و پرورش و نماينده شوراي شهر و روستا  هم از معلمان شاغل در همان مدرسه 
وظيفه انتخاب رئيس مدرسه و نظارت بر هزينه و درآمد مدارس را بعهده خواهد : هيئت امنا .ودانتخاب مي ش

دانش آموزان به هم به چند . درآمدهاي مدارس از طريق شهريه دانش آموزان تأمين خواهد شد . داشت
  دسته تقسيم مي شودند

آموزاني كه توانايي پرداخت قسمتي از دانش  -2.  دانش آموزاني كه توانايي پرداخت شهريه را دارند - 1
دانش آموزاني كه توانايي پرداخت  -4. دانش آموزاني كه توانايي پرداخت شهريه را ندارند -3. شهريه را دارند

بطور معمول سازمان آموزش و پرورش . شهريه را ندارند و نياز به دريافت كمك هزينه تحصيلي هم هستند
در ضمن هزينه شهريه دانش آموزاني كه توانايي پرداخت . را معين مي كند ميزان شهريه دريافتي هر مدرسه

در ضمن دانش . شهريه را بطور كامل ندارند و يا نمي توانند قسمتي از آن را بپردازند را پرداخت مي كند
راي آموزاني كه نياز به كمك هزينه تحصيلي دارند را نيز به موسسات خيريه و وزارت كار و امور اجتماعي ب

  . دريافت يارانه معرفي مي كند

دولت با واگذاري مسئوليت خود به نهادهاي محلي ، صنفي، تعاوني ها و هيئت امنا ها مي تواند تا   :جمع بندي
درصد از بودجه عمومي خود صرفه جويي كند در ضمن مي تواند خدمات بهداشتي، آموزشي و خدمات  60

وقتي قسمتي از هزينه هاي مدارس توسط ارگانهاي غير . ي ارائه كندحمايتي از كارگاه ها را بصورت مؤثر تر
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بدين ترتيب مي توان خدمات آموزشي . در نتيجه حقوق معلمان هم مي تواند افزايش يابد. دولتي تأمين شود
اگر دولت مي خواهد مشكالتش كمتر شود، چاره . اجراي قانون اساسي بر عهده دولت است . را ارتقاء بخشيد

  . تشكيل نهادهاي مدني ندارد اي جز

مناسب است شوراي هر استان متشكل از . اولويت اول دولت، فعلي مي تواند تشكيل شوراي استان باشد
. نمايندگان مجلس شوراي اسالمي آن استان و نمايندگان مجلس خبرگان رهبري همان استان تشكيل شود

شوراي استان انتخاب و پس از تصويب هيئت در ضمن  استاندار هم توسط . بودجه استانها مستقل شود
  . وزيران، حكم انتصاب از طرف رياست جمهوري صادر شود

چون در روش فعلي وزارت كشور با رايزني . البته اين روش، پيشنهادي تفاوت چنداني با روش فعلي ندارد
يك نفر را بعنوان هاي مختلفي با نمايندگان مجلس شوراي اسالمي هر استان و نمايندگان مجلس خبرگان 

  . استاندار به هيئت وزيران معرفي و پس از بررسي حكم از طرف رياست جمهوري صادر مي شود

موضوع  اشخاص مختلفي رايزني كند كه اين  چون وزير كشور بايد با. ولي روش فعلي اوالً هزينه بر است 
از طرفي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و خبرگان رهبري خود .  باعث تحميل هزينه هاي مختلفي است

ولي  روش پيشنهادي هم كم هزينه تر و هم  . را مسئول در انتخاب استاندار و عملكرد او نمي دانند
  . مسئوليت پذير تر است

  پيشنهاد

در حال حاضر . ، بر مبناي مشاركت حداكثري مردم بودپايه گذاري كرد) ص(حكومتي كه پيامبر اكرم 
بگونه اي كه نهادهاي مدني مانند . مشاركت حداكثري مردم با ايجاد نهادهاي مدني امكان پذير است

روساي كشور با انتخاب  از طرفي. روستا و محله اي تشكيل گردد هاي استاني، شهرستاني، شهر واشور
. در ضمن سازو كار عزل روسا هم توسط مردم وجود داشته باشدمستقيم مردم، حكومت را بدست گيرند، 

ولي در حال حاضر، عده اي از فقها حكومت اسالمي را بصورت ديكتاتوري تعريف مي كنند و  با حكومت 
هاي ديكتاتوري در كشورهاي اسالمي  اين موضوع باعث ايجاد حكومت. هاي دموكراسي مخالفت مي كنند

روش انتخاب حاكم به روش جمع شدن  .حكومت هاي ديكتاتوري هيچ سنخيتي با اسالم ندارد .شده است
چند نفر به عنوان حل و عقد و دادن اذن حكومت به يك نفر و در انتها تفويض حكومت به آدمي كه معلوم 

حكومت هايي كه بدين ترتيب، قدرت را . است و نه شرعي نيست در آينده چه كاري انجام مي دهد نه عقلي 
همگي .. قاجاريه و  صفويه، حكومت داعش ، طالبان،( بدست گرفته اند بجز تخريب كار ديگري انجام نداده اند 

  .) با اين استدالل حكومت را بدست گرفته اند
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اين فتواي صريح . م در اجراهم در تصميم گيري و ه. در ضمن مردم در حكومت اسالمي همه كاره هستند 
و صحابه ) ع(حضرت علي   ،)ص(اين سخن برگرفته از احاديث پيامبر اكرم . مي باشد) ره(امام خميني 
  . سابقون است

از طرف ديگر سخني كه  مي گويد مردم عقل كافي براي تشخيص حاكم ندارند، بر گرفته از تفكرات خوارج 
در صورتيكه چنين . يه و خلفاي جور از اين حرفها زياد زده اندخلفاي بني ام. و تفكرات بني اميه است

    . بقيه ائمه معصومين و يا صحابه سابقون شنيده نشده است ، )ع(، حضرت علي ) ص(سخني از پيامبراكرم 

 40ولي دولت در طي . قانون شوراهاي استاني وجود داردقانون اساسي در مورد  100اصل در ايران هر چند 
اجرا نشدن قانون شوراهاي استاني بشدت ضد توسعه اي . ، امكان اجراي آن را فراهم نكرده استسال گذشته

  . و عامل عقب افتادگي كشور ايران است
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  قانون گرايي .10
شود و به عنوان ميانجي در  هاست كه از سوي موسسات به اجرا گذاشته مي اي از دستورالعمل قانون مجموعه

 و بين مؤسسات و مردم بين دولت و مردم ، بين افراد مردم با هم،مردمگروه هاي پيوندهاي اجتماعي بين 
  . كند عمل مي

در معناي عام، يعني وجود . است ي عام و يك معناي خاصداراي يك معنا حاكميت قانونقانون گرايي و 
اي مشابه و با رعايت هنجارهاي مشترك رفتار  نظم در كشور؛ به عبارت ديگر، وقتي افراد جامعه به گونه

  . نمايند، به معناي آن است كه قانون حاكم است

ا است كه هيچ فردي، چه بدان معناين گزاره . حاكميت قانون يعني همه در مقابل قانون يكسان هستند
در مورد يك موضوع خاص طبق دستورالعمل تصويب شده مجلس عمل و چه يك فرد عادي  رييس جمهور

شخص مجرم بايد به . جرم محسوب مي شود ،ب شده براي هر كسو تخلف از دستورالعمل تصوي. مي كنند 
  . محاكم قانوني معرفي تا نسبت به تفهيم اتهام و صدور حكم اقدام شود

قانون مؤثر و خوب مي تواند،  .قوه قضائيه مستقل شناخته مي شودقانون مؤثر و  قانون گرايي با دو مؤلفه
وقتي وظيفه ها بصورت شفاف . وظيفه هر كس را نسبت به مسئوليت هايي كه در جامعه دارد مشخص كند

مستقل و  قوه قضائيه سالماز طرفي . مسئولين مي توانند، عملكرد بهتري داسته باشند  مشخص شود،
به دولت توسعه گرا  فرايند توسعه اقتصادي در ونقش اصلي ايفا تواند در توسعه اقتصادي يك كشور  مي

  . كمك كند

حمايت از حق مالكيت معنوي چه در حوزه دانش و تكنولوژي و . الزمه توسعه اقتصادي، رقابت سالم است
مي تواند،  قوانين ضد انحصار. مي تواند به كار آفرينان نويد فعاليت بيشتر را بدهدچه در حوزه هنر و ادبيات 

را بشدت مجازات كند باعث  تخريب رقيب و رقابت ناجوانمردانه كه قوانيني .ي كمك كندبه رشد اقتصاد
  . ايجاد فضاي سالم اقتصادي مي شود

توسعه  ،، حذف رانت خواري و فساد اداريهاي برابر در مقابل آحاد جامعه براي فعاليت اقتصادي فرصت ايجاد
كنند كه  افراد حس مي. افكند بذر نااميدي را در جامعه مي ،وجود رانت خواري. تسهيل مي كنداقتصادي را 

بدون داشتن پارتي در دستگاه حاكمه و يا ايجاد سمپاتي از طريق دادن رشوه امكان فعاليت اقتصادي ندارند 
انجام فعاليت اقتصادي  باعث مي شود كار آفريناننااميدي ايجاد جو يأس و . ها بسته است ها بر روي آن و راه
دازي اين احساس، ريسك پذيري فعالين اقتصادي را كاهش و راه ان .كنندنفسه جرم تلقي ال في را بزرگ

  . را با مشكل مواجهه مي سازدواحدها توليدي جديد 
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لذا به . همه كشورها مدعي قوه قضائيه مستقل هستند و معتقدند كه همه در مقابل قانون يكسان هستند
  .  ضائيه را تأييد يا رد و يا  با هم مقايسه كردصرف ادعا نمي توان استقالل قوه ق

قانون در هر .  با يك سري از ابزارها مي تواند ميزان استقالل قوه قضائيه و قانون  گرايي را اندازه گيري كرد
حاال . كشور چارچوبي را طراحي مي كند كه همه مردم در آن چارچوب مي توانند، منافع خود را كسب كنند

  ون موجب شود اگر اجراي قان

در اين صورت قانون وجود دارد ولي اين  .عده اي كثير شود و ضررقليل اجراي قانون موجب نفع عده اي  - 1
براي سنجش مي توان به . چون قانون نتوانسته است، منافع همه مردم را تأمين كند. قانون اشكال دارد

ر كشورهاي تواند، قانون گرايي را دضريب جيني مي . اختالف درآمد گروه هاي مختلف مردم توجه كرد
و كشورهايي كه  يي بيشترب جيني كمتري دارد، قانون گراهر كشوري كه ضري. مختلف با هم مقايسه كند

  . ضريب جيني بزرگتري دارند، قانون گرايي كمتر است

براي اين مورد شاخص، تعداد پرونده . مي كندقانون وجود دارد ولي اين قانون براي مردم مشكل درست  - 2
اگر مردم بيشتر به دادگستري  مراجعه . هاي دادگستري به كل جمعيت كشور مي تواند مالك خوبي باشد

  . كنند، قانون گرايي كمتر است و اگر اين نسبت كمتر باشد قانون گرايي بيشتر است

ي اين منظور  شاخص تعداد زندانيان كشور به برا. قانون وجود دارد ولي عده زيادي آنرا نقض مي كنند -  3
شاخص  قانوگرايي كمتر و اگر  اگر اين شاخص بزرگتر باشد،. جمعيت كل كشور مي تواند، مالك قرار گيرد

  .، قانون گرايي بيشتر استعدد كوچكي را نشان بدهد

سال گذشته  10د ديد در يا نه؟ براي اين منظور باي. آيا رؤسا و مديران كشور هم مشمول قانون مي شوند - 4
چند مدير ارشد دولتي محاكمه شده است؟ آيا نسبت مديران ارشد محاكمه شده به كل مديران كشور با 
نسبت افراد محاكمه شده نسبت به جمعيت كشور يكسان است يا نه ؟ اگر اين دو نسبت يكي باشد، معلوم 

زور مداران و . انون  براي همه يكسان نيستاست كه همه در مقابل قانون يكسان هستند در غير اينصورت ق
پس قوه قضائيه مستقل نيست و  قانون . كه دارند از قانون فرار كنند و پولي قدرتمي توانند با  زر مداران 

  . حاكميت كاملي ندارد

فساد  ضريب جيني، هاي شاخصقوه قضائيه مستقل را مي توان با . جمع بندي مطالب باال بدين گونه است
، شاخص تعداد پرونده هاي تشكيل شده در دادگستري ها، تعداد زندانيان، تعداد مديران ارشد محاكمه اداري

ها وضعيت مناسبي را نشان دهد، توسعه اقتصادي و پيشرفت  اگر اين شاخص. شده اندازه گيري كرد
قل نيست و را نشان ندهد، قوه قضائيه مست يها وضعيت خوب اقتصادي محقق مي شود ولي اگر اين شاخص

  . پيشرفت اقتصادي با مشكالت زيادي مواجه خواهد شد
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  و قانون گرايي اسالم

براي اين . در اين قسمت مي خواهيم آزمون كنيم كه اسالم گرايي ، با قانون گرايي  چه رابطه اي دارد
  . يكي امنيت داخلي و ديگر قوه قضائيه مستقل . موضوع دو بحث بعنوان مالك انتخاب شد

لذا موضوع قانون گرايي معموالً از طريق عملكرد، .  هركسي مي تواند مدعي قانون گرايي باشد  ادعا،مقام، 
نشان مي دهد )  ص(ساله پيامبر اكرم  10عملكرد حكومت . رديگولت مورد تجزيه و تحليل قرار مي فرد يا د

هر چند . افزايش يافت) ص(م سال ،  ميزان امنيت شهر مدينه و مناطق تحت نفوذ پيامبر اكر 10كه در اين 
جنگ هاي مختلفي روي داد ولي امنيت داخلي شهر مدينه نسبت به قبل از آن  ) ص(در دوران پيامبر اكرم 

  . بسيار افزايش يافت

، اختالفات افراد توسط ) ص(در دوران پيامبر اكرم بدليل كوچك بودن جامعه  ،در مورد قوه قضائيه مستقل
به عبارت ديگر رئيس حكومت، كار داوري و قضاوت بين افراد را هم انجام . شخص ايشان حل و فصل مي شد

  . مي داده است

كامل بوده است اين است كه يك ) ص(موضوع ديگري كه نشان مي دهد قانون گرايي در زمان پيامبر اكرم 
براي اثبات حقانيت خود نياز ) ص(پيامبر اكرم . به دادگاه و قاضي مراجعه كرده بودند) ص(كرم بار پيامبر ا

هيچ شاهدي براي مدعاي ) ص(در آن موقعيت پيامبر اكرم . داشتند شاهدي بر مدعاي خود داشته باشند
محضر قاضي  آن فرد در . شهادت بدهد) ص(ولي يك نفر حاضر شد كه به نفع پيامبر اكرم . خود نداشتند

بعد از اين شهادت آن صحابي گرامي به ذوالشهادتين معروف . راست مي گويد) ص(گفت كه پيامبر اكرم 
  .شد

بدست ابوبكر و كار قضاوت به عمر سپرده   بعد از رحلت ايشان، مقام خالفت  كه همان رياست حكومت باشد،
. نيĤمد و كسي هم به قاضي رجوع نكرد در اين دوران تاريخ نشان مي دهد كه براي كسي مشكلي پيش. شد

در اين زمان هم تا چند سال اول كسي . گرفت م قضاوت را بدستمقا) ع(حضرت علي  در زمان خالفت عمر،
كه ايشان هم بصورت مستقل رآي خود را صادر و  كردند،ولي بعدا تعدادي مراجعه . به حضرت رجوع نكرد

اين موضوع تا  .مي كردندآنرا قبول داشتند و دخالتي در حكم نخليفه هم، نتيحه قضاوت را مي پذيرفتند و 
زره ) ع(يك بار حضرت علي ) ع(در زمان خالفت حضرت علي . ادامه داشته است)  ع( علي حكومت حضرت

و به قاضي مراجعه كرد و قاضي از حضرت ادله خواست كه ايشان . خودشان را در دست يك نفر ديگر ديد
  . و حضرت هم حكم قاضي را پذيرفتند. ا ارائه كنندنتوانستند ادله الزم ر

  : ايشان مي فرمايد.نهج البالغه جمله جالبي دارد 216در خطبه )  ع(در مورد حاكميت قانون حضرت علي  

اَعظَم «و ... و  » لَّذي لي علَيكُمفَقَد جعلَ اللّه سبحانَه لي علَيكُم حقَا بِوِالَيةِ اَمرِكُم ولَكُم علَي منَ الحقِّ مثْلَ ا«
فَرِيضَةٌ فَرَضَهااَللَّه سبحانَه  ما افْتَرَض سبحانَه منْ تلْك الْحقُوقِ حقُّ الْوالي علَي الرَّعيِّةِ و حقُّ الرَّعيةِ علَي الْوالي
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اَلْوالَةِ و الَ تَصلُح اَلْوالَةُ إِالَّ  حِلكُلٍّ علَى كُلٍّ فَجعلَها نظَاماً لأُلْفَتهِم وعزّاً لدينهِم فَلَيست تَصلُح اَلرَّعيةُ إِالَّ بِصالَ
ةِفَإِذَا أَديةِ اَلرَّعقَامتيبِاسالى اَلْوأَد و قَّهي حالةُ إِلَى اَلْوياَلرَّع ينِ  تاَلد جنَاهم تقَام و منَهيقُّ بزَّ اَلْحا عقَّها حهإِلَي

في بقَاء اَلدولَةِ و يئستْمطَامع  فَصلَح بِذَلك اَلزَّمانُ و طُمع واعتَدلَت معالم اَلْعدلِ و جرَت علَى أَذْالَلها اَلسنَنُ
فحأَج ا أَوهيالةُ وياَلرَّع تإِذَا غَلَب و اءدكَثُرَ  اَلْأَع رِ وواَلْج مالعرَتْمظَه ةُ وماَلْكَل كنَاله خْتَلَفَتا هتيي بِرَعالاَلْو

اَلنُّفُوسِ فَالَ يستَوحش  كَت محاجاَلسنَنِ فَعملَ بِالْهوى و عطِّلَت اَلْأَحكَام و كَثُرَت علَلُاَلْإِدغَالُ في اَلدينِ و تُرِ
  فُعلَ فَهنَالك تَذلُّ اَلْأَبرَار و تَعزُّ اَلْأَشْرَار لعظيمِ حقٍّ عطِّلَ و الَ لعظيمِ باطلٍ

مقرر داشته  ،بر من شما نيز حقّي و براي ،ي من كه واليت بر شما دارم، حقّي بر شمامحققا خداي سبحان برا
 . بر والي است رعيت واجب گردانيده، حق والى بر رعيت و حق آنرا  بزرگترين حقى كه خداوند تعالى . است
اداى آن را بر هر يك از دو طرف مقررداشته و آن را سبب الفت ميان  وندكه خدايك تكليفي است اين 

وضعيت مردم به سامان نمي رسد، مگر اينكه واليان  پس. ايشان و عزت و ارجمندى دين  قرار داده است
زمانى كه رعيت حق خود را . رعيت كاري  راستى و درست ، مگر بهنشوند صالح او واليان  . اصالح شوند
 عزت مردم و دولت  ، حق در ميان بجا آورد خود را نسبت به رعيت  و والى نيز حق ادا كند لى نسبت به وا
 .اجرا گردد در مسير خود) ص(و سنتهاى پيامبر  نمايان هاى عدالت  و نشانه ر استوا هاى دينشان يابد و پايه

و اگر رعيت بر . يوس گردندمأ و در پى آن روزگار به صالح آيد و اميد به بقاى دولت قوت گيرد و دشمنان
والى خود چيره گردد يا والى بر رعيت ستم روا دارد، دراين هنگام، ميان آنها اختالف كلمه پديد آيد و 

در دين بسيار شود و عمل به سنتها متروك ماند و به هوا و هوس كار  كارى هاى جور پديدار آيد و تباه نشانه
كس از پايمال شدن حق بزرگ و هيچ اريهاى مردم افزون شود و نگردد و دردها و بيم كنند و احكام اجرا

  . عزت يابند اشرار در اين هنگام نيكان به خوارى افتند و . باطل بيمى به دل راه ندهد امور رواج 

فرموده ، بهترين تعريف براي حاكميت قانون و قانون گرايي اين است كه ) ع(با جمالتي كه حضرت علي 
و . همه در مقابل قانون يكسان باشند، و نتيجه  حاكميت قانون هم جاري شدن عدالت و اصالح امور است

در . و ضرر عده اي شوداگر همه در مقابل قانون يكسان نباشند، بطوريكه اعمال قانون موجب سود عده اي 
 . اين صورت باطل رواج پيدا مي كند و نيكو كاران خوار و اشرار عزت مي يابند

در نتيجه مالك قانون گرايي مي تواند بعنوان يك مالك براي انحراف و يا عدم انحراف از دين اسالم مورد   
  قرار گيرد استفاده

  انحراف از قانون گرايي

قانوني كه در طي  قانون مؤثر .شد تعبيربه قانون مؤثر و قوه قضائيه مستقل قانون گرايي،  در قسمت قبل
كشورهايي كه با ثبات هستند، مي توانند، كارآيي قانون هاي تصويب . زمان بتواند كارآيي خود را نشان دهد

پس . شده را آزمايش كنند، اگر قانون كارآيي خوبي نداشته باشد، آنرا اصالح تا كارآيي قانون افزايش يابد
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ي كارآي  :اوالً كشور داراي يك قانون باثبات باشد، دوم: قانون موثر زماني مي تواند وجود داشته باشد كه 
براي اين منظور ابتدا قانوني توسط مجلس .  مورد آزمايش قرار گرفته باشدقانون طي يك زمان مشخص 

سپس آن قانون به مورد اجرا در مي آيد، در اجرا نقاط ضعف و نقاط قوت . نمايندگان مردم تدوين مي شود
  . ون افزايش مي يابدوقتي قانوني اصالح شد، كارآيي قان. آن مشخص و سپس اين قانون اصالح مي شود

  . حال با اين مقدمه، به مطالب و سخناني كه مدعيان اسالم دارند توجه كنيد

در حكومت اسالمي راي مردم هيچ اعتبار شرعي و قانوني ندارد نه در اصل انتخاب نوع نظام سياسي « 
انوني تنها يك چيز است بلكه مالك اعتبار ق مجلس، كشورشان و نه در اعتبار قانون اساسي و نه در انتخابات

  »و آن رضايت حاكم اسالمي است

  : در جاي ديگري مي گويد

حاكم اسالمي حق دارد و مي تواند هر زمان كه اراده كند و مصلحت بداند نوع ديگري از حكومت را كه در « 
رضايت ملت مشروعيت حكومت نه تنها تابع راي و . آن چه بسا اصال به راي مردم مراجعه نشود انتخاب كند 

  ».نيست ،بلكه راي ملت هيچ تاثير و دخالتي در اعتبار آن ندارد

ممكن است هر زماني قانوني نقض شود و يا عوض . اين نظريات كالً باعث از بين رفتن ثبات قانوني مي شود
قانون وقتي ثبات قانوني نباشد، موضوع اصالح قانون و مؤثر شدن . لذا ثبات قانوني وجود نخواهد داشت. شود

اگر . قانون مؤثر نمي تواند شكل گيرد. وقتي اينگونه باشد. يك نفر همه قانون است. هم وجود نخواهد داشت
لذا رفاه . قانون مؤثري وجود نداشته باشد، واحدهاي توليدي و خدماتي نمي توانند به درستي عمل كنند

  . اجتماعي كاهش مي يابد و مردم فقيرتر مي شوند

قوه قضائيه مستقل هم زماني شكل مي گيرد كه اول قانون مؤثر و با . ضائيه مستقل استمؤلفه دوم قوه ق
اين قانون بگونه اي تدوين شده باشد كه در عمل بتواند، جلوي بزهكاريها را بگيرد و . ثبات وجود داشته باشد

به  كه كسيهراشد، حاال اگر قانوني وجود نداشته ب. براي مردم عادي يا غير بزهكار هم مشكلي درست نكند
حكم . رياست قوه قضائيه برسد، چون قانوني وجود ندارد، حكم ها هم بصورت دلبخواهي خواهد بود

حكومت طالبان  در افغانستان و داعش  موضوعي كه.  رج در جامعه مي شوددلبخواهي هم موجب هرج و م
و دليل آن هم مشخص زند ده مي گردن ز را روز عده اياين گروه هر . ديد آورده استدر عراق و سوريه پ

  . به عبارت ديگر بي قانوني بهتر از چنين قوه قضائيه اي است. نيست

پس يك مرجع قانون گذاري بر . وقتي در اسالم اصل مشورت وجود دارد. نظر اسالم نمي تواند اينگونه باشد
به احكام اسالمي  ،ن قانوندر ساير حكومت ها در موقع تدوي. وجود داشته باشد بايداساس رأي اكثريت هم 

مقايسه  توجه نمي شود ولي در حكومت هاي اسالمي ، مجلس شورا و مشورتي ، قانون ها را با دين اسالم
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و يا حداقل با اسالم مغايرت نداشته . لذا قانوني مي نويسند كه اهداف اسالم را هم برآورده سازد. كنند مي
اگر قانوني مشكلي داشته . اصالح قانون هم مي تواند وجود داشته باشد   وقتي قانون وجود داشته باشد،. باشد

مرجع اصالح و تدوين قانون هم نمايندگان  .باشد، با مطالعه و يافتن راه كارهاي بهتر، قانون اصالح مي شود
اگر قوه . در ضمن قوه قضائيه هم بر طبق قوانين مصوب مجلس عمل خواهد كرد. مردم در مجلس هستند

، هرج و مرج و بي قانوني بهتر از چنين قوه قضائيه با افراد برخورد كندقضائيه بخواهد با احكام دلبخواهي 
  .است

  قانون گرايي در ايران

كاردكرد فعلي قوه قضائيه  جمهوري اسالمي . رين موضوع قانون گرايي وضعيت قوه قضائيه كشور است مهمت
قوه قضائيه فعلي نه بر مبناي . باز هم تكرار مي كنم .ايران فاصله زيادي با  علم امروزي و  مباني اسالمي دارد

  .شرح زير است علم امروزي و نه بر مبناي علوم اسالمي كار مي كند، كه توضيح آن به

رياست . مهمترين معضل قوه فضائيه زيادي پرونده هاي ارجاع شده به قوه  قضائيه است :قانون مشكل دار: اول 
وقتي پرونده هاي زيادي به قوه . ميليون پرونده در قوه  قضائيه وجود دارد 13حدود   قوه فضائيه اعالم كرد،

لذا گروهي بايد مطالعه كنند و مشكالت . لي مشكل داردقضائيه ارجاع مي شود، معلوم مي شود، قانون فع
معلوم است كه . وقتي تعداد زيادي پرونده بدليل صدور چك به دادگاه مراجعه مي كنند. قانون را حل كنند

و يا اينكه تعداد . تا تعداد پرونده ها كاهش يابد  بايد تصحيح شود، پس قانون چك . قانون چك مشكل دارد
در اينجا . زيادي از مراجعه كنندگان به دادگاه بخاطر مسائل مربوط به انتقال مالكيت زمين و مسكن است

لذا . بايد قانون نقل و انتقال مالكيت مورد بحث قرار گيرد و مشكالت آن حل شود تا كمتر مراجعه كنند
شنهاد مي شود، يك مركز مطالعاتي در قوه قضائيه تشكيل شود تا زمينه مشكالت قانون را بررسي و راه پي

  . حل كاهش پرونده ها را بررسي كنند

هاي زيادي به دادگستري ها ارجاع  پرونده  افزايش مي يابد، وقتي فقر و بي چيزي :قانون جهت دار: دوم
ن حاكم بر كشور موجب شده، عده اي از اين قانون منتفع و تعداد معلوم است كه قانو در اينصورت. شود مي

لذا رياست قوه قضائيه بايد . اين مشكل توسط ضريب جيني مشخص مي شود. شوندضرر متزيادي از مردم 
اگر ضريب جيني كشور افزايش يافت، رياست قوه قضائيه بايد . نسبت به ضريب جيني كشور حساس باشد

  . كنندتعديل را تا آنها اقدامات خود  ،رؤساي قوه  مقننه و قوه مجريه بدهدهشدارهاي الزم را به 

اين به معني عدم اطالع  .هزار زنداني در كشور وجود دارد 214حدود  حال حاضر در:سوم كاهش قانون گرايي 
  . دافراد از قوانين كشور است كه بايد به دستگاههاي فرهنگي و اطالع رساني هشدارهاي الزمه داده شو

  :راههاي كاهش پرونده ها و جرم ها عبارتند از 
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در دنياي امروزي اگر جرمي بصورت مكرر اتفاق بيافتد، يك مركز تحقيقاتي جرم شناسي وجود دارد  -الف 
ولي در كشور . كند كرار چنين جرم هايي را پيشنهاد كه بايد علل وقوع جرم را مشخص و راهكارهاي عدم ت

 هافراد ب  مراجعه تعداد زياد،. به قوه قضائيه مراجعه مي كنند ،ما هر روزه عده اي براي چك برگشتي بانكها
مشكل قانون صدور چك به . جرم چك برگشتي نشان مي دهد كه قوانين صدور چك در كشور مشكل دارد

يادي از مراجعه كنندگان بخاطر مسائل ملكي و يا تعداد ز. بانك مركزي بر مي گردد كه بايد آنرا حل كند
اين موضوع نشانگر عدم قانون درست . مشكالت خريد و فروش ملك و امالك به قوه قضائيه مراجعه مي كنند

  . كه سازمان ثبت اسناد بايد قوانين خودش را اصالح كند تا مراجعات كاهش يابد. در قسمت ثبت اسناد است

يشتر شبيه و اين احكام قضائي ب. ه در دين اسالم و دنياي امروزي سابقه نداردوجود قوانين و احكامي ك -ب
 20طبق اعالم روزنامه ها حدود . مانند زنداني براي عدم توانايي  پرداخت مهريه همسر . جك و طنز است

ت چه معلوم نيس.  هزار زنداني در كشور وجود دارد كه بدليل عدم توانايي پرداخت مهريه در زندان هستند
زن و مرد وقتي  از هم . اين قانون در كشورهاي غربي اصالً وجود ندارد. كسي چنين قانوني وضع كرده است

اگر . در صدر اسالم هم چنين چيزي وجود نداشته است  .جدا مي شوند، هركس مي رود سراغ كار خودش
ند اين فكر مي تواند يك طنز هر چ. چه برسد به ساير اقوام و ملل .وجود داشت، هيچ عربي مسلمان نمي شد

مي خواهد دينش را تبليغ كند و بگويد يكي از قوانين و احكامي كه ) ص(باشد ولي تصور كنيد پيامبر اكرم 
آيا آن كفار و مشركين . آورده ام اين است ، اگر كسي نتواند مهريه  همسرش را پرداخت كند بايد برود زندان

  مسلمان مي شدند؟ 

ان غير عمد كه شامل تصادفات در هيچ كشوري مجرم. ورد در جرم هاي غير عمددخالت هاي بي م -ج
، معموالً مسئول جاده ها و تصادفات. را با مجرمان جنايي در يك جا محاكمه نمي كنندمي شود اي  جاده

مأمورين راهنمايي و رانندگي  دارندگان خودرو را ملزم مي كنند تا . راهنمايي و رانندگي است سازمان
اگر تصادفي اتفاق بيافتد، شركت هاي بيمه را ملزم به پرداخت . دروي مورد استفاده خود را بيمه كنندخو

. كند ده در راهنمايي ورانندگي نظارتوظيفه قوه قضائيه اين است كه بر احكام صادر ش. خسارت مي كند
بلكه خود سازمان . نددادگاه ها مراجعه نمي كبطور كلي كسي بخاطر تصادفات راهنمايي و رانندگي به 

راهنمايي و رانندگي يك دادگاهي دارد و آن دادگاه در همانجا مشكل را حل و فصل مي كند و كسي به 
  .زندان نمي رود

تعداد قابل توجهي از زندانيان، بخاطر عدم توانايي پرداخت ديه ناشي از تصادفات  در  ،ولي در كشور ايران
  .زندان هستند

اگر كسي شكايتي داشته باشد، بايد پولي پرداخت كند تا ابتدا . پولي شدن شكايت در محاكم قضائي  -د
لذا خيلي از كساني كه نمي توانند اين مبالغ را پرداخت كنند از شكايت خود منصرف . پرونده تشكيل شود

  .   مي شوند
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  جمع بندي قانون گرايي

اول . در صورتيكه با هم تفاوت دارند. ا با يكديگر مخلوط مي كنندعلماي مسلمان معموالً تفاوت سه مفهوم ر
  مفاهيم اسالمي،  دوم احكام اسالمي،  سوم قوانين اسالمي،

و  سيره ائمه  ،) ص(اب قرآن و سيره پيامبر اكرم مفاهيم اسالم، كليه مطالب و موضوعاتي است كه در كت
  .اين مطالب مفاهيم اسالمي هستند. اردوجود دو ائمه طاهرين ) ص(سيره صحابه پيامبر اكرم 

بايد ها و نبايدها با توجه به شرايط زمان و . در احكام بحث بايد ها و نبايدها مطرح است: احكام اسالمي 
مفاهيم اسالمي و شناخت شرايط زمان ومكان احكامي را  يك فقيه با فهم كامل از. ان صادر مي شودمك

  .فردي باشد و يا اين احكام اجتماعي باشداين احكام مي تواند . صادر مي كند

آن حكم به قانون   ،حكمي را تصويب كنند  ل از نمايندگان مردم،وقتي يك مجلسي متشك: قانون اسالمي 
حال اگر قانوني كه تصويب . در هر كشوري تصويب قانون به عهده مجلس نمايندگان است. تبديل مي شود

شته باشد، قانون اسالمي است، در غير اينصورت يك قانون مستقل شده باشد، با احكام اسالمي مطابقت دا
مثل قوانين راهنمايي  و رانندگي كه آن قانون فاقد ارزش گذاري . است كه فاقد ارزش گذاري ديني است

  . از  احكام اسالمي باشد....  مخالف، متضاد  و   بعضي از قوانين مي تواند متفاوت،. ديني است

ت كه ما قانون حقوق بشر سازمان ملل را قبول نداريم و خودمان قانون حقوق بشر يكي از علما مي گف
اين قانون حقوق بشر اسالمي در كدام مجلس تصويب شده : در پاسخ به اين فرد بايد گفت. اسالمي داريم

اگر منظورش  احكام . است؟  بطور قطع در هيچ مجلسي قانون حقوق بشر اسالمي تصويب نشده است
، باشدحقوق بشر  تا كنون هيچ  حكم فقهي كه در زمينه. ن شده استباشد كه توسط فقها تدوياسالمي 

  :در پاسخ بايد گفت. اگر منظور مفاهيم اسالمي باشد. يعني تا كنون نويسنده نديده است. مشاهده نشده است
  .مفاهيم زيادي وجود دارد ولي استخراج احكام و تصويب قانون چيز ديگري است

تغيير . حكومت اسالمي عده اي مي گويند، حاكم اسالمي مي تواند قوانين اسالمي را تغيير دهد در بحث
  .ولي اين تغيير در مجلس هر كشور انجام مي گيرد نه در جاي ديگري . قانون حق هر حاكميتي است

قانون مشكل يعني قانون نوشته شده و تصويب شده ولي . موضوعي كه در ايران وجود ندارد قانون مؤثر است
در اين زمينه حتماً بايد يك موسسه تحقيقاتي در . مشكالت قانوني باعث دردسر براي مردم شده است. دارد
. موضوعاتي مانند جرم خيزي ، و اصالح قوانين مد نظر قرار گيرد در اين موسسات. ه قضائيه تشكيل شودقو

  .   كاهش يابد تا از اين طريق تعداد پرونده ها و مراجعات به دادگستري ها
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  پيشنهاد

براي شناسايي . و قانون موثر و كارآ داردقوه قضائيه مستقل پيشرفت و توسعه اقتصادي وابستگي كاملي به 
فساد اداري، شاخص تعداد پرونده هاي تشكيل شده در  ضريب جيني، شاخص هايقوه قضائيه مستقل از 

در همه كشورهاي . مي شوددادگستري ها، تعداد زندانيان، تعداد مديران ارشد محاكمه شده اندازه گيري 
لذا يكي از مهمترين عوامل توسعه . اين شاخص ها وضعيت مناسبي را نشان نمي دهد از جمله ايران، اسالمي

  . مي قوه قضائيه مستقل استنيĤفتگي كشورهاي اسال
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  شفافيت .11
گيري بصورت شفاف عمل  لحاظ مالي ، قانون گذاري ، تصميمدولت زماني مي تواند توسعه گرا باشد كه  از  

براي اين منظور يك سازمان بين المللي به عنوان شفافيت بين المللي  نيز تشكيل شده است كه ميزان . كند
  . شفافيت دولت ها را محاسبه مي كند

است كه در سال  دولتي سازمان غيريك  )Transparency International: انگليسيبه (الملل  سازمان شفافيت بين
كشور  100سازمان كه در حدود  هدف اين. قرار دارد آلمان، برلينتأسيس شد و دفتر اصلي آن در  1993

اين سازمان به طور  .را بعهده دارد و افزايش آگاهي در مورد آن فسادنمايندگي دارد تالش براي مبارزه با 
هاي نظير فساد،  سنجش فساد به استفاده از شاخص. كند مي شاخص ادراك فسادساليانه اقدام به انتشار 

در ميان  فساد ماليپذيري دستگاه قضايي،  هاي دولتي، رشوه ، خريد و فروش پستگيري رشوه، اختالس
  .است مواد مخدرهاي دولتي و عدم مقابله كافي يا ناكارايي در پيكار عليه  سياستمداران و مقام

را » سازي شفاف«. است» حق دانستن«هاي اصلي دموكراسي و جمهوريت و مالزم با  شفافيت يكي از پايه
از نتايج مهم . سازي پاسخگويي تقسيم كرد سازي مشاركتي و شفاف سازي اطالعات، شفاف توان به شفاف مي

گيري، كاهش فساد و سوء  متخذه، افزايش اعضاي حلقه تصميمسازي، ارتقاي كيفيت تصميمات  شفاف
استفاده از موقعيت به منظور كسب منافع فردي يا جناحي، و اطالع قانونمند مردم از فرايندهاي 

حق دسترسي به اطالعات در بسياري از كشورها به صورت رسمي پذيرفته و در قوانين . گيري است تصميم
اين حق چنان بديهي شمرده شده كه نيازي به ذكر آن در قوانين ديده نشده گاه نيز . آنها درج شده است

ولي اينگونه استثناها را بايد به شكلي تفسير  .پذيرد مي را اين حق، استثنائاتي مانند رعايت منافع ملي. است
  . نشود تعرضكرد تا به حقوق شهروندان 

به عنوان يكي از عوامل  اين شاخص. است گذاري دولت شفافيت در سياستيكي از شاخص هاي مهم، 
از بعد . المللي قرار گرفته است هاي بين پذيري اقتصاد كشورها مورد توجه سازمان كننده ميزان رقابت تعيين

مقررات  ،ها درخصوص تغيير سياست اطالع رساني،گذاري دولت را  به  ت در سياستشفافي، تئوريك و نظري
منتج به افزايش  اطالع رساني صحيح، در نهايت. خصوصي تعريف كرد بخشهاي دولتي موثر بر فعاليت  و رويه

اين موضوع از آنجا اهميت . گردد هاي اقتصادي دولت مي توانايي فعاالن اقتصادي در درك اهداف سياست
گذاران تاثيرگذار بوده و عامل بازدارنده براي مشاركت  دارد كه كوتاهي در اين زمينه بر تصميمات سرمايه

گذاري دولت فضاي  در مجموع، هرگونه تدابيري جهت شفافيت در سياست. شود خصوصي در توليد مي بخش
  .گذاري و ايجاد اشتغال مولد فراهم خواهد كرد مناسبي را براي تالش بيشتر در امر سرمايه
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آزاد ، به عبارت ديگر رسانه ها شفافيت زماني حاصل مي شود كه جريان آزاد اطالعات وجود داشته باشد
در روند مذكور اخبار نهادها و اطالعات براي آگاهي يا اقدام در  .بتوانند مسائل را بازگو و تحليل كنند. باشند

  .دسترس عوامل مربوط قرار گيرد

  شفافيت در اسالم

بدين ) ص(شفافيت در زمان پيامبر اكرم . شفافيت بيشتر در زمينه دخل و خرج بيت المال مطرح مي شود
ماليات حكومت كه متشكل از خمس و زكات بود را دريافت و پس از كسر ) ص(پيامبر اكرم  گونه بود كه

  . هزينه هاي مختلف ، بقيه را بصورت مساوي بين همه تقسيم مي كرد

شفافيت داراي شاخص هايي است كه مهمترين آن  . دادبايد بصورت عملكردي مورد بررسي قرار را شفافيت  
، خريد و فروش گيري رشوه، اختالسهاي نظير فساد،  اين شاخص از شاخصدر . شاخص سنجش فساد است

دولتي و عدم  هاي در ميان سياستمداران و مقام فساد ماليپذيري دستگاه قضايي،  هاي دولتي، رشوه پست
  . محاسبه مي شود مواد مخدرمقابله كافي يا ناكارايي در پيكار عليه 

وع فساد،  ن مي دهد كه موضنشا) ع(صحابه و حكومت حضرت علي  ،) ص(عملكرد پيامبر اكرم 
رشوه گيري، رشوه پذيري دستگاه قضايي و فساد مالي ، يا وجود نداشته است و يا اينكه در حداقل  ،اختالس

  . خود بوده است

بر همين اساس مالك شفافيت مي تواند بعنوان يك مالك قابل اتكا براي انحراف و يا عدم انحراف از دين 
  . فاده قرار بگيرداسالم براي عملكرد مدعيان مسلماني مورد است

  انحراف از شفافيت

د را خو. ما فوق قانون قرار دارندعده اي . در قسمت قبل گفتيم كه طبق نظراتي كه منحرفين اعالم مي كنند
در اين صورت آن عده حق خود مي دانند كه در بيت المال كشور هر جوري  .از قانون كشور متمايز مي دانند

به  حاكم اسالميو . يا معتقدند كه كليه اموال از آن خدا است. كنندكه دلشان مي خواهد دخل و تصرف 
دخل و تصرف هر جوري كه دلش بخواهد نمايندگي از طرف خدا مي تواند در اموال مردم و اموال بيت المال 

ر جامعه اسالمي به كلي در نتيجه شفافيت د. كند و براي دخل و تصرف خود هيچ محدوديتي قائل نيستند
  . گيرد يانجام نم

ساخته اند كه متأسفانه دولت  يبراي نشان دادن شفافيت دولتها، اخيراً سازمانهاي بين المللي شاخص هاي
اگر رهبران اين  در صورتيكه . هاي اسالمي و حتي جمهوري اسالمي ايران در اين زمينه كارنامه خوبي ندارند

وضع كشورهاي مسلمان  بهتر . مي دانند، الراماً مي بايست) ص(كشورها خود را مسلمان و پيرو پيامبر اكرم 
  .ولي اينگونه نيست .باشد
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  شفافيت در جمهوري اسالمي ايران

از المللي هر ساله چند شاخص را براي بررسي ميزان فساد اقتصادي و مالي در بيش سازمان شفافيت بين
اساس اطالعات ارسالي كشور و براي مناطق مختلف مثل اتحاديه اروپا، كشورهاي عربي يا خاورميانه، بر 182

- كند و براساس اين شاخصالمللي محاسبه ميتوسط خود كشورها و برخي تحقيقات ميداني و اطالعات بين

 2003ا براي اقتصاد ايران از سال ر(CPI)اين سازمان، شاخص ادراك فساد. كندبندي مي ها كشورها را رتبه
مشاهده  2003- 2014هاي هاي سازمان شفافيت مربوط به سالمطابق داده. تاكنون منتشر كرده است

را  30عدد CPIباشد كه شاخصمي 2003سال اخير مربوط به سال  12شود كه بهترين وضعيت طي  مي
نزولي بوده است كه در اين سال با  2009سال  پس از آن روند سالمت اقتصادي در ايران تا. دهدنشان مي 

  . خورده استين وضعيت براي ايران رقم فاسدتر 18شاخص در سطح عدد 

پس از آن مجددا روند . كرده استتنزل  168دي در جهان به رتبه رتبه ايران از نظر سالمت اقتصا 
را نشان  27عدد CPIشاخص 2014فسادگريزي در ايران مثبت شد و در آخرين آمار ارائه شده در سال 

هاي كشورهاي همسايه ايران مربوط به سال بررسي داده . بهبود يافته است 136دهد و رتبه ايران به  مي
كشور  12در بين . دهد كه موقعيت ايران حتي در منطقه از نظر فساد نامناسب استنشان مي 2014

 CPIسه كشور افغانستان، عراق و تاجيكستان با آنها در دسترس بوده است فقطCPIهايهمسايه ايران كه داده 

را در بين كشورهاي  152و  170، 172هاي فاسدتر از ايران بوده است كه به ترتيب رتبه  23و  16، 12هاي 
به ترتيب CPIاند كه با شاخصپاكترين همسايگان ايران، امارات و قطر بوده . اندجهان به خود اختصاص داده

  اندكشور به دست آورده 180را در بين  26و  25هاي ، رتبه 69و  70

تشكيل شود و كشور را ملزم كند تا قوانين و  اي پيشنهاد مي شود، در مجلس شوراي اسالمي كميته
دستورالعمل هاي خود را بگونه اي تغيير دهد كه وضعيت كشور در زمينه شاخص هاي شفافيت و كسب و 

  . كار و غيره بهبود يابد

اخص هاي بين المللي در مورد ايران ، وضعيت پيشرفت و توسعه كشور را با مشكل مواجه عدم  ارتقاي ش
  . و اگر فكري به حال آن نشود، بايد شاهد وضعيت اسف باري براي كشور باشيم. كرده است

قانون تعيين و تكليف،  اين. است قانون اساسي جمهوري اسالمي 142در ضمن يكي از قوانين شفافيت، ماده 
هر چند تالش هايي  .را مشخص مي كنددارائي هاي مسئولين كشور در قبل ، حين و بعد از اتمام مسئوليت 

  . براي اجراي اين قانون شده ولي تا كنون اجرايي نشده است
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دولت پايه گذاري . زايش دهندمي شود، كارآفرينان، نتوانند، توليد و اشتغال را در كشور اففساد دولتي، باعث 
در حال حاضر يك سازمان بين المللي . در درجه باالي شفافيت بوده است) ص(شده توسط پيامبراكرم

نتايج اعالم شده نشان مي دهد كه كشورهاي اسالمي در اين . شاخص هايي براي شفافيت تعريف كرده است
ليه كشورهاي اسالمي از نظر رفتاري و عملكردي در نتيجه قوانين و رهبران ك. زمينه وضعيت خوبي ندارند

  .دارد) ص(تفاوت زيادي با رفتار و عملكرد پيامبر اكرم 

جمهور،   رييس  جمهور، معاونان  رهبر، رييس  دارايي«. قانون اساسي تصريح كرده است 142در ايران ماده 
  بر خالف  ميشود كه  رسيدگي  قضاييه  وهق  ، توسط رييس و بعد از خدمت  قبل  آنان  و همسر و فرزندان  وزيران

  »باشد  نيافته  ، افزايش حق

اجراي . هر چند براي اجراي اين قانون تالش هايي  شده است ولي تا كنون نتيجه محسوسي نداشته است
عدم اجراي اين قانون باعث مي شود كشور ايران . اين قانون مي تواند توسعه كشور را به همراه داشته باشد

  .گاه روي توسعه به خود نبيند هيچ
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 .اين مشكالت جز با عقل جمعي قابل حل نيست. استبا مشكالت متنوعي روبرو  جامعهدر دنياي كنوني ، 
توليدي و مصرفي جامعه بسيار كاالهاي . با كاركردهاي متفاوت است بخش هاي مختلفچون جامعه داراي 

و  بخشهابراي اينكه جامعه بتواند بدرستي اداره شود، نيازمند عملكرد صحيح هر يك از  .متنوع است
  . براي رسيدن به اهداف كالن جامعه است بخش هابين همه صحيح هماهنگي 

هدف گذاريهاي صحيح توسط متخصصين آن بخش و هماهنگي ، در گرو كاركرد صحيح هر يك از بخش ها
بطور مثال بخش بهداشت و سالمت يك بخش است كه . ه استآن بخش با ساير بخش هاي جامع

گردانندگان آن معموالً تخصص پزشكي دارند، كاركرد صحيح بخش بهداشت و سالمت در هدف گذاري 
در ضمن اين بخش با ساير . است... صحيح در حوزه بيمارستاني، تغذيه، دارو سازي و رعايت موارد بهداشتي و

براي ساخت (صنعت) تغذيه مناسب(كشاورزي ) ساختن بيمارستان مناسب براي( بخشها مانند ساختمان
به جامعه  مناسبيبخش بزشكي زماني مي تواند، خدمات . در ارتباط است... و) تجهيزات پزشكي و ابزار آالت 

ارائه كند كه اوالً در درون بخش خود يك انسجام و هدف گذاري درستي داشته باشد و دوماً بتواند يك 
  . ي خوبي با ساير بخش ها داشته باشدهماهنگ

بخش ها در  جامعه بدرستي اداره شود، بايد تمامي در نتيجه براي اينكه. نه هستندمابقي بخش ها هم اينگو
  . درون خود يك انسجام و هدف گذاري درستي داشته باشند و دوماً بتوانند با ساير بخش ها هماهنگ باشند

درستي اداره مي شود؟  پاسخ اين است كه همه متخصصين جامعه در  با اين مقدمه جامعه چه زماني به
  . درون بخش خود انسجام داشته باشند و در كالن هم با يكديگر هماهنگ باشد

در نتيجه جامعه زماني مي تواند به خوبي اداره شود و مردم از دست اندركاران خود راضي باشند، كه بين 
  .وجود داشته باشدبراي اداره جامعه نگي و وحدت نظري متخصصين همه بخش هاي جامعه يك هماه

ايجاد، اجماع نخبگان در . هماهنگي و انسجام متخصصين در بخش هاي مختلف را اجماع نخبگان مي گويند
جمهوري اجتماع كار بسيار سختي است، حكومت هاي ديكتاتوري و حكومت هاي موروثي و حكومت هاي 

لذا در حال حاضر مشاهده مي شود، حكومت . ، قادر به اجماع آراء نخبگان نيستند در اختيار باندهاي قدرت
هاي ديكتاتوري يكي بعد از ديگري سرنگون و بجاي آن حكومت هاي جمهوري و حكومت هايي بر مبناي 

  . رأي و نظر مردم تشكيل مي شود
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يده مي شود، حكومت هايي كما اينكه د. البته تشكيل حكومت جمهوري، به معني پيمودن كل راه نيست
بعضي . بصورت جمهوري اداره مي شود، ولي اين حكومت ها نتوانسته اند، اجماع آراء نخبگان را كسب كنند

ي قدرت قرار باندهاو عده اي هم در اختيار  بطرف حكومت هاي ديكتاتوري از حكومت هاي جمهوري 
  . اند گرفته

  جهت دهي به انتخاب مردم  : برنامه ريزي،  دوم: اول. ارداجماع آراء نخبگان جامعه از دو جهت اهميت د

براي همين منظور حضور نخبگان اجتماعي در احزاب ، جهت  ارائه راه حل مشكالت و برنامه :برنامه ريزي
ابتدا  نخبگان توانسته اند پيشرفت كنند كه كشورهايي .ريزي براي رسيدن به اهداف مورد نظر ضرورت دارد

دو يا چند حزب،  در هر كشوري معموالً .باشندمورد آينده كشور به اجماع نظر رسيده در  علمي و سياسي،
بصورت مسلط وجود دارد، كه نخبگان براي برنامه ريزي و حل مشكالت كشور در آنجا دور هم جمع 

.  دنخبگان با تدوين برنامه  خود را در معرض  انتخابات مجلس  و رياست جمهوري قرار مي دهن. شوند مي
و اگر هم رأي نيĤورد با . حزب، برنامه هاي خود را اجرا مي كند. اگر مردم به حزب متبوع آنان رأي دهند

از اين . ند، روند كارهاي انجام شده توسط رقيب را نقد و بررسي كندنتشكيل دولت در سايه سعي مي ك
هر  در اين شيوه،.بهتري ارائه كند تواند برنامه نتخابات انجام مي گيرد، حزب ميطريق براي دور بعدي كه ا

مردم  در موقع انتخابات و براي اجراي برنامه ها و وعده هايي كه . حزب مسئول اجراي برنامه خود است
اگر نتوانند وعده هاي خود را عملي كنند، توسط احزاب رقيب مورد انتقاد قرار مي . هستندمسئول  ،داده

  . ، رأي كافي براي بدست گرفتن قدرت  از مردم اخذ كنندگيرند و ممكن است در دور بعدي نتوانند

در اين كشورها بدست . بر همين اساس شكل حكومت توسعه گرا، بصورت دموكراسي و يا مردم ساالري است
 7تا  4احزاب با برنامه مشخصي طي .  ساله است 7تا  4زماني  گرفتن قدرت معموال مشروط به يك دوره

را قدرت   ه استماع و نظر مردم مي رسانند و سعي مي كنند در يك انتخابات آزاد،برنامه هاي خود را بسال 
  .بدست گيرند

طبق تعريف دولت توسعه گرا، دولت موسسه يا نهادي است كه موظف به برقراري  :جهت دهي به انتخاب مردم
امنيت، تأمين كاال و خدمات عمومي، ارائه امكانات حداقل معاش به اقشار فقير، تشكيل و هدايت نهادهاي 

  . دمدني جهت ايجاد سازو كار بازار براي توليد و عرضه مستمر كاالهاي مورد نياز مردم، مي باش

اين اجماع فقط از . زماني يك كشور مي تواند توسعه يابد كه نخبگان بتوانند به يك اجماع دست يابند پس 
  . طريق برنامه ريزي و تشكيل احزاب قدرتمند حاصل مي شود

  و اجماع نخبگاناسالم 

خداوند در قرآن در آيه . مي توان به آيه شورا اشاره كرد) ص(در مورد اجماع نخبگان ، در زمان پيامبر اكرم 
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لَهم  فَاعف عنهم واستَغفر ۖ◌ ولَو كُنت فَظا غَليظَ القَلبِ لَانفَضّوا من حولك  ۖ◌ فَبِما رحمةٍ منَ اللَّه لنت لَهم 
  إِنَّ اللَّه يحب المتَوكِّلينَ ◌ۚ فَإِذا عزَمت فَتَوكَّل علَى اللَّه  ۖ◌ وشاوِرهم في األَمرِ 

 :ترجمه
و اگر خشن و سنگدل بودي، از اطراف تو، پراكنده ! به بركترحمت الهي، در برابر مردم نرم و مهربان شدي

اما هنگامي كه ! و در كارها، با آنان مشورت كن! بطلب پس آنها را ببخش و براي آنها آمرزش. شدند مي
  .زيرا خداوند متوكالن را دوست دارد! تصميم گرفتي، بر خدا توكل كن

 .سوره شوري مي فرمايد  39و  38در آيه 

زا رممو منَهيي بشُور مرُهأَملَاةَ وواْ الصأَقَامو رَبِّهِمواْ لابتَجينَ اسالَّذو مه غْيالْب مهابينَ إِذَ آ أَصالَّذقُونَ ونفي مقْنَاه
  ينتَصرُونَ 

و كساني كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز را بر پا داشته و كارشان با مشورت ميانشان انجام مي 
تسليم نمي شوند (ي رسد و كساني كه هرگاه به آنان ستم .گيرد و از آنچه روزيشان داده ايم انفاق مي كنند

  .ياري مي طلبند) و

ما به شرطي با تو هستيم كه در هر : طلحه و زبير به حضرت علي عليه السالم گفتند در تاريخ آمده است كه
نظرت في كتاب اللّه و سنّة «: كار با ما مشورت كني، زيرا حساب ما از ديگران جداست، حضرت فرمودند

و اتبعته و لم احتج الي آرائكما فيه وال رأي غيركما ولو وقع حكم ليس في  رسوله فامضيت ما دالّني عليه
شرح نهج البالغه ابن ابي **»كتاب اللّه بيانه وال في السنّة برهانه و احتيج الي المشاورة فيه لشاورتكما فيه

كنم و من در كتاب خدا و سنّت رسول او نگاه مي كنم هر چه بود پيروي مي .*** 41، ص 7الحديد، ج 
نيازي به رأي و مشورت شما و ديگران ندارم ولي هرگاه امري بود كه در كتاب و سنّت برهاني بر آن نداشتم 

  .و نياز به مشورت بود با شما مشورت خواهم كرد

ولي اگر . ديگر نيازي به مشورت نيست. در نتيجه اگر حكمي در دين مشخص باشد، آن حكم اجرا مي شود
  .  از طريق مشورت با نخبگان انجام مي گيرد. آن حكم در دين نباشد و به آن تصريح نشده باشد

ايي كه الزمه ولي كليه كاره. هر چند در صدر اسالم حزب و جامعه مدني به شكل كنوني وجود نداشته است
  .گرفته، انجام مي  باشدجامعه مدني و دخالت مردم در سرنوشت خودشان 

  . مشورت و رأي الزم اجرا مي شدكه پس  بود، شده مختلفي براي انجام كارها تشكيللذا در مدينه شوراهاي 

هاي  وجود احزاب و گروه . در حال حاضر كه جوامع گسترده شده است و كارها بيشتر تخصصي شده است
  . علمي و تخصصي ضرورت دارد
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در نتيجه مالك اجماع نخبگان مي تواند بعنوان يك مالك براي انحراف يا عدم انحراف از اسالم بكار گرفته 
ولي كليه كارهايي كه . هر چند در صدر اسالم حزب و جامعه مدني به شكل كنوني وجود نداشته است . شود

  . نوشت خودشان است ، انجام مي شده استالزمه جامعه مدني و دخالت مردم در سر

  از اجماع نخبگانانحراف 

براي اينكه نخبگان يك جامعه در مورد مسائل جامعه به اجماع برسند، نياز است سازمانها، موسسات، انجمن 
بطوريكه متخصصان امر در جايگاه خود قرار گيرند و بتوانند . احزاب سياسي، اصناف تشكيل شود هاي علمي،

  . نظر كنند اظهار

همانطوري كه در قسمت قبل ديده شد، نظريه پردازان ديني با يك روش مشاركتي كه اسمش دموكراسي 
خيلي راحت . مانها مجال تشكيل پيدا نمي كنندلذا ديگر ساز. است مشكل دارند و دائم آنرا رد مي كنند

  . جمالت زير را مي گويند

در حكومت اسالمي راي مردم هيچ اعتبار شرعي و قانوني ندارد نه در اصل انتخاب نوع نظام سياسي 
  كشورشان و نه در اعتبار قانون اساسي و نه در انتخاب رياست جمهوري و انتخاب مجلس هاي محلي و ملي 

  .است“ يا جانشين پيغمبر حاكم اسالميرضايت ”مالك اعتبار قانوني تنها يك چيز است و آن 

روزي سي الي . ، هر كاري كه دلش مي خواهد انجام مي دهدقندهاريك نفر به نام والي . وقتي اينگونه است
اين شهر را به يك مخروبه كامل تبديل كرده . چهل بمب منفجر مي كند، و عده اي را هم گردن مي زند

ولي چون رضايت . و دليل آن هم معلوم نيست. زندنفر را گردن مي  40الي  30يا والي حمص روزي . است
هم اكنون مخروبه اي . شهر حمص كه روزگاري آباد بود .پس اين كشتارها هم مشكلي ندارد. والي مهم است

  . نوشتن چنين گذاره اي نتيجه اي بهتر از اين نخواهد داشت .بيش نيست

گان در چنين حكومت هايي نمي توانند حضور اين نوع حكومت ها استبدادي و ديكتاتوري است و اصوالً نخب
دولتي كه بر اساس عقل . وقتي نخبگان در حكومت نباشند، دولت توسعه گرا وجود ندارد. داشته باشند

بين الملل يا جامعه جامعه مردم همان جمعي عمل نكند، دولتي ضعيف خواهد بود كه دير يا زود توسط 
  . حذف مي شود

  نكشور ايران و اجماع نخبگا

سازو كار انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسالمي زماني مي تواند، پيشرفت كشور را در پي داشته 
در غير اينصورت انتخابات رياست جمهوري و مجلس . باشد كه به مسئله اجماع آراء نخبگان توجه شود

مايندگان انتخابي مردم در گرفتار شدن ن. شوراي اسالمي به دام گروه ها و باندهاي قدرت گرفتار مي شوند
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دام گروه ها و باندهاي قدرت، كليه محاسن و مزاياي حكومت هاي مبتني بر رأي مردم و دموكراسي را از 
بين مي برد، رؤساي حكومت با انتخابات بر اريكه قدرت قرار مي گيرند ، ولي كار كرد اين نوع حكومت ها از 

  . حكومت هاي ديكتاتوري بدتر است

حكومت هاي ديكتاتوري، همه منافع جامعه در دست يك گروه خاص قرار دارد ولي ، در حكومت چون در 
 هاي دموكراسي  كه گروه ها و باندهاي قدرت بر آن سيطره داشته باشند،  منافع جامعه در اختيار گروه ها و

با يكديگر در حال جنگ اين باندها و گروه ها دائم بر سر تصرف منابع كشور  .باندهاي مختلفي قرار مي گيرد
ن به عبارت ديگر در حكومت ديكتاتوري يك گروه منابع را مي برد و هيچ درگيري در آ. و كشمكش هستند
، قرار مي گيرد در اختيار باندهاي قدرت كه مديريت آن ولي در حكومت هاي دموكراسي. مشاهده نمي شود

  . عالوه بر غارت منابع، درگيري و كشمكش هم وجود دارد

همترين شاخصه دموكراسي گرفتار باندهاي قدرت، نداشتن يك برنامه  مدون توسعه اي در كشور است كه م
ممكن است دولت برنامه داشته باشد ولي اعتقادي به . با اتكاي آن بتوان  رفاه عمومي جامعه را باال برد

  .اتفاق افتادايران شور در ك)  2005-  13( 1384- 92اتفاقي در سالهاي  مانند. اجراي آن نداشته باشد

برنامه چهارم توسعه توسط مجلس شوراي اسالمي تصويب . شروع بكار كرد ) 2005(1384دولت نهم از سال 
لذا برنامه چهارم اجرا نشده به حال خود . شده بود، ولي دولت نهم اعتقادي به اجراي برنامه چهارم نداشت

دوين و به تصويب مجلس رسيد ولي اين برنامه هم در در دولت نهم و دهم برنامه پنجم توسعه ت. رها شد
در نتيجه . دولت يازدهم ، اعتقادي به اجراي برنامه پنجم از خود نشان نداد. دولت دهم و يازدهم اجرا نشد

دولت يازدهم  ) 20016( ) 1395سال (در حال حاضر . برنامه پنجم هم اجرا نشده به حال خود رها شد
اين وضعيت باعث شده تا دولت يازدهم عمالً . مه ششم را به تصويب مجلس برساندهنوز نتوانسته است برنا

  .طي چهار سال با هيچ برنامه اي كار نكند

و . حال اگر همه مديران دولتي پاكدامن باشند، نداشتن برنامه به معني انجام نگرفتن اقدامات عمراني است  
اين صورت عدم شفافيت، اختالس ها، حقوق هاي  اگر بعضي از مديران منافع خود را جستجو كنند، در

  . را خواهد گرفتگريبانگير جامعه بصورت طبيعي نجومي مديران دولتي ، تورم دور رقمي و ركود اقتصادي 

با شاخص هاي ديگري مانند شايسته ساالري، مسئوليت  گرفتاري كشور در تله باندهاي قدرت را مي توان 
هاي گفته  شاخص اثبات كرد ولي  همه  ..... قانون پذيري مسئولين دولتي، و  پذيري ، پاسخ گويي، شفافيت،

  . شده،  تقريباً تابعي از نداشتن برنامه توسط دولت است

اگر دولت برنامه اي براي اجرا داشته باشد، مديران كالن، مديران مياني و مديران جزء سعي   طبيعي است ،
به عبارت ديگر وقتي يك . ع خود را با اجراي برنامه حداكثر كنندمي كنند، برنامه ابالغي را اجرا و مناف
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هماهنگ  سازمان هدف خاصي را دنبال مي كند، مديران سعي مي كنند، منافع خود را با منافع سازمان
  . دجامعه هم خواهد بو نفع با كار بيشتر منتفع مي شوند، كار بيشتر باعث  مديران در اين صورت،. كنند

در اينصورت سازمانها . برنامه اي نداشته باشد، و يا اينكه اصراري بر اجراي برنامه نداشته باشد ولي اگر دولت
  .هدف خاصي را دنبال نمي كنند

لذا  ديده . مديران سازمان هاي دولتي هم  هر كاري كه انجام دهند، آن اقدام به نفع جامعه نخواهد بود 
اين همان  گرفتار شدن مديريت جامعه در تله گروه .  شود كه مديران سعي مي كنند كاري انجام ندهند مي

  . ها و باندهاي قدرت است

وقتي حاكميت گروه ها و باندهاي قدرت بر مديريت كشور افزايش مي يابد، اين پديده موجب پديده فساد 
  . پيشرفت در آن امكان پذير نيستسيستمي در اركان دولتي مي شود، كه توسعه اقتصادي و 

. از طرفي در چنين جامعه اي نه تنها بخش دولتي راكد مي شود، بلكه بخش خصوصي هم از بين مي رود
لذا بنگاه هاي توليدي . شود مي كسب و كار بخش خصوصي نيز با مشكالت مختلفي روبرو چون فضاي 

از كشور مهاجرت كنند و گروه هاي  تشكيل نمي شود،  در نتيجه متخصصين كشور سعي مي كنند،
عمده ترين دليل نداشتن  .له مي شوندركود و تورم  در جامعه  زير باراجتماعي كه قادر به مهاجرت نيستند 

رياست جمهوري و مجلس  برنامه ريزي توسط دولتها به تشكيل احزاب و برخورد شوراي نگهبان به انتخابات 
معضالت ريشه كن شود، بايد شوراي نگهبان در رفتار خود در انتخابات  لذا اگر مي خواهيم اين .بر مي گردد

، سؤال اين است كه بوجود آمدهحال كه همه مشكالت در نتيجه رفتار شوراي نگهبان . ها تجديد نظر كند
  شوراي نگهبان چه كارهايي بايد انجام دهد كه انجام نمي دهد؟ 

مقام معظم . انجام نمي دهد فرامين مقام معظم رهبري استشوراي نگهبان عمده ترين كاري كه : پاسخ 
رياست جمهوري مي تواند توسط سازو كار مجلس سفر خود به كرمانشاه، فرمودند  انتخابات رهبري در 

  . شوراي اسالمي انجام گيرد

 .كنند ي رياست جمهوريخود را كانديدامي توانند افراد در حال حاضر يك ماه مانده به برگزاري انتخابات 
شوراي نگهبان هم همه را بجز تعداد معدودي رد . افراد زيادي كانديداي رياست جمهوري مي شوند

اعتراض  مجامع بين المللي حقوق بشر در مورد رد صالحيت هاي اين موضوع باعث . صالحيت مي كند
  . در ضمن كانديدا ها هم در مدت زمان كم، امكان تدوين برنامه ندارند. ه مي شوددگستر

هر كسي كه مي خواهد :  شوراي نگهبان با يك قانون داخلي، اعالم كندبراي رفع مشكل پيشنهاد مي شود، 
 10 ماه قبل از انتخابات  كانديدا توري خود را با امضاء  حداقل هشت،  شود كانديداي رياست جمهوري

تعداد زياد كانديداهاي رياست جمهوري   ،در اينصورت. نماينده مجلس به شوراي نگهبان اعالم كند
  .موضوعيت نخواهد داشت
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نفر را براي بررسي صالحيت هاي  10نفر و حداكثر  5با اين روش نمايندگان مجلس مي توانند حداقل 
از بررسي صالحيت هاي عمومي نتايج را به  شوراي نگهبان هم بعد.  عمومي به شوراي نگهبان اعالم كنند

  . نمايندگان مجلس اعالم مي كند

موظفند، برنامه هاي اجرايي خود   كانديداهاي تأييد صالحيت شده، ماه قبل از انتخابات، در مدت زمان هشت
  .سال رياست جمهوري تدوين كنند 4را براي 

مجلس خود را به  برنامه هاي تدوين شده فند، كانديدهاي رياست جمهوري موظدو ماه قبل از انتخابات 
كانديداهايي كه برنامه هايشان توسط مجلس شوراي . ارسال كنندبررسي و تصويب براي شوراي اسالمي 

شوراي نگهبان هم با مطالعه برنامه . اسالمي تأييد شده باشد، دو باره به شوراي نگهبان معرفي مي شوند
 .يا اگر اشكالي داشته باشد، آنرا اعالم و تصحيح آن  را در خواست مي كند.  كانديداها، آن را تأييد مي كند

  . روز قبل از انتخابات بطول مي كشد 15اين اقدامات تا 

روز قبل از انتخابات كانديداهايي كه برنامه آنها تأييد شده باشد، مي توانند در رقابت انتخاباتي  15حدود 
ن پست رياست كسي كه رأي بيĤورد، بعد از بدست گرفت در اينجا هر. رياست جمهوري شركت كنند

توسط مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان تأييد برنامه نوشته و آن خودش جمهوري، با برنامه اي كه 
  . بكار مي كند شروع  ،شده

 5تا  4چون با روش گفته شده، كانديداي رياست جمهوري براي نوشتن و تدوين برنامه مجبورند، به مدت 
لذا برنامه هاي . آنها را جمع آوري كنند تا بتوانند برنامه بهتري بنويسند. ماه  به نخبگان جامعه مراجعه كنند

  . كشور با اجماع آراء نخبگان تدوين مي شود

ده اند و برنامه براي كشور عده اي كه دور هم جمع ش. م مي توانند فعال شونددر اين صورت احزاب ه
  . اند مي توانند تشكيل حزب بدهند نوشته

در انتخابات مجلس شوراي اسالمي هم ، شوراي نگهبان اعالم كند، احزاب كانديداهاي خود را حداقل شش 
در . حيت آنها را در زمان بيشتري بررسي كندتا شوراي نگهبان بتواند، صال. اعالم كنندانتخابات ماه قبل 

در ضمن احزاب  . ضمن اگر كسي را رد صالحيت كرد، آن حزب بتواند نفر جايگزيني براي او معرفي كند
وقتي مي خواهند بصورت ليستي كانديداي خود را به جامعه معرفي كنند، مجبور باشند، برنامه خود را نيز 

  . ها رأي دهند نه به قيافه افراد  اعالم كنند، تا مردم به برنامه

حال اگر  كانديداهاي مردم قبل از انتخابات برنامه داشته باشند، بطور قطع، كشور از بي برنامگي رنج نخواهد 
  . و مشكالت بصورت ريشه اي حل مي شود. برد
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  :پيشنهاد

.  شكل مي گيرد اجماع آراء نخبگان تنها در حكومت هاي دموكراسي با حضور احزاب سياسي قدرتمند
نخبگان هر جامعه در احزاب سياسي برنامه اي براي اداره كشور تدوين و پس از بدست  گرفتن  قدرت آنرا 

در حكومت هاي ديكتاتوري و جمهوري هاي فاقد احزاب قدرتمند، اجماع آراء نخبگان و . اجرا مي كنند
  .ا در اختيار باندهاي قدرت قرار مي گيردلذا مديريت اين كشوره. برنامه ريزي براي جامعه محقق نمي شود

در كشورهاي اسالمي، دموكراسي و احزاب قدرتمندي وجود ندارد، لذا موضوع اجماع آراء نخبگان و توسعه 
در كشور ايران، برخورد شوراي نگهبان قانون اساسي با انتخابات باعث شده تا . اقتصادي موضوعيت ندارد

  .  لذا مهمترين عامل عدم توسعه كشور ايران عملكرد شوراي نگهبان است. اجماع آراء نخبگان شكل نگيرد
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  حقوق بشررعايت  .13
ك ترين و در بيشتر موارد نزدي همزاد يكديگرندحكومت خوب و رعايت حقوق بشر  ، دو مقولهتاريخي بصورت

اعم از نژاد، قوم، دين، مسلك ( مساوي بودن همه انسانها   منظور از تساوي،. شته اندارتباط را با يكديگر دا
تمامي انسانهاي تابع جان و آزادي عمل   اموال،  و منظور از حقوق بشر، حفظ آبرو،. در مقابل قانون است.... ) و

شكنجه يا تبعيض بتوانند  افراد بايد آزادانه و بدون ترس از دستگيري،با يك مفهوم بهتر  . است آن حكومت
  .هاي خود را مطرح نمايند ديدگاه

 حقوق رعايت. عالي خود رعايت مي كنديك دولت توسعه گرا  و حكومت خوب، حقوق انسانها را در حد ا
  :اين زير بناها عبارتنداز. در گرو ايجاد زير بناهاي حقوقي در يك كشور است بشر

  . مال، جان و آزادي افراد را به رسميت بشناسد قانون اساسي است كه حفظ آبرو،   وجود :اولين زير بناي حقوقي

هيچ تعرضي به آبرو، مال، جان و آزادي افراد انجام بطوريكه . وجود محاكم قانوني است:حقوقيدومين زير بناي 
  . اينكه در يك محكمه قانوني، حكمي صادر شودنمي گيرد، مگر 

حتماً بايد بر اساس قانون ... ) دادگاهها و (حكم صادر شده از طرف محاكم قانوني  :سومين زير بناي حقوقي
به .  مصوب نمايندگان مردم باشد، كه در آن نمايندگان مردم، نوع جرم و جزاي جرم را تعيين كرده باشند

موجب آن به تواند مورد استناد قرار گيرد و به  عبارت ديگر اگر قانوني در مجلس تصويب نشده باشد، نمي
  .آبرو، مال ، جان و آزادي عمل انساني تعرضي صورت گيرد

مگر اينكه آن جرم در يك . جرمي را به كسي نسبت دهد، هيچ كسي حق ندارد :چهارمين زير بناي حقوقي
بر اساس تفهيم و  ه باشدوكيل مدافع و قاضي به او تفهيم اتهام شد  در حضور، دادستان، محكمه قانوني و 

 براي بعضي از جرمها، حضور شاهد، البته .به آن فرد نسبت داده شود در دادگاه جرم توسط رأي قاضي ،اتهام
  . هم ضروري است و كارشناسان هيئت منصفه

است كه بتواند امنيتي كاملي براي شهروندان تأمين  امنيتي وجود نيروهاي انتظامي و :اي حقوقيپنجمين زير بن
  . بطوريكه افراد يك جامعه قادر نباشند، به يكديگر تعرض نمايند. كنند

 براي اعتراضات و تظاهرات مسالمت آميزو مكان هاي مشخص داشتن ساز وكار قانوني  :ششمين زير بناي حقوقي
  . است مردم براي بيان خواسته هاي خود
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هر گاه . ردم استمهمترين راه شناسايي اهداف برنامه هاي توسعه اي، توجه به خواسته هاي قانوني ميكي از 
خواسته مشتركي داشته باشند و در چارچوب قانون فعلي نتوانند، به خواسته هاي خود  گروهي از مردم،

ته هاي خود را در اين تظاهرات خواس. برسند، يك تظاهرات يا اعتراض مسالمت آميزي ترتيب مي دهند
از طرف مقابل دولتها براي جذب آراء مردم، سعي مي كنند خواسته هاي مردم را استخراج . عنوان مي كنند

ضات و كار قانوني و يك مكان مناسب براي بيان اعترا اگر يك ساز. و براي حل آن برنامه اي تدوين كنند
. ين را در اهداف برنامه هاي خود قرار دهندسعي مي كنند، خواسته هاي معترضوجود داشته باشد، دولت ها 

ولي . شود بيشتر ميبين مردم  مي شود و هم محبوبيت دولتبه اين ترتيب هم مشكالت مردم حل و فصل 
خواسته هاي مردم   اگر سازو كار قانوني و مكان مناسب براي اعتراضات مسالمت آميز وجود نداشته باشد،

مردم يك خواسته دارند ولي . با خواسته هاي مردم متفاوت خواهد بود بيان نمي شود، لذا اقدامات دولتها
كه مردم نيازي به آن كار گاهي دولت ها كارهايي انجام مي دهند .دهد دولت كار ديگري براي مردم انجام مي

از طرف ديگر اگر اين اعتراضات در طول زمان، عنوان نشود، بصورت . ابع استاين يك نوع اتالف من. ندارند
شورش اجتماعي و سركوبي معترضين موجب . متراكم روي هم انباشته و تبديل به شورش اجتماعي مي شود

  . در نتيجه رفاه و آرامش بيشتر حاصل نمي گردد. فرار سرمايه ها و كاهش توليد مي شود

و  نقد :سوم سازوكار قانوني :مكان مناسب دوم :اول. موضوع مهم استتظاهرات مسالمت آميز سه براي 
  بررسي خواسته هاي معترضين

هاي  جا ،خيابان ها .گيرد مكاني انجامهر در مسالمت آميز نمي تواند  تظاهرات  :تظاهرات مسالمت آميز مكان مناسب
تظاهرات  ي برايمكان مناسبدولتي  هاي ساختمان در نزديكيو يا  مشغولند كسب و كاربه عده اي  كه

ز درون تظاهرات به انجام گيرد، عده اي ا در اين مكانها تظاهراتوقتي قطع بطور.  مسالمت آميز نيست
تظاهرات مسالمت آميز  ايجاد صدمه مالي و جاني در .صدمه مي زنند دولتيبخش خصوصي و ساختمانهاي 

ب صدمه و موج چون تظاهرات مسالمت آميز،. سدبه اهداف خود نرموجب مي شود، تظاهرات مسالمت آميز 
باعث از  و خسارت به اموال دولتي و خصوصي اوارد شدن صدمه به انسانه .مي شودضرر و زيان به عده اي 

معموالً . ضد توسعه اي است ي كامالًبين رفتن امنيت و خسارت فيزيكي به عده اي مي شود كه اقدام
بطوريكه . خاب مي كننديك پارك عمومي در اطراف شهر را بعنوان مكان تظاهرات مسالمت آميز انت ،ها دولت

  . به كسي آسيبي وارد نشود و خسارتي به جامعه تحميل نشود ،در آن تظاهرات مسالمت آميز

مسئول برگزاري و اعطاي مجوز رگاني يا موسسه دولتي در هر كشوري يك ا  :سازو كار قانوني تظاهرات مسالمت آميز
تظاهرات خواسته هاي خود را كتباً عنوان  قبل از شروع تظاهرات، رهبران. استتظاهرات مسالمت آميز 

اين موسسه دولتي بعد از بررسي و موافقت خود را . كنند و از موسسه مربوطه درخواست مجوز مي كنند مي
نفررا براي  50اين موسسه از رهبر تظاهرات مي خواهد كه حداقل . به رهبران تظاهرات اعالم مي كند

موسسه دولتي بعد از آموزش هاي الزم به افراد . موسسه معرفي كندي نظم و امنيت تظاهرات به ربرقرا
  . منيت، موافقت خود را براي برگزاري تظاهرات در مكان مناسب اعالم مي كندمسئول نظم و ا
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عده اي  .اين موضوع بايد در رسانه هاي ديداري، شنيداري و مكتوب انجام گيرد :نقد و بررسي خواسته هاي معترضين
  .خنراني ها و شعارهاي معترضين را بررسي و تحليل كنندكارشناس، س

به . دولت منافع خود و جامعه را در شروع جنگ با همسايگان و ديگران تعريف نكند :هفتمين زير بناي حقوقي
شور بلكه اگر احتمال جنگ از يك ك  عبارت ديگر دولت نه تنها نبايد هيچ گاه شروع كننده جنگي باشد،

مختلفي سعي كند، طرف مقابل را از شروع جنگ منصرف كند،  البته  رد، با تمهيداتاحساس ك را خارجي
 رموضوع دفاع و اقتدا. اگر جنگي به كشور تحميل شد، اجباراً دفاع از كشور بايد سر لوحه كار قرار گيرد

  .دولت موضوع مهمي است

  و حقوق بشراسالم 

مقيد به تساوي حقوق ساله حكومتش، نشان داد كه ايشان كامالً  10در دوره ) ص(عملكرد پيامبر اكرم 
.  از بين بردندرا ايشان در اين دوره كليه امتيازاتي كه اشخاص و نژادها براي خود قائل بودند . انسانها بودند

  .ايشان برتري انسانها را فقط در تقوي و پرهيزگاري مي دانستند

ايشان در اين دوره نه كسي را كتك . ساله حكومت ايشان در زمينه حقوق بشر بي نظير بود 10لكرد عم
با توجه به فقر گسترده . نه كسي را سرزنش كردند. زدند، نه كسي را به زندان انداختند، نه كسي را كشتند

ايشان با تشويق به انفاق ،  .اي كه آن موقع گريبانگير جامعه عربستان بود، كسي از  گرسنگي و تشنگي نمرد
  .  سعي كردند، يك مقدار حداقلي معاش براي افراد جامعه فراهم سازند

لذا مالك تساوي انسانها و حقو ق بشر مي تواند بعنوان يك مالك مهم جهت انحراف از اسالم مورد استفاده 
بزرگترين اقدام . ام مي شددر ضمن قبل از اسالم، مجازات هاي قصاص و غيره بصورت عرفي انج .قرار گيرد

بطوريكه در اين . خارج كردن كليه مجازات ها از حالت عرفي به يك ساز و كار قانوني بود) ص(پيامبر اكرم 
  . سازو كار قانوني امكان تخفيف و يا حذف مجازات وجود داشته باشد

  انحراف از حقوق بشر
  . آنرا اجرا كرده است) ص(رده و پيامبر اكرم است كه خداوند نازل ك مفاهيم و احكامدين اسالم، يك سري 

ساله  10در طول دوره ) ص(وجود دارد، ولي پيامبر اكرم .... در دين اسالم احكامي مانند، حدود و قصاص و 
ايشان در دوران حكومت خود كسي را سرزنش نكرد ، . حكومت خود هيچ كدام از اين احكام را اجرا نكرد

كرد، كسي را به زندان نيانداخت كتك نزد، كسي را حد نزد، كسي را قصاص ن كسي را شماتت نكرد، كسي را
  . با همه رفتاري خوب داشتند
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مثالً داعش در عراق و . ولي عده اي با همين احكام خداوند روزي  گردن چندين هزار نفر را قطع مي كنند
) ص(چرا؟ آيا بين فهمي كه اين افراد از دين دارند با پيامبر اكرم .سوريه  هر روز عده اي را اعدام مي كند

  تفاوت دارد؟ 

اين كارهاي غير انساني را به اسم  اجراي احكام  درست باشد، گروه هايي كه) ص(اگر سيره پيامبر اكرم 
مطلب ديگري كه دائم مي گويند، تفاوت بين حقوق  بشر غربي و . اسالمي انجام مي دهند ، منحرف هستند

تفاوت بين حقوق بشر غربي و حقوق بشر اسالمي : ولي وقتي سوال مي شود. حقوق بشر اسالمي است
پاسخ درستي دريافت  . دارند و در چه مواردي با هم مشترك هستندچيست؟ در چه مواردي با يكديگر فرق 

  .تفاوت بين مفهوم اسالمي ،  احكام اسالمي و قوانين اسالمي ذكر مي شودبراي روشن شدن . نمي شود

  ي و قوانين اسالمياحكام اسالم تفكيك بين مفاهيم ديني،
نيكوكاري، : مانند. به آن تصريح شده استمفاهيم ديني، كليه مطالبي است كه در قرآن و احاديث معتبر 

اين مفاهيم قابليت . اين مفاهيم پايه و اساس يك دين تلقي مي شود... صبر، دوري از زشتي و پليدي و 
اي كه فقها و علماي اسالمي دارند اين است كه اين مفاهيم اسالمي را به احكام اسالمي  وظيفه. اجرايي ندارد

معين مي گردد، انسانها چه كارهايي را بايد . ايدها و نبايدها مشخص مي شوددر احكام ب. تبديل مي كنند
مجازات و تاوان كارهايي كه انجام داده و يا انجام نداده . انجام دهند و چه كارهايي را نبايد انجام دهند

 حكاما .فردي احكام و اجتماعي ماحكا :بطور كلي احكام اسالمي و ديني دو گونه هستند. مشخص مي گردد
 احكام. شود مي ابالغ انسانها به پيامبر دعوت اوايل ازهماناين احكام  .مي پردازد خدا و انسان روابط به فردي
 دستور پيامبر به قرآن كجاي هيچ در  .گردد مي نازل حكومت تشكيل بعدازبر خالف احكام فردي ي اجتماع
 آن از بعد. گرفت صورت مردم خواست با و عقبه پيمان از پس حكومت تشكيل و نشده داده حكومت تشكيل
. شد نازل گار پرورد سوي از حكومت اداره برايلذا احكام و مفاهيمي . مورد نياز بودكشور  اداره براي قوانيني

 وجود هم اجتماعي ، مفاهيم و احكامشد نمي تشكيل حكومتي و رفت مي پيش ديگري جور تاريخ اگر واقع در
  .نداشتند

متناسب با  ظاهر ولي باشد هميشگي تواند مي روح. ظاهر و ديگري روح يكي دارد دوسطح اجتماعي احكام
 به باتوجه بايد ظاهر واقع در. معناست بي آن بودن هميشگي و ،دوش مي مشخصشرايط جامعه و اداره آن 

دولتي سعي مي كند، به كاالي خاصي يارانه و سوبسيد  :مثال. شود فرهنگي توليد باز اي هرجامعه در باطن
و  عدالت برقراري باطنش ليو. پرداخت قسمتي از بودجه است ظاهرش اجتماعي حكم اين. پرداخت كند

اي خاص و در زماني خاص  جامعه برايپرداخت بودجه  اين طبيعيست. دسترسي همه مردم به آن كاال است
 تمام در كه داشت توقع توان نمي و گيرد مي صورت يك جامعه شرايط هب توجه باپرداخت . گيرد انجام مي

. است همچنين احكام با درارتباط. و دسترسي مردم به كاال يارانه  پرداخت كرد عدالت برقراري براي جوامع
  . كرد اعالم هميشگي را حكم ظاهر توان نمي و باشد مي مكان و زمان با متناسب ذاتا احكام ظاهر
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 به توجه با سپس .چيست آنحكم آمدن دليل يعني باطنش، ديد بايد و دارد هم باطني حكم آن درواقع
و  فقيهان واقعي اينكار. زماني و مكاني تطبيق داد شرايط با اسبنمت و داد آنراتغيير ومكان زمان شرايط

فقيهان و علماي اسالمي مفاهيم ديني را از قرآن و احاديث اخذ مي كنند، سپس . علماي اسالمي است
در اين احكام بايد و نبايدها مشخص . احكام فردي و اجتماعي را با توجه به شرايط جامعه تدوين مي كنند

ه شرايطي كه دارد، احكام هر كسي با توجه ب. شده است، احكام فردي براي هر فردي قابليت اجرايي دارد
ولي احكام اجتماعي تا زماني كه به قانون تبديل نشود، قابليت . فردي خود را براي خودش اجرا مي كند

چون ممكن است از يك مفهوم اسالمي، احكام متناقض و يا متفاوتي استخراج شود و هر فقيه . اجرايي ندارد
يا ممكن است، فقيهي امروز حكمي صادر كند و روز . كند با توجه به پيشينه اي كه دارد، حكمي مجزا صادر

لذا احكام اجتماعي اسالم براي  اجرا حتماً بايد به قانون تبديل . بعد با مشاهده ادله اي، حكمش عوض شود
  .شود

ولي در اجتماعات بزرگتر . اگر اجتماع محدود و كوچك باشد، قوانين اجتماعي، توسط مردم تدوين مي شود
  . پرجمعيت، مردم اين وظيفه را به نمايندگان خود و يا مجالس قانون گذاري مي سپارند و كشورهاي

. وظيفه قانون نويسي را بعهده دارد  اين مجلس.  در جوامع امروزي، هر كشوري يك مجلس نمايندگان دارد
در  چيزي كه. قوانين تدوين شده در مجلس، روابط بين انسانها، دولت و نهادها را مشخص مي كند

  . اجتماعات مالك عمل قرار مي گيرد، قانون هر كشور است

نوع اول قوانيني هستند كه انجام آن توصيه شده : قانون هاي تدويني توسط مجالس معموالً دو گونه هستند 
نوع دوم،  گروهي از قوانين هستند كه براي اجرا يا . ولي براي عدم اجراي آن، مجازاتي تعيين نشده است

انتصاب يك جرم به فرد، بايد در دادگاه و با حضور حداقل سه نفر . آن مجازات تعيين شده است عدم اجراي
يعني اگر كسي جرمي مرتكب شد، اين جرم بايد در يك دادگاه و با حضور قاضي، دادستان و . انجام گيرد

وب مجلس و ميزان قاضي طبق قانون مص بعد از تفهيم جرم در دادگاه، . وكيل مدافع به يك فرد تفهيم شود
اگر جرم و تعيين مجازات ساده باشد، قاضي با مشورت دادستان . جرم انجام شده، مجازات را تعيين مي كند

ولي اگر جرم و تعيين مجازات پيچيده باشد، در اين صورت قاضي . و وكيل مدافع، حكمي را صادر مي كند
به عبارت ديگر دادگاه با تعدادي بيشتر . شود مي تواند به هيئت  منصفه و يا كارشناسان صاحب نظر متوسل

  . از سه نفر تشكيل مي شود

مفاهيم اسالمي، احكام اسالمي، قانون اسالمي و نظر كارشناسان، با يك   ظاهر و باطن احكام ،با اين مقدمه، 
  .شود مثال نشان داده مي

  .سوره بقره آمده است 179و  178بطور مثال، در آيه 
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بِالْاُنْثى فَمنْ عفى لَه منْ يا ايهاالَّذينَ آمنُوا كُتب علَيكُم الْقصاص فى الْقَتْلى اَلْحرُّ بِالْحرِ والْعبد بِالْعبد واالُنْثى  
كُم و رحمةٌ فَمنِ اعتَدى بعد ذلك فَلَه اَخيه شَى ء فَاتِّباع بِالْمعرُوف و اَداء الَيه بِاحسانٍ ذلك تَخْفيف منْ ربِّ

اَليم ذابتَتَّقُونَ  .ع لَّكُمى الْاَلْبابِ لَعيوةٌ يا اُولصاص ِ حى الْقف لَكُم و.  

  

آزاد دربرابر آزاد، برده : قصاص نوشته شده است كه درباره كشتگان، بر شما ! اى كسانى كه ايمان آورده ايد 
و قصاص به خونبها (پس هركس ازجانب برادر خود، چيزى به او بخشوده شود . برده، و زن دربرابر زن دربرابر

هم بخشوده (به شيوه پسنديده پيگيرى كند و )تبديل شود، هم درگذرنده از قصاص بايد دريافت خونبها را
، تخفيف و بخشايشى از پروردگار )فرمان(اين ) در (. به او بپردازد )و خوبى(به نيكى  )شده بايد خونبها را

و براى   .تعدى كند، براى او عذابى دردناك خواهد بود)كه عفو كرد، (شماست؛ از اين رو، هركه، پس از آن 
  . باشد كه پروا پيشه سازيد قرار داده شد،در قصاص، زندگى ! شما اى خردمندان

  :سوره مائده مي فرمايد 45در آيه  
ذُنِ و السنَّ بِالسنِّ و الْجرُوح و كَتَبنا علَيهِم فيها أَنَّ النَّفْس بِالنَّفْسِ و الْعينَ بِالْعينِ و الْأَنْف بِالْأَنْف و الْأُذُنَ بِالْأُ

  ارةٌ لَه و منْ لَم يحكُم بِما أَنْزَلَ اللَّه فَأُولئك هم الظَّالمونَقصاص فَمنْ تَصدقَ بِه فَهو كَفَّ
ما در تورات حكم كرديم به اينكه جان قاتل در برابر قتلش و چشم جنايتكاردر برابر چشمي كه از ديگري 

كه صدمه زده و دندان  كور كرده و بيني جاني در برابر بيني ديگري كه بريده است و گوش او در برابر گوشي
وارد  او در برابر دنداني كه آسيب رسانده ، گرفته شود و هر جراحتي كه جاني بر ديگري وارد آورده بر او

احسان كند و قصاص نخواهد، در اين صورت اين عمل او  مگر اينكه آسيب ديده، نمايند و قصاص بگيرند،
، سياق )نازل كرده حكم نكند همانا از ستمكاران است كفاره گناهانش مي شود و كسي كه مطابق آنچه خدا 

آيه داللت داردبر اينكه مراد از اين آيه بيان حكم قصاص در اقسام مختلف جنايت، يعني قتل نفس و قطع 
مقابله است و مي فرمايد در مقام قصاص )باء(در اين آيه ) باء(عضو و زخم وارد نمودن مي باشد، پس حرف 

چشم در برابرچشم و بيني در برابر بيني قرار مي گيرد و همچنين هر عضوي كه يك جان در برابر جان، 
اگر صاحب حق :و در ادامه مي فرمايد. جاني ازيك انسان سلب كند همان عضو از خود او گرفته مي شود

همين عمل كفاره گناهان اوست و اگر صاحب حق قصاص، از قصاص  قصاص ،تصدق كند و صرف نظر نمايد
نكرد در اين صورت قاضي بايد طبق دستوري كه خدا در باره قصاص نازل كرده حكم كند و آن  صرف نظر

حاكم و قاضي كه طبق حكم خدا،حكم نكند از ستمكاران است ، پس تعدي و تغيير احكام خدا ظلم است و 
  .چه ظلمي از تغيير احكام خداو حدود او باالتر مي باشد 

  :فرمايدمي  33خداوند در سوره اسراء آيه 

إِنَّه  حرَّم اللَّه إِالَّ بِالْحقِّ و منْ قُتلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنا لوليه سلْطاناً فَال يسرِف في الْقَتْلِ  و ال تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتي
  منْصوراً كانَ
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و نفسي را كه خدا محترم شمرده به قتل نرسانيد، مگر آنكه بر اساس حق باشد و كسي كه بي گناهي 
رابكشد ما براي ولي آن مقتول قدرت و تسلط قانوني قرار داده ايم كه قصاص كند، پس ولي خون در قتل 

  .تجاوز نكند كه او از جانب خدا و قانون الهي ياري شده

  . است كه اين آيه قرآن در چه شرايطي نازل شده است سخن اول اين

هر امري كه پشت سر هم  .به معناي جستجو و پي گيري از آثار چيزي است» قص«قصاص، از ماده كلمه 
  .گيرد قصاص، قتلي است كه پشت سر قتل ديگري قرار مي گويد و مي» قصه«آن را آيد عرب 

يكى از قبيله هاى حجاز دربرابر قبيله ديگر، براى : آورده اند كهدر شأن نزول و داستان فرود اين آيه شريفه 
خود امتياز برمى شمرد و خود را برتر مى پنداشت؛ از اين رو، به خود حق مى داد كه زنان و دختران قبيله 

به  ديگر را بدون مقرّرداشتن مهريه، به ازدواج افراد خويش درآورد و سوگند ياد مى كرد كه اگر برده اى از ما
دست افراد آنان كشته شود، دربرابر آن، فرد آزادى را خواهيم كشت؛ و درمقابل كشته شدن زنى از قبيله ما، 
مردى از آنان را خواهيم كشت؛ و در ازاى يك نفر، دو نفر را ازپا درخواهيم آورد؛ و ديه و خونبهاى افراد 

فرمان بعثت يافت و اين آيه ) ص(د كه پيامبر و در اين شرايط بو. خويش را دو برابر قبيله ديگر مى پنداشت
  .شريفه فرود آمد و برابرى درمقابل قانون را اعالم كرد

  . سخن دوم اين است كه خداوند چگونه با اين مسئله برخورد كرده است

ولي اگر بازماندگان، . اگر كسي بقتل رسيد، بازماندگان مي توانند، قاتل را قصاص كنند :خداوند فرموده است
در انتها، آيه قرآن مي گويد در قتل زياده روي . قاتل را ببخشند و يا در ازاء آن پولي دريافت كنند، بهتر است

  . نكنيد

ولي اين مفهوم به كليه سلسله مراتب تدوين احكام، تصويب قانون و . اين جمله از قرآن يك مفهوم است
ن مي داند ولي براي اجراي آن شرايط مختلفي هر چند قرآن قصاص را حق بازماندگا. اجراي آن اشاره دارد

. مطرح كرده است كه براي اجراي هر يك از شروط نياز به حكم ، قانون، نظر قاضي و نظر كارشناس دارد
يعني اگر حكم اعدام براي كسي صادر شد، بايد به . وقتي قرآن در پايان مي گويد در قتل زياده روي نكنيد

اگر قاتل بخشيده و آزاد شود، آيا ممكن است از لحاظ رواني دوباره كسي . يدزياده روي در قتل هم توجه كن
را به قتل برساند يا نه؟ اگر احتمال قتل دوباره براي قاتل وجود ندارد، پس سعي كنيد قاتل را اعدام نكنيد و 

ا به قتل برساند، در قتل زياده روي نكنيد ولي اگر از نظر رواني قاتل بعد از آزادي ممكن است يك نفر ديگر ر
هم مورد نياز  نظر كارشناس اجتماعي ، در اينجا براي صدور حكم اعدام. پس او را نبخشيد و اعدام كنيد

   .است

اين : دوم. في دارد كه توسط علما تدوين و نوشته مي شودنياز به احكام مختل :	پس اين مفهوم قرآني اول
حداقل با حضور  اين قانون در دادگاهي : سوم. احكام در مجلس نمايندگان مردم به قانون تبديل مي شود
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در انتها قاضي با مشورت : به شخص تفهيم مي شود و  چهارم دادستان، وكيل مدافع و كارشناسان،  قاضي،
  . كندمي كارشناسان نظر نهايي را صادر 

  .ين مفاهيم اسالمي استظاهر و باطن ا: سخن سوم

اگر آداب و رسومي وجود . خداوند در اين آيه قصد برهم زدن آداب و رسوم قومي اعراب را نداشته است
قرآن با پذيرش آداب و رسوم قومي، خشونت عرفي و قومي را از آن . بوده استخشونت سراسر  داشته كه 

با يك روش خاصي، مجازات خشونت آميز را  هم) ص(در ضمن پيامبر اكرم . آداب و رسوم خارج كرده است
  . در جامعه آن روز كامالً حذف كردند

 افزايش اعدام و كشتن بدنبال ،در قصاص براي شما حيات قرار داده شد :بعضي در تفسيرآيه كه مي فرمايد
) ص( در سيره پيامبر اكرم. نيست يكسان) ص(در صورتيكه اين تعبير با روش و سيره پيامبر اكرم  .هستند

منظور از كلمه قصاص . شودمي صدمه به افراد تعبير  حساسيت زياد در مقابل به پيگيري و ،منظور از اين آيه
هر جامعه بايد نسبت به صدمه . را پيگيري خون خواهي يا پيگيري موضوع فرد صدمه ديده تعبير مي شود

هر . داشته باشد برخورد محكميزننده صدمه  جامعه بايد با افراد. ديدن و يا كشته شدن افراد حساس باشند
چند موضوع كشتن و يا صدمه زدن به فرد قاتل هم در نهايت مطرح است، ولي پيگيري روش هايي كه از 

گرفتن روزه و   پرداخت خسارت،  مثل پرداخت پول،. خشونت كمتري استفاده شود، نيز بايد مد نظر قرار گيرد
كارشناسان فقهي براي جلو گيري از خونريزي بيشتر پيشنهاد يا هر روشي كه كارشناسان روانشناسي و 

  .   نيز مي تواند مطرح شود  كنند، مي

. با اين مقدمه، هر كشوري كه بر مبناي دين اسالم اداره مي شود، بايد براي اداره كشور قوانيني تدوين كند
قوق بشر و تساوي حقوق در ضمن ح. همه مردم در مقابل قانون مساوي هستند  وقتي قانون تدوين شد،

  . اجتماعي بشر بصورت حداكثري مورد توجه قرار مي گيرد

پس مالكهايي مانند قانون گرايي، حقوق بشر ، تساوي بشر، آزادي بيان مي تواند بعنوان مالك براي اسالمي 
  .بودن و يا اسالمي نبودن حكومت ها و جوامع بكار گرفته شود

يك آيه قرآن كه مي گويد، هر جا مشركين را يافتيد او را بكشيد، اسلحه در نتيجه اگر يك نفر با توجه به 
قطعا اين   بردارد و از هر كسي كه خوشش نيĤمد، بگويد تو مشرك هستي و او را در خيابان به قتل برساند،

  . و فرد قاتل يك مجرم و تروريست است. اين اقدام اسالمي نيست

، گروه طالبان و داعش هر روز، تعدادي را بدونه محاكمه به قتل  اينكه در كشور افغانستان، عراق و ليبي
رسانند، نشانگر اين است كه اين گروهها هيچ اطالعي از اسالم و قوانين اسالمي ندارند و به هيچ يك از  مي

اين كارها اصوالً بر مبناي دين اسالم انجام نمي شود، بلكه يك سري .  قوانين اسالمي پايبند نيستند
  .ست بر اين كشورها مسلط شده استتروري
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البته شايد در حد مفاهيم، حقوق . گويد كه ما  قانون حقوق بشر اسالمي داريم در ضمن يكي از علما دائم مي
يا ال اقل . ولي در سطح احكام و قانون، حقوق بشر اسالمي ديده نشده است.  بشر اسالمي وجود داشته باشد

يعني بايد احكامي نوشته باشد كه . ما قانون حقوق بشر اسالمي داريم وقتي كسي مي گويد. بنده نديده ام
اين . بتوان تفاوت و تشابه آنرا استخراج كرد. بتوان آن احكام را با قانون حقوق بشر سازمان ملل مقايسه كرد

ه از در ضمن در هيچ كشور اسالمي احكام صادر. يا ال اقل بنده نديده ام. كار تا كنون انجام نگرفته است
لذا قطعاً قانون . طرف علما در مجالس كشورها يا يك كنفرانس بين المللي مورد بحث قرار نگرفته است

بطور كلي حقوق بشر غربي و مفاهيم اسالمي .يا ال اقل من نديده ام. حقوق بشر اسالمي وجود خارجي ندارد
  . در مورد حقوق بشر يك سري مشتركاتي دارد كه به شرح زير است

به آزادي افراد تعرض كرد، نمي توان  اين عبارت يعني اينكه . همه افراد در مقابل قانون يكسان هستند: اول 
اين : دوم . آن فرد اقدامي انجام داده باشد كه طبق قانون تصويبي در مجالس جرم محسوب شود مگر اينكه
قاضي طبق قانون تصويبي مجلس مجازاتي را  : سوم. ده باشددر محكمه اي به او تفهيم اتهام ش جرم بايد

  . مي تواند هر مذهب، نژاد و يا زباني داشته باشد حاال اين فرد. تعيين كند

كسي را در خيابان نمي توان . متعرض آبرو، جان، مال و ناموس كسي شدنمي توان پس حقوق بشر يعني 
اين مفهوم در  .حيثيت افراد را تهديد كردنمي توان آبرو و . نمي توان به كسي صدمه وارد كرد .ترور كرد

وقتي مي گويند حقوق بشر حاال  .اسالم هم وجود دارد و حقوق بشر غربي هم به آن تصريح كرده است
فرق افراد با هر مذهب، هر نژاد و يا هر زباني براي  فرقش چيست؟ . فرق دارد با حقوق بشر غربي  اسالمي
  تفاوت حقوق بشر اسالمي و حقوق بشر غربي چيست؟ چيست؟  و محاكم قانوني قانون گذار قانون،

كداميك با اسالم مغاير است و مغايرتش  هفت زير بناي قانوني كه در ابتدا همين بخش به آن پرداخته شد،
آيا گردن زدن افراد  .مسلماً هيچ يك از اين زير بناهاي قانوني با مفاهيم اسالمي متضاد نيست در چيست؟

نشان دهيد قانون مصوب و تفهيم اتهام، جزو  احكام اسالم است؟ اگر جزو احكام اسالم است، بدونه محاكمه، 
قطعاً اين موضوعات ربطي به  .چنين كاري انجام گرفته است) ص(ساله حكومت پيامبر اكرم  10در تاريخ 

  .اسالم ندارد

  ايران و حقوق بشر

هر چند كليه زير بناهاي قانوني در كشور . وجود هفت زير بناي قانوني است تساوي و حقوق بشر به معني
  .شود وجود دارد، ولي گاهي اين زير بناهاي حقوقي بدرستي رعايت نمي

مثالً يكي از زيربناي حقوقي اين است كه كسي را نمي توان از حقوق اجتماعي محروم كرد، مگر اينكه در 
جرمي طبق قانون ) دادستان، قاضي و وكيل مدافع( نفر  3حضور حداقل با ) دادگاه ( يك محكمه قانوني 

قاضي طبق قانون مصوب پس از تفهيم اتهام، . مي به يك نفر تفهيم اتهام شودمصوبه مجلس شوراي اسال
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هر چند اين زير بناي حقوقي بصورت كامل در . ، مجازات آن جرم را تعيين مي كندمجلس شوراي اسالمي
  . گيرد ولي گاهي ديده مي شود كه افرادي در اين چرخه حقوقي مجازات نشده اند ايران انجام مي

حصر خانگي دو نفر از . يك موضوعي كه در حال حاضر باعث اعتراض سازمانهاي حقوق بشري شده است
اتفاقاتي افتاد كه  1388در فرايند انتخابات رياست جمهوري سال . است 1388كانديداهاي رياست جمهوري 

شوراي امنيت ملي براي پايان دادن به درگيري هاي خياباني حكم به حصر . به درگيري خياباني شد منجر
  .خانگي دو تن از كانديداها را صادر كرد

به هر حال يك سازمان . هرچند اين حكم مي تواند بصورت موقت تا پايان درگيريها ، يك حكم قانوني باشد
اين وظيفه قانوني اين شورا است و بايد . ن درگيريها را مي دهدنگي تا پايادستور حصر خا ،مسئول امنيت

ولي بعد از اتمام درگيريها مناسب است، هر گونه محروميت اجتماعي افراد توسط دادگاه ها  . اجرا شود
اگر دادگاه ها فاقد قانوني در اين زمينه هستند، مناسب است قانون جزايي مناسب براي نقض  .مشخص شود
تصويب قانون،  اشخاص طبق قانون  از توسط مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد و پس ون انتخاباتكنندگان قان

  . مجازات شوند

در . هر چند طبق قانون اساسي اعتراض مسالمت آميز وجود دارد . موضوع بعدي اعتراض مسالمت آميز است
  و راه  اجتماعات  تشكيل: هفتم بيست و  اصل چون،. نتيجه سازو كار قانوني تظاهرات مسالمت آميز وجود دارد

ولي نبود مكان مناسب   . نباشد آزاد است  اسالم  مباني  به  مخل  كه  آن شرط  ، به سالح  حمل  ها، بدون  پيمايي
  . براي اعتراض مسالمت آميز باعث شد تا چند نفري كه دخالتي در تظاهرات نداشتند بي گناه كشته شوند

، خانم ندا آقا سلطان در خارج از تظاهرات مسالمت آميز مورد 1388آميز سال در تظاهرات هاي مسالمت 
هدف گلوله  بودند،در اطراف تظاهرات مسالمت آميز  بجز ايشان چند نفر ديگر كه .هدف گلوله قرار گرفت

  .در ضمن در حين تظاهرات مسالمت آميز به ساختمانهاي دولتي حمله شد . افراد ناشناس قرار گرفتند

ي انجام تظاهرات مسالمت آميز يك مكان باز در اطراف شهر برايا بوستان  يك پارك،. ا پيشنهاد مي شودلذ 
  .بطوريكه تظاهرات ها در آن مكان انجام گيرد. شود در نظر گرفته

رسانه ملي و روزنامه ها، شعارها و . موضوع آخر نقد و بررسي شعارها و درخواست هاي تظاهر كنندگان است
در نتيجه درخواست مردم براي مسئولين . هاي تظاهر كنندگان را نقد و بررسي نمي كننددرخواست 

  . مشخص نمي شود

  پيشنهاد

ايشان كليه مجازاتهاي عرفي را حذف و آنرا در يك . رعايت حقوق بشر بود) ص(بزرگترين رسالت پيامبر اكرم
را در جامعه  ي خشونت آميزها در ضمن روشهاي حذف و كاهش مجازات. سازو كار قانوني قرار دادند
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در مورد حقوق بشر ) ص(ولي در كشورهاي اسالمي هيچ كدام از فرامين پيامبر اكرم . اسالمي نهادينه كردند
ضد حقوق بشري در جوامع  خشونت آميز و بطوريكه با تفسير و توجيه هاي مختلف، اقدامات. اجرا نمي شود

  . اسالمي گسترش يافته است
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  نگرش استراتژيك .14

  
امروزه دولتي مي تواند در كشورها وجود داشته باشد . منظور از نگرش استراتژيك، اهداف نهايي دولت است

همه دولت ها يكسري وظيفه . به عبارت ديگر دولت بايد توسعه گرا باشد. كه اهداف توسعه را دنبال كند
يجاد قوه قضائيه براي داوري بين ايجاد امنيت، حفظ مرزهاي كشور، ا: اين وظايف عبارتند از . ذاتي دارند

  ... مردم و 

اهداف . ولي دولت توسعه گرا عالوه بر وظايف ذاتي دولتها، توسعه اقتصادي در كشور را نيز دنبال مي كند
افزايش اشتغال و رفع  - 2افزايش مستمر توليد داخلي كشور،  - 1توسعه اقتصادي عبارت است از  مشخص
افزايش توان فكري و جسمي  -5 ايجاد عدالت اجتماعي - 4فقر در جامعه  كاهش و از بين بردن -3بيكاري 

  . افراد جامعه

را  داوري بين مردم،. دولت ها براي تأمين امنيت، سازمانهاي نظامي و انتظامي الزم را پايه گذاري مي كنند
يوان ساالري مستقل، جهت نيل به اهداف توسعه اي مجبور به ايجاد د. مي سپارنددادگاه ها و قوه قضائيه به 

  . عقاليي و توسعه گرا هستند

در صورت . مي دانندتوسعه خيمه  عمود  را  گرا توسعهني و  ري مستقل، عقال ساال ديوان پردازان، هاي نظريه
كشورهايي كه  . اي در سرزمين توسعه بر پا نخواهد شد ، هيچ خيمهن اين عمودفروريختن يا بر پا نبود

  .يابند، ديوان ساالري مستقل، عقاليي و توسعه گرا را پي ريزي كرده اندتوانسته اند توسعه 

عملكرد وزارت صنايع و بازرگاني بين المللي در كشور ژاپن و نقش آن در توسعه كشور ژاپن بار براي اولين 
كشور، ري ژاپن و وزارت صنايع و بازرگاني خارجي اين  ساال ديوان. را بخود جلب كرد پژوهشگران توسعه توجه

را هدايت و حمايت از صنايع استراتژيك ژاپن وظيفه،   1970و  1960هاي  نقش رهبري نيرومند را در دهه
  .  بر عهده داشت

. كارايي دولت امري ضروري و البته دشوار استتوانايي و دولتي، جهت افزايش  تاسيس نهادهايبطور كلي 
ديوان  عملكرد چشمگير. يش رشد و كاهش فقر شوندافزا توانند موجب هاي اداري كارا و كارآمد مي نظام

اي سياستگذاري سالم و منطقي را فراهم  و از  از يك سو عوامل اوليهساالري زماني محقق مي گردد كه 
  . ها و خدمات عمومي اصلي را با حداقل هزينه تحويل جامعه دهند سوي ديگر كاال

اي كه كارآمدي آن را  ل و اندازه استقال :عبارتند از مناسب توسعه، ري ساال ديوان هاي  ترين ويژگي مهم
 تبيين ،اي را تعريف اف استراتژيك توسعهكه اهد دارداين اجازه را  يعني ديوان ساالريل  استقال .تضمين كند

براي دستيابي به اهداف آنها را  هاي اجتماعي گروه از طريق، برقراري ارتباط باديوان ساالري  .و محقق سازد
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ي ارتباط منطقي نهادهاي دولتي و  ل دولت، متضمن ميزان باال از اين نظر، استقال. بكار مي گيرداي  توسعه
گرا،  ري توسعه ساال ديوان. غيردولتي است كه قادرند اهداف منسجم توسعه را تنظيم و به اجرا درآورند

ها و  جذب و حفظ بهترين( ري ساال طرفي سياسي، شايسته هايي چون بي ست كه از ويژگيا ري ساال ديوان
و موثر، محيط كاري و اداري آراسته و مقرري و حقوق بازنشستگي  آ، ترتيبات اداري كار)ها ترين هوشبا

در اين ميانه، . باشدپذيري و امنيت اشتغال برخوردار  بيني مناسب و شايسته، منزه از ارتشا، تداوم و پيش
   .طرفي سياسي اهميتي بسيار دارد بي

ري از دو جنبه  ساال اندازه ديوان. گذارد اي مي هاي توسعه مشي ري تاثيري مستقيم بر خط ساال دازه ديوانان 
هايي كه بر  ري است و دوم از نظر هزينه ساال دهنده اهميت و قدرت ديوان نخست آنكه نشان :اهميت دارد

اي آن  اي يك دولت و وضعيت توسعهه مشي رويكردها و خط ،بين ساختار  نتيجه  در  .كند دولت تحميل مي
هاي نيازمند تغيير  ش جهت توسعه اقتصادي در دولت ، هرگونه تالدر ضمن. وجود داردكاملي ارتباطي 

بر اين اساس . رود، است ري كه مغز دولت به شمار مي ساال هاي آن، به ويژه در حوزه ديوان مشي ساختار و خط
اي،  م حرفه هاي اجتماعي و در يك كال نمند، مستقل، در پيوند با گروهني، قانو ري عقال ساال گيري ديوان شكل

  .اي است نياز اجراي موفق هرگونه طرح توسعه ترين پيش اساسي

ممكن است بانك مركزي رأساً بانكهاي تجاري و . مركزي را تشكيل مي دهددولت نهاد بانك : بطور مثال
. به  بخش خصوصي مي دهدبانكهاي  تجاري و تخصصي را مجوز تشكيل تخصصي را تشكيل دهد و يا اينكه 

نهاد بانك مركزي كمك مي كند تا سرمايه هاي اندك مردم در بانكها به سرمايه هاي بزرگ تبديل و در 
بانكها مي توانند به كار آفرينان كمك كنند تا آنها كارگاه و كارخانه . پروژه هاي بزرگ سرمايه گذاري شود

در اينصورت دولت مي تواند به هدف خود يعني توليد بيشتر، اشتغال . ه اندازي كنندمورد نظر خود را را
  . بيشتر برسد

مثالً دولت . يا دولت از طريق جمع آوري ماليات، منابع دولتي را براي احداث زير ساختها تجهيز مي كند
در هر  .آماده شوند مدرسه، مي سازد تا توانايي فكري و جسمي كودكان افزايش و براي شغل هاي تخصصي

  .دو صورت ديوان ساالري بايد كارآمد باشد

محيط خارجي نيز ارتباطي سازنده برقرار  هبمي كند،  توجهبه محيط داخلي گرا همانطور كه  دولت توسعه 
محيط . بينانه، تعامل با دنياي بيرون را مديريت كند با اتخاذ رويكردي معقول و واقعاز اين طريق . كندمي 
شرط . ها، سرشار از فرصت است، ضمن آنكه تهديد هم با آن آميخته است لمللي در تمامي عرصها بين

  .است فضاي بيروني و مديريتسياست خارجي معقول  ، تنظيمها استفاده از اين فرصت

براي : توسعه اقتصادي را هدف قرار مي دهد، دوم: بصورت خالصه، دولت توسعه گرا، دولتي است كه  اول
افراد با هوش، مستقل و متعهد : به هدف ديوان ساالري مستقل، عقاليي و كارآمد را تشكيل و سوم دستيابي
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با گروه هاي اجتماعي و بخش خصوصي : چهارم. به اهداف ملي را در رأس اين ديوان ساالري قرار مي دهد
  . متحد مي شود تا بتواند به اهداف خود نائل آيد

  اسالم و اهداف استراتژيك
براي اين موضوع خداوند  .قرار دادند اولين اهداف خود را از بين بردن شرك و بت پرستي ) ص(پيامبر اكرم 

قرآن در .  تنها ابالغ رسالت است و كار ديگري نبايد انجام دهد) ص(به ايشان مي فرمايد كه وظيفه پيامبر 
  . مي فرمايد 35سوره نحل آيه 

ينَ أَشْرَكُواْ لَوقَالَ الَّذو  ككَذَل ءن شَيم هونن دنَا مرَّمالَ حاؤُنَا وال آبنُ ونَّح ءن شَيم هونن دنَا مدبا عم شَاء اللّه
  فَعلَ الَّذينَ من قَبلهِم فَهلْ علَى الرُّسلِ إِالَّ الْبالغُ الْمبِينُ 

ما و نه پدرانمان هيچ چيزى را غير از او خواست نه  و كسانى كه شرك ورزيدند گفتند اگر خدا مى
شمرديم پيش از آنان نيز چنين رفتار كردند ولى آيا جز  پرستيديم و بدون حكم او چيزى را حرام نمى نمى

 ؟اى است ابالغ آشكار بر پيامبران وظيفه

وقتي حكومت . آنها بر عليه شرك و كفر كاري بجز تبليغ نداشتند. اين وظيفه براي كليه پيامبران بوده است
جنگهايي كه پيامبر . بلكه تنها از خود دفاع مي كردند. بر عليه مشركان جنگ نمي كردند. تشكيل مي دادند

يعني مشركان پيامبر اكرم . اكرم داشته نشان مي دهد كه جنگ هاي ايشان بيشتر حالت دفاع داشته است
  . ي جنگ پيش دستي نكرده استبرا) ص(واال پيامبر اكرم . را وادار به جنگ كرده بودند) ص(

اگر آن چند جنگ به . تبليغات خود را شروع كرد. در جامعه اي كه همه مشرك بودند) ص(پيامبر اكرم 
همه كافر و مشرك . كار خود را به تنهايي شروع كرد ايشان. ايشان تحميل نمي شد، هيچ جنگي رخ نمي داد
توانست موافقت همه را براي پرستش  يغات و معاشرت با آنهابودند، در ابتدا همه مخالف او بودند ولي با تبل

وقتي بر شهر مكه مسلط شد كسي را نكشت، وقتي .خداي يگانه و دوري از شرك و بت پرستي كسب كند
شهر را همانگونه كه بود بدست خود اهالي شهر مكه سپرد و به مدينه . اهالي شهر مكه به او ايمان آوردند

، يك زماني دشمن او بودندكه تقريباً بيشترين آنها  همان اهالي مكه و مدينه ) ص(رمصحابه پيامبر اك. رفت
بر ) ص( يعني پيامبر اكرم. تبديل كردندخود ولي ايشان با تبليغات زياد آنها را به صحابه و دوست . بودند

  . عليه هيچ مشركي و يا كافري اقدام خشونت باري انجام ندادند

بود ولي براي ) ص(رك و بت و پرستي از اهداف استراتژيك حكومت پيامبر اكرم در نتيجه از بين بردن ش
قطعاً  آمدند، نمي البته اگر كفار و مشركين به جنگ آن حضرت  .اين كار جز تبليغ كار ديگري انجام ندادند

  .رخ نمي داد) ص(هيچ جنگي در زمان حيات پيامبر اكرم 

در ذيل اهداف دوري از شرك و خداپرستي، خداوند يك سري اهداف بشري را تعريف كرده است كه عمده 
  . مي فرمايد 25خداوند در قرآن كريم سوره حديد آيه .  ترين آن، ايجاد عدالت بين انسانها بود
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 تَابالْك مهعأَنْزَلْنَا مو نَاتيلَنَا بِالْبسلْنَا رسأَر لَقَد يدشَد أْسب يهف يددأَنْزَلْنَا الْحو طسبِالْق النَّاس قُومييزَانَ لالْمو
  ومنَافع للنَّاسِ وليعلَم اللَّه منْ ينْصرُه ورسلَه بِالْغَيبِ إِنَّ اللَّه قَوِي عزِيزٌ

م و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به به راستى ما پيامبران خود را با داليل آشكار روانه كردي
انصاف برخيزند و آهن را كه در آن براى مردم خطرى سخت و سودهايى است پديد آورديم تا خدا معلوم 

  كند آرى خدا نيرومند شكست ناپذير است بدارد چه كسى در نهان او و پيامبرانش را يارى مى 

شود كه  همين جهت، معلوم مي رار داده و آنها را مسئول دانسته است؛بهاين آيه خود مردم را مورد خطاب ق
عدالتي  ظلم و بي بلقراري عدالت اقدام كنند و در مقاكتاب و ميزان چيزي است كه خود مردم بايد براي بر

اين شموليت   . سپرده شده است بشريبه كليه افراد در كليه قرون اين خطاب و مسئوليت . بايستند
 .رساند ي قوانين الهي را ميجاودانگ

اجراي قسط و عدل منوط به كتاب و ميزان است و بايد كسي متصدي اجراي قوانين باشد كه از آنها 
همين جهت  به. اند ترين اين مطلعين به قوانين الهي و جانشينان معصوم او، شايسته) ص(مطلع باشد؛ پيامبر

  .نحو تام و احسن اجرا شوند ون باشند، تا قوانين الهي بهگذاري و اجراي قان آنها بايد در رأس امور قانون

  : مي فرمايد)ع(؛امام على بطوريكه . چند حديث هم وجود دارد كه رعايت عدالت را عبادت مي داند

  »العدل رأس اإليمان، و جماع اإلحسان، و أعلى مراتب اإليمان«

  .مرتبه ايمان است باالترين، و مجموعه خوبيها ايمان و  )اصل و پايه ( عدالت سر

 در جايي ديگر آن حضرت مي فرمايد 

  .ترغيب مي كنداند كه اجراى عدالت آنان را به فرمانبردارى  هايى مردم، توده»الرّعية سواد يستعبدهم العدل«

  و در جايي ديگر مي فرمايد

  »ما عمرت البلدان بمثل العدل«

   .را مانند عدالت آباد نمي كندشهرها هيچ چيزي 

 18قرآن كريم در سوره حديد آيه .  در ضمن خداوند كمك به اقشار فقير را جزء عبادات مهم قلمداد كردند
  مي فرمياد

رٌ كَرِيمأَج ملَهو ملَه فضَاعنًا يسقَرْضًا ح أَقْرَضُوا اللَّهو قَاتدصالْمينَ وقدصإِنَّ الْم  

دو چندان ] پاداش[اند ايشان را   به خدا وامى نيكو داده )آنان كه(هنده و د  يقت مردان و زنان صدقهدر حق
  گردد و اجرى نيكو خواهند داشت
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يعني . در قرآن وقتي به عبادات فردي انسان توصيه شده، به خواندن نماز و پرداخت زكوة اشاره شده است
 مي فرمايد   41خداوند  در سوره حج آيه  .پرداخت به اقشار فقير هم جزء عبادات در نظر گرفته شده است

نكَرِ ونِ الموا عنَه و عروفروا بِالماَم ا الزَّكوة وءاتَو لوةَ ووا الصي االَرضِ اَقامم فكَّنّاهن مبةُ االُموراَلَّذينَ اعاق لّهل  .  

دهند، و امر به  دارند، و زكات مي يهمان كساني كه هر گاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم، نماز را برپا م
  !كنند، و پايان همه كارها از آن خداست معروف و نهي از منكر مي

ي شريفه براي آن مؤمناني كه قدرت در اختيار آنها قرار  را در اين آيه اقدام مشخص خداوند متعال چهار 
  و نهي از منكر مر به معروف ا دادن زكات،  كه عبارتند از خواندن نماز ،.  مشخص كرده است  ميگيرد 

  مي فرمايد  5سوره مباركه البينة آيه خداوند در 

 وذلك دينُ القَيمةِ ◌ۚ وما أُمروا إِلّا ليعبدوا اللَّه مخلصينَ لَه الدينَ حنَفاء ويقيموا الصالةَ ويؤتُوا الزَّكاةَ 
 

و به آنها دستوري داده نشده بود جز اينكه خدا را بپرستند در حالي كه دين خود را براي او خالص كنند ، 
  !و زكات را بپردازند؛ و اين است آيين مستقيم و پايدارنماز را برپا دارند 

نيز    به عبارت ديگر ذيل هدف خدا پرستي ، ايجاد عدالت و فقر زدايي  و  نيكي كردن به  انسانهاي ديگر،
  .قرار دارد

در نتيجه ، مالك داشتن اهداف استراتژيك كه همان ايجاد عدالت  وفقر زدايي است  مي تواند بعنوان مالك 
  . انحراف از دين اسالم مورد توجه و استفاده قرار گيرد

با اين توصيف، اهداف استراتژيك دين اسالم مي تواند ايجاد عدالت، فقر زدايي ، حفظ آبرو و حرمت ديگران 
  .اين هدف استراتژيك يك هدف توسعه اي است. باشد... و 

  منحرفين و اهداف استراتژيك
براي دفاع از خود و ) ص(وقتي كه پيامبر اكرم . كين و كافران وجود دارددر قرآن آيات زيادي در مورد مشر

در همه . شهر خود با مشركين جنگيده است، آيات زيادي در زمينه جنگ با كافران و مشركان هم وجود دارد
در نتيجه گروه هايي اهداف استراتژيك را . اين آيات اجر عظيم و بهشت به مجاهدان وعده داده شده است

چون . بزرگترين گناه نزد  خداوند شرك است. آنها چنين استدالل مي كنند. ارزه با شرك قرار مي دهندمب
  مي فرمايد  13خداوند در سوره لقمان آيه 

يمظع لَظُلْم ّرْكإِنَّ الش بِاللَّه لَا تُشْرِك ّنَيا بي ظُهعي وهو هنابانُ لإِذْ قَالَ لُقْمو  

هنگامي كه لقمان به پسرش گفت اين پسرم ، چيزي را شريك خداوند قرار نده به درستي كه شرك يك 
  مي فرمايد   48و يا اينكه قرآن در سوره نساء آيه . ظلم بزرگ است
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بِاللّه شْرِكن يمشَاء ون يمل كونَ ذَلا درُ مغْفيو بِه شْرَكرُ أَن يغْفالَ ي ا  إِنَّ اللّهيمظا عافْتَرَى إِثْم فَقَد  

بخشايد و  بخشايد و غير از آن را براى هر كه بخواهد مى مسلما خدا اين را كه به او شرك ورزيده شود نمى
  .مرتكب شده استهر كس به خدا شرك ورزد به يقين گناهى بزرگ 

ما بقي گناهان را . خشدبا اين دو آيه اينگونه نتيجه گيري مي كنند كه خداوند فقط شرك را نمي ب
قرآن، انواع شرك را مشخص مي با استدالل از آيات . به موارد شرك مي پردازدبراي همين منظور . بخشد مي
در ابتداي اسالم جان و مال و ناموس مشركين  ، وقتي شرك را مشخص كردند مي گويند همانطور كه كند

  .مشركين بر مسلمانان حالل استپس جان و مال و ناموس . بر مسلمانان حالل شده است

و عبارت است . كفر اكبر كه فرد را از اسالم خارج مي كند -1ويد كفر دو نوع است در مورد اقسام كفر مي گ
از كافر شدن يا تكذيب اسالم، تكبر و نخوت ولو اينكه فرد معتقد به اسالم باشد، شك داشتن در حقانيت 

كفر اصغر كه با ارتكاب گناهان حاصل مي گردد، هر چند كه  - 2فاق اسالم، روي گردان از دين و ارتداد و ن
  . فرد را از اسالم خارج نمي كند، مثال اين نوع كفر به قتل رساندن يك فرد مسلمان است

كافران را به چند دسته   .حتي يهوديان و مسيحيان. ندكليه كساني كه مسلمان نيستند كافر مي گويند،
كفار اين است كه مسلمانان با آنان بجنگند و آنان را از  مي گويد حكم تمامي  هاتقسيم مي كند و در انت

  . ميان بردارند

ما معتقديم كه آن چه بين صحابه و ياران پيامبر از جنگ و اختالف و فتنه  :دنمي نويس  انحرافيكتابهاي در 
اجر است و كسي كه بر حق نبود كسي كه از آن ها بر حق بودند، براي او دو . رخ داد از اجتهاد  آنان بود 

  .براي او يك پاداش و آن هم پاداش اجتهاد است و خطاي او بخشوده مي شود

و خداوند از گناهانشان مي . مانند صحابه هستند. كساني كه در راه خداوند جهاد كنند،بعد ادامه مي دهد
و اگر بر حق باشند دو پاداش بطوريكه آنها هم اگر در جنگ و جهاد ، اشتباه كنند، يك پادادش .  گذرد
  . دارند

. هر آدمي بايد لباس رزم بپوشد و به جنگ كفار و مشركان برود .مي كنندنتيجه گيري  با مطالب باال اينطور 
اگر مشركان و كفار را . در اين راه اگر مسلماني را هم بكشد، براي مجاهد يك پاداش در نظر گرفته مي شود

  . ر نزد خداوند خواهد داشتبه قتل برساند، دو پاداش د

هر كسي . و طالبان و القاعده، جنگ با كفار و مشركان است) داعش (حكومت اسالمي  از هدف بطور كلي
اگر مسلماني هم سر راهش بود مي . برود مشركانبايد هر جوري شده اسلحه بدست گيرد و به جنگ كفار و 

  . تواند بكشد كه براي آن هم يك پاداش دارد
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به يك تروريست تمام عيار  ،قرار مي گيرند اين گروه ها ، تا افرادي كه در اطرافنحوه تحليل باعث شدهاين 
  . يعني اعتقاد به دين اسالم براي آنها مساوي است با تروريست شدن. تبديل شوند

. شروع مي كنم كه در كتابهاي آنها وجود دارد مباحث پيرامون شركابتدا از . مطالب باال را نقد مي كنم
حرف و جمله  روي ولي. استقبول همگي مورد  ، مي نويسند،به استناد آيات قرآنآنها وتوسط  مباحثي كه

جان و مال و ناموس مشركين بر مسلمانان سخني كه مي گويد در ابتداي اسالم . حديث و زيادي وجود دارد
  . اين جمله داراي اشكاالت اساسي است . استحالل شده 

با كساني ) ص(سران مشركين و عمده جنگ هاي پيامبر اكرم ) ص(در زمان پيامبر اكرم. سوالم اين است
جان و مال و ناموس كداميك از اينها براي مسلمانان حالل  .است يان ، معاويه ، خالدبن وليد بودهمثل ابوسف

ل و جان و ناموسش را تصاحب بعد از فتح مكه كدام مشرك را اعدام كرد و ما ) ص(شده است؟ پيامبر اكرم
  .البته اين موضوع پاسخ دارد كرد؟

قرآن به پيامبر اكرم . پيامبر اكرم در صدر اسالم مردم را دعوت به يكتا پرستي و اجتناب از شرك نمود
دعوت او به يكتا پرستي موجب اخراج پيامبر .  فرموده كه بر شما بجز ابالغ رسالت هيچ چيزي ديگري نيست

اموال خودشان را درمكه رها كردند و ) ص(مسلمانان هم به تبع پيامبر اكرم. ز مكه به مدينه شدا) ص(اكرم
يك روز خبر رسيد كه با اموال . به مدينه آمدند و در وضعيت بسيار بدي، زندگي خود را در مدينه آغاز كردند
آنها هم براي پس . برده است مسلمانان كه در مكه بود، ابوسفيان كارواني راه انداخته و اموال را به شام

ولي ابوسفيان از بي راهه كاروان خود را به سالمت از مسلمانان . گرفتن اموالشان بر سر چاه بدر گرد آمدند
مشركين  ،پس در اين جنگ. وقتي مشركين از اين موضوع اطالع يافتند به جنگ مسلمانان آمدند. دور كرد

مي خواستند اموال خود را پس بگيرند ولي موفق به اين كار مسلمانان . مهاجم ومسلمانان مدافع بودند
جنگ احد و خندق هم كه در . ولي در اين جنگ پيروز شدند. در ضمن مورد هجوم هم واقع شدند. نشدند

، ابتدا مشركين پيمان خود را در فتح مكه هم . يعني مسلمانان مدافع بودند. مدينه به وقوع پيوسته است
در ضمن اموال خود . مشركين را نكشت مكه را فتح كرد هيچ يك از )ص(پيامبر اكرم شكستند و زماني كه 

  . ندمهاجرت كرده بودند را پس نگرفت كرده بودند و به مدينه  رها در مكه و يارانش كه قبالً 

خداوند جان و مال كسي را كه به جنگ مسلمانان نيامده حالل نكرده : نتيجه اي كه مي گيريم اين است
پس از شكستن پيمان صلح حديبيه، توسط مشركان، . يك واقعه تاريخي اين را بخوبي اثبات مي كند. است

) ص(ابتدا وارد خانه دختر خود كه اتفاقا همسر پيامبر اكرم . ابوسفيان بصورت انفرادي وارد شهر مدينه شد
رت علي به خانه حض) ص(او هم از خانه پيامبر اكرم . با ابوسفيان صحبت نكرد) ص( پيامبر اكرم. دبود، ش

يعني مذاكرات . مذاكراتشان نتيجه بخش نبود. ابو سفيان با حضرت علي يك مقداري صحبت كرد. رفت) ع(
ز صحبت كردن با ابو سفيان هم بعد ا. با ابوسفيان دوستانه و منجر به هيچ تفاهمي نشد) ع(حضرت علي
  . بدونه نتيجه شهر مدينه را ترك كرد و رفت ، )ع(حضرت علي 
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. كشتند همان جا ابوسفيان را مي) ع(يا حضرت علي ) ص(بايد پيامبر اكرم . استاگر كشتن مشركين مباح 
مشركي بوده كه  در ضمن ابوسفيان. است چون در آن زمان، ابوسفيان رياست مشركين را بعهده داشته

در آن زمان ابوسفيان از سران . ن  صلح حديبيه را شكسته بود و بدونه اجازه وارد شهر مدينه شده بودپيما
  . آمد كه دستش به خون مسلمانان نير آلوده بود مشركين بشمار مي

بدونه جهت، دست  ) ص(پيامبر اكرم چون  چرا؟  .او را نكشتند) ع(و حضرت علي ) ص(ولي پيامبر اكرم 
در نتيجه ترور و كشتن افراد در كوچه و . كردمي آلوده ن بود  كسي كه به جنگشان نيĤمدهخود را بخون 

  .چه فرد مشرك باشد يا نباشد. خيابان از نظر اسالم مطرود است

يا ممكن است . تا از شرك خود دست بردارد. با اين استدالل اگر كسي مشرك بود بايد او را نصيحت كرد
در اينصورت هم بايد او را نصيحت كرد تا از شرك خود . شرك آلود باشد مسلماني عملي انجام دهد كه

دليل مطالب باال هم اين آيه قرآن .به اين عمل امر به معروف و نهي از منكر گفته مي شود. دست بردارد
قرآن توجه   41به سوره مائده آيه  .اوالً در اسالم هيچ گاه هدف حكومت از بين بردن شرك نبوده است. است
  .كنيد

ؤْمنْ قُلُوبهم و منَ يا أَيها الرَّسولُ ال يحزُنْك الَّذينَ يسارِعونَ في الْكُفْرِ منَ الَّذينَ قالُوا آمنَّا بِأَفْواههِم و لَم تُ«
ي أْتُوكي مٍ آخَرينَ لَمقَوونَ لاعمبِ سلْكَذونَ لاعموا سالَّذينَ هاد قُولُونَ إِنْ أُوتيتُمي هعواضم دعنْ بم مرِّفُونَ الْكَلح

أُولئك الَّذينَ لَم يرِد اللَّه  هذا فَخُذُوه و إِنْ لَم تُؤْتَوه فَاحذَروا و منْ يرِد اللَّه فتْنَتَه فَلَنْ تَملك لَه منَ اللَّه شَيئاً
رَ قُلُوبطَهأَنْ يظيمع ذابرَةِ عخĤْي الف ملَه و زْينْيا خي الدف ملَه مه«  

از آنانكه با زبان خود گفتند ايمان  ورزند تو را غمگين نسازند چه مىاى پيامبر كسانى كه در كفر شتاب 
اى  ند تا بهانهسپار گوش مى به سخنان تو د و چه از يهوديان كهآورديم و حال آنكه دلهايشان ايمان نياورده بو

كنند كلمات را از جاهاى خود  مىي اند خبرچين براى تكذيب تو بيابند و براى گروهى ديگر كه نزد تو نيامده
گويند اگر اين حكم به شما داده شد آن را بپذيريد و اگر آن به شما داده نشد پس  مى وكنند  دگرگون مى

آيد  هرگز در برابر خدا براى او از دست تو چيزى بر نمىدورى كنيد و هر كه را خدا بخواهد به فتنه درافكند 
اينانند كه خدا نخواسته دلهايشان را پاك گرداند در دنيا براى آنان رسوايى و در آخرت عذابى بزرگ خواهد 

  .بود

مي فرمايد كه ناراحت نباشد از اعمال كافران، و منافقان و كساني كه ) ص(در اين آيه خداوند به پيامبر اكرم 
. آنها را به خداوند واگذار كند كه نتيجه اعمالشان را در دنياي ديگر خواهند يافت. از ايشان اطاعت نمي كنند

  . به آنها نمي دهد) ص(و خداوند اجازه هيچ گونه برخوردي  از طرف پيامبر 

  :در آيات ابتداي سوره الشعرا مي فرمايد
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إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ علَيهِم منَ السماء آيةً  ﴾3﴿لَعلَّك باخع نَفْسك أَال يكُونُوا مؤْمنينَ  ﴾2﴿تلْك آيات الْكتَابِ الْمبِينِ 
 فَقَد ﴾5﴿وما يأْتيهِم منْ ذكْرٍ منَ الرَّحمنِ محدث إِال كَانُوا عنْه معرِضينَ  ﴾4﴿فََظلَّت أَعنَاقُهم لَها خَاضعينَ 

  ﴾6﴿كَذَّبوا فَسيأْتيهِم أَنْباء ما كَانُوا بِه يستَهزِئُونَ 

آورند جان خود را تباه  ايمان نمى] مشركان[خواهى از اينكه  گويى مى)2(هاى كتاب روشنگر  اين است آيه
خاضع گردد آوريم تا در برابر آن گردنهايشان  اى از آسمان بر آنان فرود مى اگر بخواهيم معجزه)3(سازى 

تافتند  رحمان برايشان نيامد جز اينكه همواره از آن روى بر مى] خداى[و هيچ تذكر جديدى از سوى )4(
در حقيقت به تكذيب پرداختند و به زودى خبر آنچه كه بدان ريشخند مى كردند بديشان خواهد ] آنان)[5(

  )6(رسيد 

) ص(مشركان ، اجازه عكس العملي به پيامبر اكرم  در اين آيه هم خداوند در مورد ايمان نيĤوردن كافران و
البته اگر اينجور افراد .پس وظيفه حكومت اسالمي كشتن كافرين، منافقان يا مشركين نيست. نمي دهد

لذا تمامي . و دفاع هم جايز است. خداوند حكم دفاع داده است. بخواهند با حكومت اسالمي درگير شوند
. نمي آمده ) ص(اگر طرف مقابل به جنگ پيامبر اكرم . دفاعي بوده است) ص(جنگهاي زمان پيامبر اكرم 

هدف از حكومت در اسالم طبق آيه قرآن ايجاد عدالت بين .  به جنگ او نمي رفته است) ص(پيامبر اكرم 
  .مردم است

   25 آيه سوره حديد طبق اين

  

و طسبِالْق النَّاس قُومييزَانَ لالْمو تَابالْك مهعأَنزَلْنَا مو نَاتيلَنَا بِالْبسلْنَا رسأَر لَقَد يدشَد أْسب يهف يددأَنزَلْنَا الْح
  )25سوره حديد آيه ( لَّه قَوِي عزِيزٌ ومنَافع للنَّاسِ وليعلَم اللَّه من ينصرُه ورسلَه بِالْغَيبِ إِنَّ ال

اگر . هم سازگار است) ع(اين موضوع با نحوه حكومت حضرت علي .يعني وظيفه حكومت ايجاد عدالت است
 زبير،  طلحه، )ع(حضرت علي ابتداي حكومت  .طاعت و برداشته شدن شرك بودهدف عدالت نبود و موضوع ا

اين آدمها بخاطر عدالت با حضرت علي . حض از حضرت علي داشتندعمروعاص و اشعث ابن القيس، اطاعت م 
يك مقدار سهم ) ع(اگر حضرت علي  .و مشرك هم نبودند. و اال همگي نماز مي خواندند. جنگيدند) ع(

آنها از   بيشتري از بيت المال براي آنها مقرر كرده بود و از آنها مي خواست كه به جنگ كفر و شرك بروند،
  . اطاعت محض داشتند و هيچ گاه با آن حضرت نمي جنگيدند) ع(حضرت علي 

اولين كساني كه به يك مسلمان تهمت شرك به درست يا به . به يك موضوع تاريخي هم نظري مي اندازيم 
مگر اينكه . قبل از آن، كسي را به اين اتهام نمي كشتند. غلط زده و آنها را كشته اند ، گروه خوارج بوده است

  .از دين خارج شده اند. گروه خوارج هم از نامشان پيداست. آمد به جنگ مي
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اين كار بايد با دقت بيشتري ادامه . البته تفسير و پيدا كردن مصاديق شرك از قرآن و سنت كار خوبي است
هر . وقتي مصاديق شرك به يك مسلمان گفته شود باعث مي شود مرتبه ايمان آن مسلمان افزايش يابد. يابد

ي تبليغ اين مطالب بايد بدونه ول. درجه ايمانش افزايش مي يابد. چه اعمال شرك آلود مسلمان كمتر باشد
بر علما  تبليغ رسالت و به مسلمانان سعي در انجام آن مي باشد تا اينكه درجه ايمان . خشونت باشد

 .  مسلمانان افزايش يابد

  تحدي در قرآن
. مهمترين آياتي كه نشان مي دهد، جان و مال و مشركين و كافران محترم است، آيات تحدي در قرآن است

يك واقعيت تاريخي قرآني است كه عبارت  اصطالحر لغت يعني مبارزه طلبي و معارضه كردن، و در ي، دتحد
ـ صلّي اهللا عليه و آله ـ كه محمداست از امر خداوند به مخالفان و منكران وحي قرآن و صدق نبوت حضرت 

 .دانند، نظير آن را بياورند اگر طبق ادعاي خود، قرآن را مجعول و پيش خود ساخته و اساطير االولين مي
  .مي فرمايد 5خداوند در قرآن ، سوره يونس آيه 

 بِسوره مثْله و ادعوا منِ استَطَعتُم منْ دونِ اللَّه إِنْ كُنْتُم صادقينَ أَم يقُولُونَ افْتَراه قُلْ فَأْتُوا

گوييد، يك سوره همانند  اگر راست مي :او قرآن را به دروغ به خدا نسبت داده است؟ بگو: گويند ها مي آيا آن
  طلبيد) به ياري(توانيد  آن بياوريد، و غير از خدا هر كس را مي

اينكه كافران و مشركان بروند، و از يكديگر كمك  :اول. وند در آيات تحدي چند موضوع را روشن مي كندخدا
وقتي خداوند چنين فضاي . پس خداوند فضاي آزاد علمي را براي همه انسانها فراهم كرده است. بگيرند

  . كسي نمي تواند به بهانه هاي مختلف اين فضا را نقض كند. آزادي را فراهم كرده است

خداوند در اين . ر سومي هم بايد براي داوري وجود داشته باشددر هر موضوع مناقشه آميز الزاماً نف: دوم 
اوند داور و نفر آيات داور و نفر سوم را مشخص نكرده است ولي شكل بيان بگونه است كه نشان مي دهد، خد

اين موضوع نشان مي دهد، خداوند اين حق را براي همه . شك  كننده قرار داده است سوم را همان فرد
ل و ذهن داور هم عق. اده است كه در اعتقادات خود شك كنند وبدنبال رفع شك خود بروندانسانها قرار د
  .پس نمي توان كسي را مرتد اعالم كرد و او را بقتل رساند. خودشان است

. ولي اين هدايت با روش هاي خشونت آميز نيست. هر چند هدف از حكومت اسالمي هدايت مردم است 
است، خداوند دستور مي دهد، فضاي علمي و بحث آزاد علمي را فراهم كنند تا بلكه اين روش كامالً عقلي 

  . هر كسي بتواند در باره موضوعاتي كه شك مي كند، تحقيق كند

با همه ) ص(در صدر اسالم پيامبر اكرم . كامالً روشن است) ص(يامبر اكرماين موضوع در روش و عملكرد پ
با هيچ كس رفتار خشونت . و نصيحت به توحيد دعوت كرد انمردم را با زبهمه  .ندرفتاري خوش داشت

در زمان حكومتش، كسي به زندان نرفته است، كسي كتك نخورده است، كسي را مورد  .آميزي نداشت
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كسي را . شماتت و سرزنش قرار ندادند، هيچ كس را نكشت مگر اينكه طرف مقابل آغاز كننده جنگ بوده
آبروي . كسي بدونه مسكن از سرما و گرما جان نداد. كسي تشنه نماند.  كسي را گرسنه رها نكرد. حد نزد

  .كسي ريخته نشد

اگر فضاي بحث علمي تحدي قرآن را بپذيريم، در نتيجه جان و مال و ناموس كافران و مشركان در ميان 
ه مسلمانان محترم شناخته شده، در ضمن جمع شدن آنها براي آوردن آيه قرآن هم محترم شناخته شد

  . است

به هر كسي  ها در اين كشور. مقايسه كنيدو داعش در عراق و سوريه  حاال اين را با طالبان افغانستان 
در موصل بيشتر علماي اهل سنت و امام جماعت مساجد را . او را مشرك تلقي كردند و كشتند. رسيدند

كاركنان سفارت ايران كه كاري بجز پخش كشتند ، طالبان وقتي حكومت افغانستان را بدست گرفت اول 
بقدري  در عراق ، افغانستان  و هر جا تكفيري ها حضور دارد،نا امني . مواد غذايي و دارويي نداشتند كشتند

  .ت خروج از روستاي خود و رفتن به روستاي مجاور را نداردأجر كس گسترش يافته كه هيچ 

نها به هركس برسند او را مهدور الدم مي دانند واعدامش آاست  منحرفيناين خشونت ها هم نتيجه افكار 
در صدر اسالم بجز خوارج هيچ گروهي  دستور كشتار . اين كار شبيه خوراج در صدر اسالم است. مي كنند

و صحابه ) ص(سيره پيامبر اكرم و در صورتيكه منش . مسلمانان بدليل مشرك بودن را صادر نكرده است
  . اينگونه نبوده است

  و خق انسانها خدا حق
و كفر اصغر كه . دو نوع است كفر اكبر كه خداوند آنرا نمي بخشد بر كفر . كتاب منحرفين آمده است در

يعني كشتن مسلمان را مباح . ندمصداق كفر اصغر را هم كشتن مسلمان مي دان. خداوند آنرا مي بخشد
  . دانند مي

خلط مطلب . كه اين يك خلط مطلب است. جايز مي داند در نتيجه اين كتاب ترور مسلمان و غير مسلمان را
. كفر و شرك در رابطه با حق خداوند است.آنها اين است كه بين حق خدا و حق انسانها تفاوت قائل نيستند

يعني اگر كسي  مشكلي در عبادت خود داشته باشد، بطوريكه شرك . خداوند كفر و شرك را نمي بخشد
ممكن است كسي حق خداوند . ولي در مقابل حق انسانها متفاوت است. بخشد تلقي نشود ، خداوند آنرا مي

كشتن . ت مي شوددر اينصورت، مجازا. را به درستي انجام داده باشد، ولي حق الناس را بجا نيĤورده باشد
همگي حق الناس يا حق عمومي ، گرفتن اموال ديگران به زور ، غصب اموال صدمه زدن به ديگرانافراد، 
 93خداوند در آيه .  اين حق الناس با حق اهللا يا حق خداوند قابل جمع نيست. نها نسبت به يكديگر استانسا

  .سوره نساء  مي فرمايد

   .عظيمافَجزَاؤُه جهنَّم خَالدا فيها وغَضب اللَّه علَيه ولَعنَه وأَعدّ لَه عذَابا  ومنْ يقْتُلْ مؤْمنًا متَعمّدا 
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و آنرا نمي توان كفرو شرك اصغر و قابل بخشش . به عبارت ديگر قتل تعمدي مؤمن بخشيده نمي شود
نمي توان . قطعا بخشيده نخواهد شد. در نتيجه اگر كسي دستش به خون مسلماني آلوده شود. قلمداد كرد

دو با هم قابل جمع  چون اين. كشتن مسلمان را مي بخشد. گفت چون خداوند غير شرك را مي بخشد
 انسانها چه مسلمان و چه غير مسلمان ياكشتن  ولي. مطرح استخداوند  با انسان شرك در رابطه. نيستند

اين حق با حق الناس . پس شرك نوعي حق اهللا است .است ، حق الناس انسانهاو حقوق  پايمال كردن حق
  . متفاوت است

اين . دوري از شرك و كفر، فقط در حيطه فرهنگي استمطالب فوق، تبليغ براي توحيد و جمع بندي 
هدف عملياتي حكومت اسالمي عدالت و آزادي . موضوع بعنوان اهداف عملياتي در حكومت جايي ندارد

آن هدف اسالمي نيست و دوم اينكه : اول. كندنتعقيب  را عدالت و آزادي انسانهاحكومتي  اگر. انسانها است
در ضمن . آن هدف ساخته  و پرداخت ذهن عليل يك نفر است كه به صالح و رشد آن جامعه ختم نمي شود

  .مجريان آن هم به بهشت نمي روند

  هدايت منابع بطرف نا كارآمدي
برنامه ريزي و گفته شد، مهمترين هدف دولت توسعه گرا،ايجاد ديوان ساالري دولتي براي  همانطور كه

عمده ترين هدف ديوانساالري دولتي، . مشاركت با گروه هاي اجتماعي جهت پيشبرد اهداف توسعه اي است
 توسعه اقتصادينيل به  براي... ايجاد زير ساختهاي اقتصادي مانند، مدارس، كارخانجات بزرگ، جاده ها و 

  . است

  . لي بداليل زير اهداف توسعه اي را دنبال نمي كندو. در كشورهاي اسالمي هم اين ديوانساالري وجود دارد

وقتي مديران ديوانساالري، طرحهاي . ديوانساالري با هزينه باال و كارآمدي پاييني فعاليت مي كند: اول
  .اجرايي را با هزينه بااليي اجرا كنند، توسعه اقتصادي امكان پذير نيست

اين مديران بجاي پيگيري اهداف توسعه اي ، اهداف . مديران دولتي با هزينه بااليي كار مي كنند: دوم
  .شخصي خود را پيگيري مي كند

مثالً  با يك بودجه خاص مي توان، يك مسجد و يك مدرسه . كارها و اقدامات مديران، انحرافي است: سوم
ا ي. ولي مدير دولتي يك مسجد مي سازد و آنرا تزئين مي كند، بطوريكه مدرسه ساخته نمي شود. ساخت

. تواند در زير مجموعه اين گروه قرار گيردمي . بطور كلي اصرافهايي كه در پروژه هاي دولتي انجام مي گيرد
مهمترين هدف دين در جوامع انساني، تربيت مديراني است كه متعهد، متخصص، كارآمد و با هزينه : چهارم

 يرهبران ديني در تربيت چنين انسانهايوقتي نهاد دين و . بسيار پاييني طرحهاي توسعه اي را انجام دهد
نهاد دين بايد در روش و رويكرد خود تجديد نظر ناموفق باشند، و چنين انسانهايي در جوامع پيدا نشود، 

  . اقدامات خود را طوري سازمان دهي كند، كه بتواند چنين انسانهايي تحويل جامعه دهد. كند
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  نا كارآمدي در بسيج امكانات و منابع
كرد صحيح بانكها باعث رشد عمل. گسترش فعاليت هاي توليدي با بسيج امكانات مالي بانكها حاصل مي شود

مي شود و عملكرد نامناسب آن، تورم، ركود و فقر اجتماعي را به  ...، كاهش بيكاري و رفاه اجتماعي توليدات،
  .آورد مغان ميار

، اعطاي تسهيالت ، خريد و فروش ) مدت دار, ديداري( قبول سپرده: وظيفه بانكها عبارت است از  بطور كلي
فلزات قيمتي، اجاره صندوق امانات،نقل و انتقال پول، نگاهداري و انجام امور مربوط به اوراق بهادار ، انجام 

 .وصايت و وكالت, عمليات بورس، ضمانت نامه بانكي، و خدمات اماني كه عبارتند از قبول قيموميت

  توانند سرمايه چون بانكها مي. مختلف، دو وظيفه اولي بانكها بسيار حائز اهميت است در اقتصاد كشورهاي
هاي اندك مردم را جمع آوري و آنرا تجميع و به سرمايه كالن تبديل و در واحدهاي توليدي سرمايه گذاري 

ع بيكاري، رفاه، ، رفاگر در كشوري اين وظيفه ذاتي بانكها به درستي اجرا شود، آن كشور رشد توليد. كنند
  . و توسعه اقتصادي را تجربه مي كند آرامش

براي اولين بار . ولي در دنياي واقعي بانكها هميشه نمي توانند اين وظيفه ذاتي خود را به درستي انجام دهند
در نتيجه . در كشور آمريكا و انگليس، بانكها نمي توانستند، اين وظيفه را بدرستي انجام دهند 1930در سال 

در اين سال كليه واحدهاي توليدي تعطيل شدند،  .اقتصاد كشور آمريكا و انگلستان دچار بحران اقتصادي شد
  . كارگران بيكار و قدرت خريد مردم كاهش يافت

اين فرمول . به نام جان مينيارد كينز، فرمولي جهت خروج از ركود پيشنهاد كرد براي رفع مشكل، دانشمندي
رست بانكها در حال حاضر بهترين فرمولي كه موجب كاركرد د. في نقد و اصالح شدبعداً توسط افراد مختل
اين تئوري در قالب اقتصاد كالن به دانشجويان رشته هاي . هاي جديد استو كينزين  مي شود، تئوري كينز

و كينزين هاي تحقيقاتي بيشماري تئوري هاي كينزدر ضمن مراكز . آموزش داده مي شود اقتصاد مختلف
بطوريكه هر ساله . بررسي قرار مي دهند و ديد كه عمدتا در مورد كاركرد بانكها است را مطالعه و مورد نقدج

همه كشورها سعي مي كنند، قوانين بانكها را بگونه اي . گيرد هزاران تحقيق پيرامون اين نظريه ها انجام مي
ركود، تورم و هر  يق دولتها مي توانند،از اين طر. شده، تنظيم كنندقتصاد كالن مطالعه و تحقيق كه در ا

  . گونه انحراف در اقتصاد خود جلو گيري كنند

بانكها طبق قانوني كه به بانكداري . بگونه اي معكوس عمل مي شود هاي اسالميولي اين موضوع در كشور
تمر با يك ركود مس ها،هميشهاجراي اين قانون موجب شده تا كشور. اسالمي موسوم است اداره مي شود

اجراي اين قانون در سالهاي اخير موجب شده نه تنها بانكها و موسسات پولي نتوانند، به . دندرگير باش
هم موجبات تخريب واحدهاي توليدي را نيز فرا بلكهسرمايه گذاري و رشد توليدات در كشور كمك كنند، 

  .آورده اند
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 داف متعالي اسالم راقانون هيچ يك از اه هر چند اسم اين قانون بانكداري اسالمي است، ولي در عمل اين
مهمترين هدف اسالم كاهش و حذف نرخ بهره پول است، در صورتيكه، اجراي قانون فعلي . كندنمي اجرا 

درصدي از مشتريان دريافت و نرخ سود سپرده  30بانكداري اسالمي باعث شده تا موسسات پولي نرخ سود 
را به  اين نحوه كاركرد در حال حاضر اعتراض بسياري از علماي اسالمي. درصد پرداخت كنند 20باالي 

  . همراه داشته است

با نگاهي به ميزان سود آوري و بازدهي سرمايه در واحدهاي توليدي موفق جهان مشاهده مي شود كه سود 
در نتيجه با وجود چنين . آورترين، واحدهاي توليدي و خدماتي جهان قادر به پرداخت چنين سودي نيستند

و يا هر عبارتي اميد بخش براي آينده دور از انتظار بانكهايي رشد توليدات، خودكفايي، توسعه اقتصادي 
  . خواهد بود

در بيشتر كشورهاي اسالمي، بانكها متعلق به دولت است كه موجب شده، بانكها به مخرب ترين نهاد 
، اختالس ها، پرداخت وامهاي انكهاي فعال در كشور ايرانببطور مثال در . كشورهاي اسالمي تبديل شوند

تخريب اقتصاد  اين كاركردها موجب . شايع شده است ...باال بودن دارايي هاي ثابت بانك، و بدونه بازگشت، 
  . كشور شده است

براي اينكه بتوانيم . احساس مي شودبرخي احكام و قوانين در مورد بانكداري با اين مقدمه ضرورت تغيير 
ي دين اسالم در مورد نهادهاي پولي و نيم، ابتدا بايدها و نبايد هاكقانوني مناسب، جايگزين قانون فعلي 

  .مالي و سپس كاركرد قانون بانكداري فعلي در ايران نقد و بررسي مي شود

  مشكل بانكداري اسالمي

حال اگر آيات قرآن، احاديث، روايات و توصيه . فرض مي كنيم ، واژه اي به نام بانكداري اسالمي وجود ندارد
 و از. اختيار كارشناس اقتصادي و بانكي گذاشته شودن اطالعات را در اي.  را جمع آوري كنيم علماي اسالمي

بطور قطع و يقين اين كارشناس اقتصادي، براي . نهاد مالي مناسبي طراحي كند ،اين كارشناس بخواهيم
در اين . نهاد اولي يك موسسه پولي و مالي امدادي است. اجراي قوانين اسالمي، دو نهاد طراحي مي كند

نهاد دومي هم يك . دريافت و پرداخت مي شود )وام بدونه دريافت نرخ بهره(  مهاي قرض الحسنهواموسسه 
را در يك واحد  از مردم ،پول هاي جمع آوري شدهسرمايه گذاري هاي شركت . شركت سرمايه گذاري است

سرمايه را به  خود را محاسبه و سود سود ، در پايان سال،واحد توليدي. دكننتوليدي سرمايه گذاري مي 
سود ها را   توليدي، هاي واحد مايه گذاري هم با جمع آوري سودشركت سر. شركت سرمايه گذاري مي دهد

كه در اسالم  ..عقود مضاربه، مساقات و اين كاركرد با .  كند به نسبت سرمايه ها بين سهامدارانش تقسيم مي
ري ، ميزان بهره پول در انتها و بعد از در يك شركت سرمايه گذا .به آن توصيه شده است يكسان است

  . مي شودو پرداخت حسابرسي مشخص 
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بعضي از . البته گاهي ممكن است يك شركت سرمايه گذاري توسعه يابد و به يك بانك تخصصي تبديل شود
 بعنوان بانك با پسوند اسالمي فعاليت مي كنند، نوع تكامل) بجز ايران (بانكهايي كه در گوشه كنار جهان، 

  . يافته يك شركت سرمايه گذاري هستند كه بصورت بانك تخصصي اداره مي شود

حال اگر كسي دغدغه اجراي قانون و فرآمين اسالمي در كشور را داشته باشد، ابتدا بر گسترش موسسات 
اين موسسات ) ) ره(كميته امداد امام خميني موسسه پولي وابسته به مانند (كند، مي پولي امدادي تأكيد 

وظفند، پول كساني كه با انگيزه هاي ديني مايلند ، مبلغي بعنوان قرض الحسنه داشته باشند را قبول و در م
در راه مانده ، بيمار ، بيكار و در حال : قبال آن به كساني كه به داليلي كه دين اسالم معين كرده مانند

  . كندمي ، وام قرض الحسنه پرداخت ... ازدواج و 

براي پرداخت و دريافت وام، طبق عقود  .انجام مي گيردعقود اسالمي  ، باو دريافت وامنوع دوم پرداخت 
اسالمي هم، مي توان شركت سرمايه گذاري و يا بانكهاي تخصصي از نوع توسعه يافته شركت هاي سرمايه 

د ندارايه و سرماز اين طريق مي توان واحدهاي توليدي كه نياز به سرمايه و نقدينگي . گذاري تأسيس كرد 
پرداخت و دريافت  در ضمن سود سرمايه هم دقيقاً به اندازه نرخ سود دهي واحد توليدي. را پشتيباني كرد

  . واحد توليدي هيچ مبلغ اضافه تري پرداخت نمي كند .شود

اسالمي را مي توان بر بانكهاي تجاري و بانك مركزي هم جاري  مفاهيمحال سؤال اساسي اين است، آيا 
  كرد؟

هاي مركزي و بانكهاي تجاري،با  بانكمفاهيم اسالمي، با جاري كردن چون . كه امكان ندارداست  سخ اينپا
اين مشكالت . با آن روبرو شدند 1930روبرو مي شوند كه كشورهاي آمريكا و انگلستان در سال  مشكالتي
  : عبارتند از

اين كشورها با توجه به قوانين كينز و . شدندهاي مختلف اقتصادي روبرو با ركود، تورم و تنش  كشور - الف
بر تعيين نرخ بهره قوانين كينز و كينزين هاي جديد . كينزين هاي جديد ، اين بحران ها را مهار كرده اند

چون در مفاهيم اسالمي . اين قانون با مفاهيم اسالمي  مخالف  است. در اقتصاد تأكيد دارندبصورت درون زا 
لذا كشورهاي اسالمي از جمله ايران سالها با ركود و تورم . بل تعيين شده باشدنرخ بهره نمي تواند از ق

  . هستندمستمر درگير 

. قوانيني كه در حال حاضر بعنوان قوانين بانكداري اسالمي اجرا مي شود، يك نقطه ضعف اساسي دارد  -ب
در . ايه وام گيرنده مي شوددر قوانين اسالمي، بانك براي پرداخت وام توليدي، مجبور به مشاركت در سرم

وقتي حجم دارايي ثابت بانك افزايش مي يابد، بانكها قادر به . نتيجه حجم دارايي ثابت بانك افزايش مي يابد
از طرفي ، . در نتيجه بانكها نمي توانند به سرمايه گذاري و توليد كمك كنند. پرداخت وام بيشتر نيستند

از اموال اين بانك از پول به كاال و اجناس تبديل مي شود، امكان بانك يك نهاد پولي است، وقتي قسمتي 
  .اختالس و فساد در بانك افزايش مي يابد
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سال گذشته كه تئوري كينز و كينزين هاي جديد در بانكها اجرا شده و حاال جزء الينفك  85در طول  -ج
لذا براي . كشورهاي مختلف مهار كند قوانين بانكي شده، اين قانون توانسته ، بحرانهاي پولي و مالي، را در

راه حلي بجز تئوري كينز و كينزين هاي جديد به فكر  هاي اسالمي از جمله ايران حل بحران كنوني كشور
مورد ،قانون كينز و كينزين هاي جديد را هزاران محققدر ضمن در حال حاضر،  .نرسيده است بشر امروزي

گري وجود داشت كه مي توانست بحرانهاي مالي و پولي كشور ها را اگر قانون دي. مي دهندنقد و بررسي قرار
در انتها اگر كسي بتواند تئوري . توضيح دهد حتماً تا كنون توسط دانشمندان مختلف پيشنهاد شده بود

  .جديدي كشف كند كه بتواند جايگزين تئوري كينز شود حتماً جايزه نوبل اقتصاد را به او خواهند داد

شركت هاي سرمايه گذاري، بانك هاي تخصصي و بانكهاي ي شود، در كشورهاي اسالمي، لذا پيشنهاد م
براي دريافت وام و نقدينگي يعني مردم و توليد كنندگان . اسالمي اداره شود مفاهيمامدادي تأسيس و طبق 

پرداخت  ه آنها واماسالمي ب مفاهيمو شركتها ي سرمايه گذاري مراجعه مي كنند، طبق  ي تخصصيبانكهابه 
  . شود مي

. بين بانك مركزي و بانكهاي تجاري و تخصصي طبق تئوري كينز و كينزين ها جديد انجام گيرد ارتباطولي 
در ضمن بانكها و موسسات پولي قادر خواهند . از اين طريق مي تواند، بحرانهاي پولي، تورم، را كنترل كرد

  . بود از توليد كنندگان حمايت كنند

در ضمن . با حمايت همه جانبه از توليد كنندگان مي توان رونق اقتصاي را براي جامعه به ارمغان آورد
از فساد روز افزون درون بانكها نيز  از اين طريق مي توان. افزايش دادبيكاري را كاهش و توليدات را 

  .جلوگيري كرد

در آينده قانون جديدي كشف شود كه بتوان  البته ممكن است  اين قانون بايد بصورت موقتاً پذيرفته شود،
  .بانكها را با مفاهيم اسالمي هم اداره كرد

  پيشنهاد

ولي مشاهده مي شود، در كشورهايي . مهمترين هدف حكومت اسالمي، ايجاد عدالت و رفاه اجتماعي است
مالي كشورها  اين امر موجب شده تا امكانات. هدف از حكومت مبارزه با شرك و كفر هدف گذاري شده است

چون پيامبر اكرم . اين هدف گذاري نوعي انحراف در اسالم بشمار مي آيد. صرف توسعه و رفاه اقتصادي نشود
ايشان در اين رابطه ار هز . تبليغ دينداري و مبارزه با شرك را فقط بصورت فرهنگي انجام مي دادند) ص(

  . نوع خشونت دوري مي كردند

. از طرف ديگر هدف دين و دينداري، پرورش مديراني متخصص، كارآمد و متعهد به منافع عموم مردم است
با توجه به اينكه چنين انسانهايي در كشورهاي اسالمي كمياب و نا ياب هستند، لذا تجديد نظر در ساختار 
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بانكها نقش اساسي در تأمين در انتها براي رسيدن به توسعه اقتصادي . نهادهاي آموزشي ديني ضرورت دارد
سرمايه گذاري دارند ولي در كشورهاي اسالمي ايده بانكداري اسالمي، نقش مخربي در توسعه اقتصادي 

  . كشورها دارد
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  گويي پاسخ .15
  

. تصميم گيرندگان در دولت، بخش خصوصي و سازمانهاي جامعه مدني بايد به افكار عمومي پاسخگو باشند
بايد نتايج حكومت توسعه گرا هر ساله . اين پاسخگويي مي تواند با حضور احزاب و نهادهاي رقيب تأمين شود

اقدامات خود در زمينه، افزايش اشتغال، افزايش توليد، كاهش فقر و ايجاد عدالت را به جامعه ارائه كند و 
پاسخ . شاخص هايي تعريف شده است براي رفاه اجتماعي و اقتصادي .پيشرفت و عملكرد خود را توضيح دهد

  . گويي حكومت ها اين است كه بتوانند شاخص هاي  توسعه را بهبود بخشند

درآمد به جمعيت آن، ) توليد ناخالص داخلي(از تقسيم درآمد ملي يك كشور : شاخص درآمد سرانه  - 1
اين شاخص براي . است كشورهاي مختلف ارزيابي براي اين شاخص ساده و قابل .آيد دست مي به سرانه

با اين شاخص سطح درآمد . ف بكار برده مي شودمقايسه وضعيت درآمد كشور در طي سالهاي مختل
 . كشورهاي مختلف با هم مقايسه مي شود

شاخص فالكت يكي از اين شاخص هاست كه از تركيب نرخ تورم و نرخ بيكاري بدست :فالكتشاخص  2 -
اين شاخص از جمله نماگرهاي اقتصادي است كه به وسيله اقتصادداناني مانند رابرت بارو . آيد مي

)RobertBarro ( و آرتور اوكان)Arthur okan(  دو شاخص مهم اقتصادي اين . ميالدي معرفي شد 70در دهه
  .شود مي محاسبه به صورت يك تركيب خطي معمولي يعني نرخ بيكاري و نرخ تورم 

محيطي كه در جريان توليد و رشد  هاي زيست در اين روش، هزينه:)GNA, SSI(شاخص درآمد پايدار - 3
چه به عنوان خسارت و چه به عنوان ( .مي گردد هاي ملي منظور گردد نيز در حساب ايجاد مياقتصادي 

  .آيد سپس ميزان رشد و توسعه بدست مي)  بهبود منابع و محيط زيست

اين . معرفي گرديد سازمان ملل متحدتوسط  1991اين شاخص در سال :)HDI(توسعه انسانيشاخص  - 4
روش شاخص  براساس(درآمد سرانه واقعي : سه شاخص عبارتند از. تركيبي از سه شاخص ديگر است  شاخص

كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگساالن و (و دسترسي به آموزش  )بدو تولددر(اميد به زندگي ، )برابري خريد
  ).رفتن افراد است هاي به مدرسه ميانگين سال

نفوذ و تأثير به سزا داشته  دولت ملينتوانند بر تصميمات  يعني ساير دولت ها:استقالل مليشاخص  - 5
  . كشوري از نظر ملي مستقل است كه بتواند شاخص هاي توسعه سياسي را داشته باشد .باشند
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چون اين شاخص دارد، ندرمورد پارامترهاي اصلي توسعه سياسي ميان محققان علوم سياسي اتفاق نظروجود
 كهولي درهرصورت شاخص هايي . ها مانند شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي قابل كمي شدن نيستند

  : ازپذيرش بيشتري برخوردارندمي توان چنين برشمرد

  ميزان مشروعيت نظام واهتمام مردم به دولتمردان  -

حزاب و نهادهاي سياسي مشاركت مردم از طريق نهادهاي اجتماعي، سياسي نظير انتخابات مجلس ا -
  غيردولتي و مطبوعات و قدرت انتخاب حكومتي برخاسته از مردم بر مردم و ميزان آزادي آنان 

  حكومت قانون و نه حكومت فرد به شكل استبدادي و ديكتاتوري و غيرشخصي بودن نظام سياسي  -

كارآمد و فعال و حل قانونمند ميزان اقتدار در پاسخگويي به نيازهاي مرم از طريق ايجاد شبكه اداري  -
  . مشكالت و معضالت سياسي جامعه

آنچه به نظرمي رسد، اين است كه با توسعه سياسي بسياري از مشكالت جوامع سنتي حل مي شود و 
وجود شاخص هاي كه برشمرديم همگي نشان دهند يك جامعه اي است كه به . گشايش هايي فراهم مي آيد
گه در اين قسمت شاخص هاي شفافيت و شاخص هاي احساس فساد كه در  . توسعه سياسي رسيده باشد

 . قسمت قبلي شرح داد ه شد، محاسبه مي شود

  

  پاسخ گويي در جمهوري اسالمي ايران
  

  به شرح زير استشاخص هاي محاسبه شده در مورد ايران 

  شاخص درآمد سرانه - 1

 173كشورهاي جهان نشان مي دهد، ايران از ميان نگاهي به آمار بانك جهاني از درآمد سرانه ساليانه در 
  .قرار دارد 96كشور مورد اشاره در اين رتبه بندي، در رده 

ذكر شده در اين GNIشاخص . اين آمار از تقسيم درآمد ملي هر كشور به جمعيت آن كشور به دست مي آيد
اني در مورد درآمد سرانه رتبه بندي بر اساس نرخ ثابت اسمي است، بر اساس ساير شاخص هاي بانك جه

. نيز رتبه ايران تغيير چنداني نمي كند و دامنه تغييرات آن چندان محسوس نيست... همانند قدرت خريد و 
  .قرار دارد 96دالر در اين رتبه بندي در رده  4520براساس اين شاخص، ايران با درآمد ساليانه سرانه 

  فالكت شاخص -2
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ساده و مبتني بر حاصل جمع دو شاخص اصلي يعني نرخ بيكاري و نرخ روش محاسبه شاخص فالكت بسيار 
درايران متولي اعالم نرخ بيكاري، مركز آمار ايران است كه اطالعات مربوط به نرخ اشتغال و . تورم است

كند، گو اينكه در مقاطعي از زمان اين نرخ در برخي از  بيكاري را به صورت سه ماه يكبار محاسبه و اعالم مي
  .صول اعالم نشده استف

آوري اطالعات مربوط به نرخ تورم، قبال به آمارهاي اقتصادي بانك مركزي در زمينه  همچنين جهت جمع
شد اما اخيرا اين وظيفه نيز  شاخص تورم به عنوان تنها متولي رسمي محاسبه و اعالم نرخ تورم مراجعه مي

  .به مركز آمار محول شده است

 1392اين شاخص در سال . درصد بوده است 21/ 9حدود ) 2005( 1384ل شاخص فالكت ايران در سا
درصد نرخ تورم و حدود  30يعني در اين سالها حدود . بوده است  50/  5يعني در اوج تحريم ها )  2013(

  . درصد كاهش يافته است 20به زير ) 2016(  1395اين رقم براي سالهاي . درصد بيكاري بوده است 20

  د پايدارشاخص درآم- 3

تا كنون اين شاخص محاسبه نشده . با توجه به تخريب هاي گسترده اي كه در محيط زيست شده است
  .است

  توسعه انسانيشاخص  -4

  

بر اين اساس  .تهيه شده است 2013كه بر پايه آمار و اطالعات مربوط به سال  2014توسعه انساني  گزارش
 .هاي قبل تغييري نكرده استنسبت به سال 2013انساني در سال ايران در بخش توسعه 

داللت بر توسعه يافتگي  بزرگتر باشدهر چه اين رقم  . استه انساني ارقامي از صفر تا يك شاخص توسع
  .بيشتر آن كشور در حوزه انساني دارد

نيز نمره  2012براي سال . را بدست آورده است 0.749نمره  2013ايران در شاخص توسعه انساني در سال 
بندي جهاني از نظر توسعه انساني نزول  با اين حال ايران در رتبه.اعالم شده بود 0.749ايران در اين شاخص 

 75رتبه ، 2013كشور جهان در سال  187از نظر ميزان توسعه انساني بين  رتبه ايران. پله اي داشته است 2
را از اين نظر به خود اختصاص داده  73رتبه  2012اين در حالي است كه ايران در سال . اعالم شده است

  .بود
در گزارش اين . سازمان ملل ايران را در ميان كشورهاي داراي توسعه انساني باال به حساب آورده است

سازمان كشورهاي جهان از نظر ميزان توسعه انساني به چهار گروه تقسيم بندي شده اندكه عبارتند از 
كشورهاي داراي توسعه انساني  كشورهاي داراي توسعه انساني بسيار باال، كشورهاي داراي توسعه انساني باال،

  .متوسط و كشورهاي داراي توسعه انساني پايين
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كشور در گروه نخست قرار گرفته اند يعني داراي توسعه انساني بسيار باال  49 در گزارش جديد سازمان ملل
  .كشور نيز در گروه چهارم قرار داده شده اند 43كشور در گروه سوم و  42كشور در گروه دوم،  53هستند و 

  

  :پيشنهاد

كت و شاخص منظور از پاسخ گويي، بهتر شدن شاخص هاي درآمد سرانه، درآمد سرانه پايدار، شاخص فال
اعداد منتشر شده از طرف سازمانهاي بين المللي اعداد و رتبه خوبي براي كشورهاي . توسعه انساني است

  . اسالمي و ايران نشان نمي دهد
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  جمع بندي .16
  وضعيت توسعه اقتصادي در ايران
توسعه اقتصادي، مردم  چون در روند. ك عقب گرد محسوب مي شوددر ديد ناظران غربي، انقالب اسالمي ي

ولي در ايران مردم بطرف سنتي شدن . گرايش هاي سنتي خود را كنار مي گذارند و مدرنيته مي شوند
  .حركت كرده اند

ولي . ناظران غربي درست است عقيده،افكار سنتي مسلمانان باشدبرگشت به ، شدنسنتي  البته اگر منظور از
ايجاد دولت توسعه مبني بر ) ص(نشأت گرفته از عملكرد پيامبراكرمدر مورد اسالم، ) ره(ديدگاه امام خميني 

. ضد توسعه استبسياري از افكار سنتي مسلمان . اين دو با يكديگر كامالً متضاد هستند .گرا بوده است
هاي بيشتر مالك ) ره(امام خميني  . اف از اسالم ياد شده استبعنوان انحر، از آنكتاب  بطوريكه در اين

انجام مالك هاي توسعه ،مردم ايرانوقتي .ندرا در قالب دين به مردم كشور ايران ارائه كرد اقتصادي توسعه
لذا مردم ايران توسعه اقتصادي و . آنرا گامي بسوي جلو تلقي كردنداقتصادي را در قالب فرامين ديني يافتند، 

تفاوت اساسي با افكار ساير رهبران مذهبي ) ره(تفكرات امام خميني  از طرف ديگر. جتماعي را پذيرفتندا
. يكي از عرفاي بزرگ قرن بشمار مي رود) ره(به زعم بسياري از علماي اسالم، امام خميني .  داشته و دارد

عملكرد غير عقاليي يا غير علمي از ولي هيچ گاه . ايشان قبل از بدست گرفتن حكومت، استاد عرفان بوده اند
، پيشرفت ايشان همانند ساير مصلحين اجتماعي مردم كشور را به علم آموزي. ايشان ديده نشده است

  .تشويق مي كردند اقتصاد، رفاه اجتماعي و گسترش بيشتر بين مردم

احاطه علمي ايشان بر  دليل پيشوند امام براي ايشان دليل. يك مجتهد جامع الشرايط بود) ره(امام خميني 
ايشان اختالفات شيعه . ايشان خيلي از كارهاي علماي سنتي را انجام ندادند. تمامي موضوعات اسالمي است

تواهاي اختالفي را مردود كليه ف. و سني را كنار گذاشتند و دائم بر وحدت بين شيعه و سني تأكيد مي ورزيد
  . مي شمارد

اساسي جمهوري اسالمي ايران، فضاي قانوني مناسب براي حضور يك دولت با تدوين قانون ) ره(امام خميني 
  .توسعه گرا را فراهم ساخته است

لذا توسعه اقتصادي .  ولي در اجرا، قوانين پيش بيني شده و توصيه هاي ايشان به درستي اجرا نمي شود 
شوراي نگهبان براي انتخابات از عملكرد  مهمترين مشكالت،. كشور ايران با مشكالت مختلفي روبرو شده است

عملكرد نهاد شوراي نگهبان در مورد انتخابات رياست جمهوري بگونه . رياست جمهوري، سرچشمه مي گيرد
اي است كه بعد از هر انتخابات، اعتراض سازمانهاي حقوق بشري در مورد تعداد رد صالحيت شدگان را به 

نمي توانند برنامه مناسبي   عرض انتخابات قرار مي دهند،عالوه بر اين كساني كه خود را در م. دنبال دارد
در نهايت لذا افراد بدونه برنامه، كانديداي رياست جمهوري مي شوند، كه . براي آينده كاري خود تدوين كنند
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تا كنون . خسارت بزرگي به جامعه وارد شده استمديريت كشور در اختيار باندهاي قدرت قرار گرفته و 
  ، نتوانسته اند شاخص هاي كسب و كار، شفافيت،ندكشور را بدست گرفته ارئيس جمهوري  مقامكساني كه 

  . نداشته اندهم  در ضمن هيچ كدام برنامه اي براي بهبود آن . پولشويي را ارتقا بخشند

موضوع بعدي اجرايي شدن قانون شوراهاي استاني و شهرستاني، قانون اصناف و ساير نهادهاي مدني است 
شيوه مديريت دولتي بصورت متمركز باعث شده  .قانون اساسي به آن پرداخته شده ولي اجرا نمي شود كه در

  .تا توسعه كشور با مشكالتي روبرو شود

شده، تا بانكها بجاي پشتيباني از سرمايه گذاري در كشور به يك جاري شدن قانون بانكداري اسالمي موجب 
  .بايد هر چه زودتر كنار گذاشته شودلذا اين قانون . نهاد مخرب تبديل شود

بزرگترين مشكل قوه قضائيه، عدم . عملكرد قوه قضائيه پيرامون مبارزه با فساد، بدرستي انجام نمي شود
اين امر باعث شده تا پرونده هاي زيادي در قوه قضائيه تشكيل و . برخورد علمي با پديده جرم و جنايت است

ضمن برخورد قوه قضائيه با روزنامه نگاران باعث افزايش فساد و اختالس در . باعث شلوغي قوه قضائيه شود
بدرستي اجرا  در كشور ايرانمالك آزادي بيان اين رفتار قوه قضائيه باعث شده تا . در جامعه شده است

  . شودن

د موضوع آخري تعداد فارغ التحصيالن و متخصصين بيكار است كه اين امر در نتيجه اقتصاد دولتي و نبو
نبود موسسات تحقيقاتي باعث شده تا توسعه . بوجود آمده استموسسات تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف 

  . صنعتي بدرستي انجام نگيرد

  دين اسالم از برداشت صلح طلب و توسعه گرا بودن

يك  بلكهندارد ، ماهيت جنگ طلب نه تنها ) ص(تفسير،توجيه و عملكرد پيامبر اكرم ، با برداشت،اسالمدين 
سال پيش توسط پيامبر  1400اين ايده در . دين صلح طلب با يك ايده توسعه طلب و پيشرفته است

 نشان داده) ص(عملكرد پيامبر اكرم. سال اجرا شده است 10در شهرهاي مكه و مدينه به مدت ) ص(اكرم
كامالً امن سال شهرهاي مكه و مدينه به دو شهر  10بطوريكه طي مدت  .ه استاين دين توسعه گرا بود

، فقر زدايي به روشي بسيار شدعلم آموزي  باعث گسترش )ص(اقدامات پيامبر اكرم در ضمن. تبديل شدند
احكام قصاص و ديگر  ايشان مؤثر انجام گرفت، بطوريكه كسي از فقر و بي چيزي جان خود را از دست نداد

در ضمن . قبالً وجود داشته را از حالت عرفي خارج و اجراي آنرا به يك سازو كار حقوقي سپردند احكامي كه
ساله حكومت  10با تخفيف و يا حذف مجازات هايي كه در اسالم بر آن تأكيد شده باعث شد،  در مدت 

كسي . نخورد در اين مدت كسي به زندان نرفتند، كسي كتك. ايشان، حقوق بشر بصورت حداكثري اجرا شود
  . كسي اعدام نشد. شماتت و سرزنش نشد، به كسي شالق زده نشد

فتح را شهر مكه وقتي . در هيچ جنگي شروع كننده جنگ نبودند. جنگ هاي ايشان بيشتر دفاعي بودند 
و حتي در فتح مكه از كسي . ، كسي را نكشتند، امالك كسي را غصب نكردند، اموال كسي را نگرفتندكردند
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ايشان در دوران حكومت خود ساز و كار بازار را براي رونق بخشيدن به تجارت و  . زور خريداري نشدمالي ب
داشته زنان توانستند در فعاليت هاي سياسي و اقتصادي مشاركت بيشتري . فعاليت هاي اقتصادي بكار بردند

هاي معاصر حكومت . دريافت شدكمي از افراد ماليات . حكومت ايشان با هزينه بسيار پاييني اداره شد .باشند
به پنج قسمت براي دريافت ماليات،  ابتدا محصول جمع آوري شده توسط كشاورزان را ) ص(پيامبر اكرم 
زمين، سهم آب، سهم گاو و گاو آهن، سهم صاحب اين پنج قسمت عبارت بودند، از سهم . كردندتقسيم مي 

 40لذا حدود . و آب ها  متعلق به پادشاه هر كشور بود در همين زمان معموالً زمين ها.  بذر و سهم كشاورز
اگر كشاورز . درصد محصوالت بدست آمده از فعاليت هاي كشاورزي به حكومت پرداخت مي شده است

  . درصد محصول را كسب كند 60صاحب گاو و گاو آهن و بذر بود مي توانست 

اين حكم ، مالكيت زمين متعلق به كسي است  طبق. زمين و آبها را انفال اعالم كردند)ص(پيامبر اكرمولي 
ميزان ماليات فعاليت هاي در ضمن . كه اين زمين را آباد كرده و بر روي آن فعاليت توليدي انجام مي دهد

، كند توليدمحصول تا يك حد مشخص اگر كشاورز در زكات . گرفت طبق قانون زكات انجام ميكشاورزي 
اين حد مشخص اندازه قوت و غذاي ساليانه كشاورز است كه ماليات بر  .هيچ گونه مالياتي پرداخت نمي كند

زمين ها هم . درصد ماليات پرداخت مي كرد 10بيشتر از حد مشخص هم كشاورز . آن تعلق نمي گرفت
فعاليت هاي خدماتي مانند، خدمات  ماليات. ه بر روي آن كار مي كرد بودمتعلق به خود كشاورز و يا كسي ك

 20در ماليان خمس، ارائه دهندگان خدمات .تحت عنوان خمس دريافت مي شد خدمات امنيتي،بازرگاني و 
  . درصد سود و يا درآمد خالص خود را بعنوان خمس به دولت پرداخت مي كردند

اگر دولت . در ضمن دولت در مقابل دريافت خمس و زكات مسئول امنيت كشاورزان و افراد آن جامعه بودند
  . توانست از آن جامعه دفاع كند، مسئول برگرداندن آن ماليات بودند به هر طريقي نمي

لذا تقريباً كليه مالك هايي كه دانشمندان پيشگامان توسعه براي پيشرفت كشور توصيه مي كنند، در  
روزه و يا  ،در ضمن بجا آوردن عباداتي مانند نماز. وجود داشته است )ص(ساله پيامبر اكرم  10 حكومت

اين عبادات هم با هدف رفاه بيشتر و آرامش بيشتر براي . ن نيز براي توليد و رفاه جامعه وضع شدحجاب زنا
لذا افرادي كه اين عبادات را انجام مي دادند، هم در دنيا به رفاه و آرامش بيشتري . جامعه انجام مي گرفت

  . مي رسيدند و هم در آخرت پاداش اين عبادت ها را دريافت مي كردند

جنگ هاي فرقه اي باعث شد تا دين . به گروه هاي مختلفي تقسيم شدبعد از گذشت چند سال  سالم ا دين
ي بطوريكه كشورهاي اسالمي از عقب مانده ترين كشورها. دومنحرف ش اسالم كامالً از اهداف اوليه خود

  . دنبشمار مي رو جهان

را دوباره ) ص(مطرح شده توسط پيامبر اكرم توانست يك بار ديگر ايده هاي ) ره(در قرون اخير امام خميني 
ايشان براي اجراي احكام اسالمي نوع حكومت اسالمي را جمهوري با گسترش . و در غالب جديد ارائه كند

در  .اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعالم كردند نهادهاي مردمي و دخالت بيشتر مردم در امور سياسي، 



٢٠۴ 

 

مشروط به ،برنامه هاي اجرايي حكومت ويب، تدوين قوانين وتص) ره(شنهادي امام خميني حكومت پي
اسم حكومت پيشنهادي خود را جمهوري اسالمي اعالم لذا ايشان، . استاسالمي  مطابقت آن با مفاهيم

  .كردند

. شيوه مبارزاتي ايشان براي حذف ديكتاتوري از كشور ايران و تشكيل جمهوري بصورت مسالمت آميز بود
وقتي . ني حكومت ديكتاتوري، اجازه هيچ گونه خشونتي را به طرفداران خود ندادندايشان براي سرنگو

حكومت را بدست گرفتند، با تشكيل سازماني به نام جهاد سازندگي، بهترين روش و سبك توسعه روستايي و 
  .  توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را به جامعه ارائه كردند

  دين اسالمنگ طلب و ارتجاعي بودن برداشت ج
دين اسالم بعد از . دين اسالم بوجود آمده است در به سبب انحراف هاي جنگ طلب و ارتجاعي  برداشت

با اين گروه . اولين فرقه انشعابي، گروه خوارج هستند. به فرقه هاي مختلفي تقسيم شد) ص(پيامبر اكرم 
اين گروه . ا بر مردم اعمال مي كردندتوجيه و تفسيرهايي كه از قرآن داشتند، انواع و اقسام خشونت ها ر

 .به جرم كافر شدن، به قتل رساندنددر كوچه و خيابان،  براي اولين بار در جامعه اسالمي، زنان و كودكان را 
را بر  ديني حكومت هاي ديكتاتوري هايتوجيه و تفسيربا اين گروه . دومين گروه هم بني اميه بودند

شهروندان عادي كشور را به جرم  در ضمن بني اميه و حكام جور، ،كشورهاي اسالمي پي ريزي كردند
و فرقه هاي مختلف اسالمي موجب شد، تا جعل  اتانشعاباين . رافضي، كافر و مشرك به قتل مي رساندند

بشدت ) ص(كه پيامبر اكرم يد، كه اعمال و رفتارهاييرست هاي غلط از قرآن كريم به جايي حديث و برداش
  . دند، به نام دين اجرا شودبا آن مخالف بو

افراد را دستگير و تبديل به برده مي كنند، به به نام دين به نام دين، اموال ديگران را غارت مي كنند، مثالً 
فتواهاي عجيب و غريبي صادر مي كنند كه . هر بهانه اي افراد كوچه و خيابان را  كافر، و به قتل مي رسانند

  . با هيچ عقل و منطق علمي سازو گار نيست

ته از افكار بني اميه و نشأت گرف افغانستان و داعش در كشورهاي سوريه و عراقدر  طالبان قوانين اجرايي 
  . خوارج است

مشخصه . البته گروه ها و فرقه هاي انحرافي چه در صدر اسالم و چه در حال حاضر يك مشخصه بارز دارند
اين افراد معموالً با دو سال درس خواندن در يكي از . آنها اين است كه اطالع كاملي از دين اسالم ندارند

مجتهد مسلم عنوان مي كنند، كه اين فرد حق دارد هر آن فرد را  حوزه هاي درسي مربوط به خودشان،
  . كاري بكند

ايشان با تحصيالت . مهمترين نمونه اين گروهي به نام جنداهللا به رهبري شخصي به نام عبدالمالك ريگي بود
گرفته بود و هر كسي را كه دلش دو ساله در يكي از حوزه هاي درسي در كشور قطر، اسلحه بدست 

  . خواست به قتل مي رساند مي
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ايشان هم يك جواني با . نمونه ديگر آن گروه توحيد و جهاد به رياست شخصي به نام لقمان اميني است
لقمان اميني . ايشان يك اعتراف جالب دارد. تحصيالت يك ساله در علوم قرآني خود را صاحب فتوا مي داند

  . مي گويد »لدين عاليبرهان ا«براي كشتن يكي از علماي اهل سنت به نام 

  كشيم؛ اما اگر به اشتباه مسلماني هم كشته شد براي ما عذر است و براي او اجر ما كفار را مي

. فتح شام، النصره هم شبيه همين گروه هاي توحيد و جهاد و جنداهللا هستند گروه طالبان  و گروه داعش،
هر حال به نام اسالم هر كار ضد توسعه اي را ولي به . مشخصه بارز اين گروه ها كم اطالع بودن آنها است

ترور، كشتار و ايجاد نا آمني را با نام اسالم و فتواي   در ضمن خشن ترين اعمال، مانند، قتل، .انجام مي دهند
منشأ اين برداشت از اسالم بيشتر در كشور قطر و عربستان سعودي . جهاد في سيبل اهللا مرتكب مي شوند

قبالً اينگونه مراكز تبليغي در يمن هم وجود  داشت كه بعد از سرنگوني منصور . دتبليغ و تدريس مي شو
  .هادي اين مراكز تبليغي،  در يمن از بين رفت

بطور كلي برداشت هاي جنگ طلب از طرف پيروان دين اسالم مربوط به كساني است كه در علوم اسالمي 
و . هيچ گاه به جنگ فكر نكرده انديي دست يافته اند كساني كه در علوم اسالمي به درجه باال. فقيه نيستند

همچون  علماي با سوادي  ،جامعه اسالميدر .شته و دارندتأكيد دا در جامعه اسالمي بيشتر بر وحدت
آنها با . وجود داشتند ) ره( سيدجمال الدين اسدآبادي، شيح شلتوت، آيت اله بروجردي و امام خميني

لذا دين اسالم ذاتاً . بودندبا كليه روش هاي خشونت آميز مخالف  داشتند  شناخت عميقي كه از دين اسالم
و علماي بزرگ اين دين با جنگ و خشونت مخالف ) ص(يك دين جنگ طلب نيست، چون پيامبر اكرم 

  .  هستند

  علت عقب ماندگي جوامع اسالمي

خرافه گرايي چسبيده به   فتواهاي چسبيده شده به دين اسالم، اختالفات بيهوده، كشتارهاي به ظاهر ديني، 
توجيه مذهبي ديكتاتوري سياه و حاكميت كم سوادها باعث شده تا   جا ماندگي در تاريخ،  عقايد مذهبي،

جوامع بتوانند پيشرفت كنند،  براي اينكه اين. كشورهاي اسالمي به عقب مانده ترين كشورها تبديل شوند
تصوير شايع دين اسالم در بين عموم مسلمانان عامل عقب ماندگي . بايد مباني شناخت ديني تغييريابد

اين تصوير نه تنها موجب پيشرفت نمي شود كه مانع بزرگي براي پيشرفت . كشورهاي اسالمي است
  . كشورهاي اسالمي بشمار مي آيد

  : شتهايي كه باعث عقب ماندگي مسلمانان شده عبارتنداز افكار و بردا بطور خالصه

  . برداشت هاي خرافي از اثبات خداوند و عرفان، و گسترش عرفان كاذب و خرافي در بين مسلمانان - 1

  تشديد اختالفات شيعه و سني  ي برايايجاد اختالفات بيهوده بين شيعه و سني و صدور فتواهاي - 2
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  شمندان ساير علوم تجربي توسط علماي مذهبي حكم تكفير متفكرين و دان - 3

  توجيه مذهبي حكومت هاي ديكتاتوري و حكومت هاي پادشاهي   - 4

  مخالفت علماي مذهبي با دموكراسي و دموكراسي خواهي با داليل واهي  - 5

  توجيه مذهبي كشتارها و خشونت ها - 6

ان با تحريك فتواي برخي علماي كشتار و خشونت خارج از دستگاه قضايي توسط برخي از مسلمان  - 7
  مذهبي 

  ي مسلمانان از ماهيت دين اسالمكم اطالع - 8

  صدور حكم جهاد ابتدايي و اعمال خشونت توسط برخي از علماي مذهبي - 9

  مخالفت علماي اسالمي با نهادهاي مدني و عدم تشكيل نهادهاي مدني در جوامع اسالمي -10

  سياسي و عدم تشكيل احزاب سياسي در كشور هاي اسالميمخالفت علماي اسالمي با احزاب  -11

  مخالفت علماي اسالمي با رسانه هاي خبري مانند، راديو، تلويزيون، اينترنت و شبكه هاي اجتماعي - 12

  

  مشخصات گروه هاي انحرافي در دين اسالم
  :مشخصات عمومي گروه هاي انحرافي در دين اسالم عبارتند از 

و هيچ گاه اسالم با خشونت . گروه هاي خشونت طلب ربطي به اسالم ندارند .خشونت طلب هستند - 1
كه دست به اسلحه مي برند و خشونت طلب هستند،  لذا گروه هايي. نتوانسته است حاكميت را بدست آورد

همه گروه ها و مسلمانان بايد بتوانند در . البته جهاد دفاعي بر همه واجب است. نمي توانند مسلمان باشد
دين  ولي انجام جهاد ابتدايي و انقالب هاي متكي بر اسلحه را هيچ گاه. وقع مقتضي از خود دفاع كنندم

  . اسالم توصيه و تجويز نكرده است

براي رهايي از حكومت هاي ديكتاتوري ، مسلمانان نبايد راههاي مسلحانه و خشونت آميز را انتخاب  - 2
ترش دين اسالم، راههاي مسالمت آميز را انتخاب كردند و از براي گس) ص(كما اينكه پيامبر اكرم . كنند

يز به پيروزي انقالب اسالمي در ايران هم با روش هاي مسالمت آم. خشونت هاي بي مورد دوري كردند
  . كمترين خونريزي به پيروزي رسيد انقالب اسالمي ايران با. رسيد

با همفكري و تشكيل نهادهاي مدني و احزاب  اين گروه ها. گروه هاي منحرف بيشتر فرد محور هستند - 3
  .مخالف هستند
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بلكه باعث فرار تحصيل كرده ها از . اقدامات و عملكرد آنها موجب گسترش علم و علم آموزي نمي شود - 4
  .اطراف اين گروه ها مي شود

  اين گروه ها بيشتر بر اختالفات مذهبي تكيه دارند تا وحدت مذهبي  - 5

  پيشنهادات
اين اصول و مفاهيم طي مراحلي تبديل . حاوي يكسري اصول و مفاهيم استهر ديني از جمله دين اسالم، 

به ) ص(در صدر اسالم اين مفاهيم توسط پيامبر اكرم . به حكم، قانون و سپس مي تواند در جامعه اجرا شود
و شرايطي كه  زمان حال با) ص(ولي شرايط زماني و مكاني پيامبراكرم. حكم و قانون اجرايي تبديل شد
 در حال حاضر مفاهيم قرآني با شرايط فعليضرورت دارد، لذا . تفاوت دارد كشورهاي مختلف درآن قرار دارند

. در ضمن مالك هايي براي صحت احكام صادره مشخص شود. تطبيق و احكام مختلف صادر شود كشورها
  . اين مالكها به شرح زيراست

  انتخاب راه حل هاي اختالفيمالك هاي علوم تجربي براي 

مالك هاي  توسط مناسب ترين نظر، قضاوت براي در بعضي از احكام كه اختالف نظر بين علما وجود دارد، 
در ميان اهل . در مورد انتخاب حاكم اسالمي اختالف نظر دارند ي دينعلما  مثالً.  علوم تجربي تعيين شود

انتخاب  -ب) آراء مستقيم مردم ( بصورت بيعت مستقيم    - الف. سنت، شيوه انتخاب حاكم سه گونه است
شيعيان اعتقاد دارند كه حاكم اسالمي يا امام جامعه . انتخاب حاكم قبلي  -توسط شوراي حل و عقد، ج 

در حال . كه اين موضوع به امامان دوازده گانه خالصه مي شود. اسالمي توسط خداوند تعيين شده است
لذا حاكم جامعه اسالمي بايد از بين فقها و . المي در پرده غيبت قرار گرفته استحاضر هم امامت جامعه اس

لذا نظر شيعيان براي انتخاب حاكم اسالمي در زمان غيبت امام . اسالم شناسان توسط مردم انتخاب شود
  .دوازدهم، با نظر علماي اهل سنت فرق چنداني ندارد

كهاي مهم توسعه اقتصادي، را انتخابي بودن حاكمان توسط از طرفي، ديدگاه توسعه اقتصادي، يكي از مال
پس ديدگاه توسعه اقتصادي با روش انتخاب حاكم بصورت بيعت مستقيم يا آراء . آراء مستقيم مردم مي داند

حال اگر مسلمانان بخواهند توسعه يابند و به پيشرفت مادي و . مستقيم مردم در بينش اسالمي يكسان است
از . ره اي ندارند جز اينكه حاكمان خود را فقط با آراء مستقيم مردم به سر كار بيĤورندمعنوي برسند، چا

طرف ديگر، انتخاب حاكم به روش حل وعقد و يا حاكم قبلي موجب، ايجاد حكومت هاي ديكتاتوري در 
راي در نتيجه روش انتخاب حاكم اسالمي توسط شو. جامعه مي شود كه با توسعه اقتصادي سازگاري ندارد

) ره(در قرون حاضر امام خميني . قبلي عمالً كنار گذاشته مي شود توسط حاكم حل و عقد و انتخاب حاكم
به عبارت ديگر حاكمان اسالمي با روش جمهوري و . شيوه انتخاب حاكم اسالمي را جمهوري دانسته است

پس مالك حكومت جمهوري براي . تعيين مي گرددبراي يك زمان خاص رأي مستقيم و غير مستقيم مردم، 
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هر جايي كه حكومت ها . نشان دادن انحراف حكومت ها از اسالم مي تواند مورد، استفاده قرار گيرد
ولي اگر حكومت جمهوري و انتخابي . ديكتاتوري و مدام العمر باشند، حكومت مورد نظر ربطي به اسالم ندارد

و اگر احكام اسالمي توسط حاكم انتخابي اجرا شود، آن . ول مقبول استاين نوع حكومت در درجه اباشد، 
  .حكومت مشروع و اسالمي هم هست

. كليه علماي شيعه و اكثر علماي اهل سنت، شيوه تعيين حاكم را انتخابات مي دانند) ره(بعد از امام خميني 
، تنها راه  ق مردم مي داندكه حكومت را ح) ع(اين گروه از علما بر طبق حديث منسوب به حضرت علي 

انتخابات و رأي مردم، مي دانند و شيوه هاي ديگر انتخاب حاكم اسالمي را فقط  راتعيين حاكم اسالمي 
  . منسوخ و  توصيه نمي كنند

دين  يك تقابل درون در اين سال . استناد مي كنند 61از طرف ديگر علماي اسالمي به واقعه عاشوراي سال 
بصورت موروثي حكومت و خالفت يزيد كسي است كه . قرار دارديزيد  ،يك طرف جنگ در. رخ داد اسالم

  ايشان طبق آيه صريح قرآن كريم، قرار دارد،) ع(در طرف مقابل او امام حسين . اسالمي را بدست گرفته است
) ع(در اين جنگ يزيد از امام حسين . و دين برحق، قراردارد) ص(در آيه مباهله، بعنوان فرزند پيامبر اكرم

در مقابل مي گفت كه به هيچ وجه با فرد فاسد بيعت نمي ) ع(مي خواست كه با او بيعت كند و امام حسين 
نتيجه مي گيريم كه در دين اسالم نمي شود ، يك فرد فاسد را براي حكومت و مديريت انتخاب پس . كند
در ضمن مبناي . درصدي با حكومت فرد فاسد مخالف استبه عبارت ديگر دين اسالم بصورت صد . كرد

  . حكومت ديني هم بر انتخابات استوار است

  .با اين دو گزاره تكليف مردم در مورد حكومت هاي مدعي اسالمي مشخص مي شود

به عبارت ديگر تكليف اوليه مردم . تعيين حاكمان بر انتخابات و دموكراسي استوار باشد: اولين خواست مردم 
مردم مي توانند براي . استهر كشوري برگزاري انتخابات و تعيين حاكمان بر اساس انتخابات و دموكراسي 

اگر . م نبايد خشونت آميز باشدشكل مبارزه ه. دموكراسي، انتخابات و حق تعيين سرنوشت خود مبارزه كنند
د، كساني كه در اين راه ننانتخاب كبراي سركوبي مردم روش هاي خشونت آميز  اگر حاكمان ديكتاتور 

  . و يارانش شهيد هستند) ع(كشته مي شوند، مانند امام حسين

تا از اين طريق افرادي كه فاسد نيستند . كه فاسد نباشند است تبليغ و رأي به افرادي: دومين خواست مردم 
حكومت در نتيجه هيچ گونه خشونتي براي بدست گرفتن حكومت و ايجاد . در رأس حكومت قرار گيرند

ايجاد  ،مي را با خشونت و خونريزيلذا هر كسي كه بخواهد اسالم و حكومت اسال. اسالمي  توصيه نمي شود
  . به بيراهه رفته است  كند،

حكومت داعش و ابوبكر البغدادي نمي توانند، مشروع  با پذيرش گزاره هاي فوق مي توان نتيجه گرفت كه
چون اوالً ابوبكر . در ضمن كساني كه در راه اهداف اين حكومت كشته مي شوند شهيد هم نيستند. باشند

دوم اينكه ايشان بر هر سرزميني كه مسلط . البغدادي حكومت را بر اساس رأي مردم بدست نگرفته است
لذا . در نتيجه حكومت ايشان يك حكومت فاسد است. راه انداخته است شده است، كشتار و خونريزي به
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چنين حكومت هايي ربطي به دين اسالم ندارد و كساني كه در راه داعش فدا كاري مي كنند، از اجر و ثواب 
لذا به عنوان اسالم و شهادت و اجر وثواب اخروي نمي توان اقدامات تروريستي انجام . اخروي بهره اي ندارند

  . داد

  مالك هاي علوم تجربي
در موضوعاتي كه حكمي يا مفهومي در قرآن و دين اسالم وجود ندارد، همان توصيه هاي علوم تجربي به 

. بانك وجود نداشته است) ص(بطور مثال در زمان پيامبر اكرم. عنوان مالك انتخاب و مبناي عمل قرار گيرد
اجراي قوانين خارج از نظريه كينز باعث ركود و . بايد اداره شوددر ضمن كاركرد بانك هم طبق نظريه كينز 

بانكداري قانون  لذا نمي توان .  با نظريه كينز مخالف است  قانون بانكداري اسالمي،. تورم در جامعه مي شود
  . رداسالمي را اجرا ك

د، اين واحدهاي توليدي لذا در جاهايي كه اسالم مفهوم خاصي براي اداره يك واحد توليدي يا خدماتي ندار
  . و خدماتي با مالك هاي علوم تجربي اداره شود

  موزش مفاهيم اسالمي به همه مردمامكان آ
هم . بزرگترين مشكل فعلي جهان اسالم، مسلط شدن كم سوادها در قسمت رهبري فكري جهان اسالم است

داعش رهبري اهل ولي به يك باره گروهي به نام . رداكنون در جهان اسالم، علماي با سواد زيادي وجود دا
، توانستند، جمعي كسب كردنداين گروه با حمايت هايي كه از طريق رسانه هاي . سنت را بدست مي گيرد

كارهايي . تعداد زيادي از علماي اهل سنت در عراق و سوريه را خانه نشين و تعداد زيادي را هم گردن بزنند
استوار  اسالميبيشتر مبتني بر عرف جامعه و كمتر بر اصول   اسالم انجام داده است،كه گروه داعش به نام 

افراد مسلط بر گروه داعش هر كدام يك سال و حداكثر دو سال مطالب بي ربط را مطالعه و خود را . است
كشورهايي كه با كشورهاي اسالمي در سطح بين المللي منافع . ر جوامع اسالمي معرفي مي كنندرهب

ولي يك  يك نفر كه سواد درست و حسابي نداشته باشد،به ممكن است، مشترك دارند، براي كسب منافع 
لذا باز توليد گروه هايي مانند داعش و . امكانات مالي و رسانه اي در اختيارش بگذارند مقدار ناراحت باشد،

  .طالبان در كشورهاي اسالمي وجود دارد

از آنجايي . استآموزش همگاني مفاهيم اسالمي   چنين گروه هايي در آينده، تنها راه جلو گيري از باز توليد 
 است الزم. كه آموختن مفاهيم اسالمي و استخراج احكام و فهم قرآن مجيد بر همه مسلمانان واجب است

حوزه هاي علميه ديني روش هاي تعليم و تربيت، علوم اسالمي را از طريق مجازي و رسانه هاي اجتماعي 
. يابد از اين طريق سطح معلومات جوامع اسالمي در مورد مفاهيم و احكام اسالمي افزايش مي. ش دهندگستر

وقتي تعداد زيادي از مسلمانان بر مفاهيم اسالمي مسلط باشند، گروه هاي كم سواد نمي توانند، بر جامعه 
شتباه كنيم يك ثواب و اگر كشت، اگر ا بايد دشمنان را: مي گويد كهخطرناكي  ايده . اسالمي مسلط شوند
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و يا اينكه با منفجر كردن خود،  حتماً وارد بهشت مي شويم، . درست انجام داده باشيم دو ثواب مي بريم
  . اسالم دست به آدم كشي و ترور نمي زند ديگر هيچ فردي بعنوان، . براي كسي جذاب نخواهد بود

در اين حوزه . تربيت كند يادي از كشورهاي مختلف به هاي زدر سالهاي اخير، حوزه علميه قم توانسته، طل
حوزه علميه براي گسترش كار خود دوره هاي . عالوه بر فقه شيعه فقه اهل سنت نيز تدريس مي شود

  . آموزشي و سطوح مختلف تحصيلي را براي علوم اسالمي مشخص كرده است

اين دوره هاي تحصيلي  در سطوح مختلف . قدم بعدي اين حوزه مي تواند، راه اندازي دوره هاي مجازي باشد
  . از طريق رسانه ها و شبكه اجتماعي گسترش يابد مي تواند

نوار سخنراني اساتيد دروس مختلف، بصورت صوتي و يا صوتي و تصويري ضبط و از طريق رسانه ها و شبكه 
  . هاي اجتماعي پخش شود

كار ترجمه دروس  ها كشورها وجود دارد، اين طلبهاز آنجايي كه در حوزه علميه قم، طلبه و دانشجو از ساير 
پخش  در ساير كشورها نيزرا به زبانهاي محلي را بعهده بگيرند و از طريق شبكه هاي اجتماعي اين دروس 

   .كنند

. مجتهد بودن مديران كشوري است. يك موضوعي كه در كشورهاي اسالمي از اهميت خاصي برخوردار است
كساني كه كار قانون گذاري و مديريت كشور را بعهده دارند، و يا اينكه احتمال دارد در آينده يك پست 

زي شركت كرده باشند يعني حداقل در اين دوره هاي مجا. مديريتي را كسب كنند،  الزم است مجتهد باشند
  . و سطوحي از تحصيالت اسالمي را گذرانده باشند

لذا ديگر كسي نمي تواند . با اين اقدام، رسانه هاي اجتماعي  در اختيار پخش مفاهيم ديني قرار مي گيرد
 وقتي حرام بودن رسانه ها رفع شود، ديگر كسي نمي تواند همه را گوش به. بگويد كليه رسانه ها حرام است 

  .  فرمان خود و  فتواي به قتل و كشتار صادر كند

  تغييرات بنيادي در احكام اسالميلزوم 
بشريت نام دنياي جديد خود را . تغييرات رسانه هاي جمعي باعث شده تا زندگي اجتماعي بشريت تغيير كند

در اين مقاله براي . كندنام آن زياد فرقي نمي . بر آن نهاده است.... مدرنيته، پسا مدرنيته و يا تكنولوژي و
كليه سنتها از بين  ،در جامعه اي كه وارد فضاي تكنولوژي شود.  اختصار با نام تكنولوژي از آن ياد مي شود

گروه دلواپسند،لذا تعدادي . از طرف ديگر تعداد زيادي از احكام ديني با سنتها گره خورده است. مي رود
لذا بعضي از علما محدوديت رسانه هاي جمعي و شبكه . شدديگر اضطراب دارند كه در آينده چه خواهد 

كارآيي الزم را داشته   اين اقدامات در بلند مدت نمي تواند،. هاي اجتماعي را بعنوان راه حل انتخاب كرده اند
فضاي وارد امعهروند حركت بشريت در كل جهان بگونه اي است كه چه بخواهيم و چه نخواهيم ج. باشد

كسي اگر. ندارد وجود ها وتاريخ سنتها براي ديگرجايي فضاي تكنولوژي، در. است شدهد و تكنولوژي مي شو
ابتدا كه مدرنيته و تكنولوژي . دشو مي اين فضا وارد باشد به ناچار داشته رفاه و باآرامش همراه زندگي بخواهد



 جنگ و توسعه نيĤفتگي در كشورهاي اسالمي 

 

٢١١ 

 

و بصورت  يبصورت بهداشتمثالً وقتي حمام . شتندا اي فايده ولي. ردندك مقاومت اي دهوارد كشورها شد، ع
 حتماً حمام. است حرام باشد دوش درآن كه گفتندحماميدوش وارد كشورها شد، عده اي مقاومت كردند و

 يكسره كنوني جهان.  وجود ندارد جا هيچ در اي خزينه ديگرحماماكنون،  هم ولي. باشد اي خزينه بايد
 درجات و ضعف و شدت در اختالف و تفاوت .ندارد وجود چيزي آن از بيرون و است تكنولوژي و مدرنيته

 ميزنند، دم غرب و تكنولوژي و توسعه با مخالفت از كه كساني بيشتر .است گسترش تكنولوژي در كشورها
 هويت تواند نمي سياسي مبارزات. است سياسي مبارزه هم آنها ومبارزه ميبينند اش سياسي ظاهر در را غرب
 كنيم، مي نظر كه كنوني درعالم. شود نمي استخراج فرهنگي هويت سياسي مبارزات دل از چون. باشد بخش
هويت  نام به چيزي ،هم اكنون .ديده مي شود زمين كره درسراسر زندگي نحوه در مشابهت و همساني نوعي

آن تاريخ . در همه جا يك تاريخ وجود دارد. داردن وجود...  و التيني و روسي و ژاپني و چيني فرهنگي
همه كشورها با سطح تكنولوژي كه كسب كرده اند در قسمتي از تاريخ تكنولوژي . تكنولوژي و پيشرفت است

كشورهايي كه . در زمان حال قرار دارد. كشوري كه سطح اول تكنولوژي را كسب كرده است. قرار مي گيرند
كشورهايي كه به سطح اول . ، در تاريخ گذشته تكنولوژي بسر مي برنداز لحاظ تكنولوژي عقب تر هستند

از اين طريق انسانها . تكنولوژي نرسيده اند مجبورند، با فعاليت بيشتر خود را از تاريخ تكنولوژي خارج كنند
عي و امنيت اجتما  در دنياي امروزي،  بشريت مي تواند رفاه اقتصادي،. مي توانند وارد دنياي امروزي شوند

. لذا همه مردم جهان سعي مي كنند وارد دنياي مدرنيته و تكنولوژي شوند. آرامش را با هم تجربه كند
يك روش  قومي، وآداب فرهنگي، تاريخي سوابق در اختالف وجود با جهان مناطق درهمهتكنولوژي جديد 

ز بين مي رود و يا اينكه ا ظاهري اختالفهاي بيش، و كم اينصورتدر . زندگي را براي همه ديكته مي كند
  .مي شود كمرنگ

جمله داعش كارهايي انجام مي دهند كه  گروه هايي كه نام اسالم را در پرچم خود قرار داده اند، ازبعضي از 
جامعه تحت تسلط آنها نه تنها در تاريخ تكنولوژي حركتي بسوي جلو ندارند، بلكه با عقب گرد، به تاريخ 

ها  اقدامات خشونت آميز، رفتارهاي قهر آميز و عرفي، موجب فرار تحصيلكرده .سال پيش برگشته اند 1400
ها نتوانند در آن زندگي كنند، امكان پيشرفت، رفاه  جوامعي كه تحصيلكرده. از اين جوامع شده و مي شود

اين كشورها خواه ناخواه در يك پروسه . اقتصادي و امنيت اجتماعي در آن كشورها وجود نخواهد داشت
  .زماني از دنيايي كه تكنولوژي در آن پيشرفت مي كند، حذف مي شوند

. كنند براي خود تدوين مي علمي وسياست فرهنگي هاي سياستگاهي ديده مي شود، كشورهايي يك سري 
 در چون . مي برداين طرحها راه به جايي ن باشد، اين طرحها حركت در جهت مخالف تاريخ تكنولوژي اگر 
همه بشريت اين راه را انتخاب . كليه جوامع، خواستار امنيت و رفاه اجتماعي هستند انفرزند حاضر حال

چون جوانان و . اين امر امكان ندارد. زندگي كنند خواست تا مانند تاريخ جوانان از نميتوانديگر. كرده اند
تكنولوژي و  نام به قالبي يكحاال . آيندگان آنجوري زندگي خواهند كرد كه تكنولوژي از آنها مي خواهد

 را مان دين نبايد ديگر پس.  كنيم نگهداري را مان دين ميخواهيم اگر.  است شده جاپخش درهمه درنيتهم
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به حيات مي تواند  ديني. بين مي روداز  باهم هردو بخورد، هدين و سنت با يكديگر گر اگر. زد هگر ها سنت با
  .است وضروري تغييرالزم اين. باشد داشته ظهور و حضور عرصه مدرنيته قالب در كهادامه دهد، خود 

آنگاه همه مردم آنرا مطالعه . اين تغيير مي تواند توسط پخش مفاهيم ديني به همه زبانها و براي همه باشد
آن راه . مي ماندلذا تنها يك راه باقي . خواهند كرد و اين دين را آنگونه اجرا خواهند كرد كه مي فهمند

  . وقتي همه آنرا فهميدند، قطعاً با آن رفتار عقاليي خواهند داشت. ن همه مردم استگسترش علوم ديني بي

شايد عده اي هم تصور ديگري . شايد صاحبنظراني معتقد باشند در آينده هيچ ديني وجود نخواهد داشت
ر چون د. اين يك پيش داوري است.  داشته باشند، شايد دين اسالم همه گير و در همه جاي گسترده شد

تنها تكليف كساني كه دغدغه ديني دارند . آينده، حضور هر پديده اي با درجه عقاليي بودن آن بستگي دارد
اگر دينشان عقاليي باشد، قطعاً اين دين در   اين است كه مفاهيم ديني خود را بين همه مردم پخش كنند،

  . دهمه دنيا گسترش خواهد يافت و اگر عقاليي نباشد، به زودي حذف مي شو
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Foreword 

Translated by Eric Lob , : 

All people want peace with material prosperity that results from economic 
development. Therefore, all countries want to be developed, but none of the Muslim 
countries are developed. Today, the official religion of fifty-three of the world’s 
countries is Islam. Of course, the leaders and heads of these countries are Muslim. 
Interestingly, these fifty-three countries are different in terms of race, culture, 
geography and language, but are similar in terms of poverty, insecurity, 
backwardness, underdevelopment and religion. 

Among the Muslim countries, Albania is the poorest and most backward European 
country. Most countries in the Middle East with massive wealth and natural 
resources are underdeveloped and are part of the Third World. Turkey, the United 
Arabic Emirates and Malaysia are the only developing countries that do not enforce 
the rule of Islamic law and are governed by secular leaders. Yemen, Afghanistan, 
Libya, Syria, Iraq, Bahrain and Somalia are involved in civil war. The most important 
factor that leads to insecurity and violence is organizations that wave the banner of 
Islam and claim to represent Muslims. The highest incidence of crime, killings, 
assassinations, violence, and human rights abuses occur in Muslim countries. In 
addition to poverty, insecurity and dictatorship in Muslim countries, a fundamental 
question remains: Why do Muslim countries face war and underdevelopment? 

To answer the abovementioned question, it is necessary to examine the purpose and 
nature of Islam. In this book, the purpose and nature of Islam is examined during the 
lifetime of the Prophet (pbuh) and the existence of the Islamic Republic of Iran and 
other Muslim sects. 

Fourteen hundred years ago, the Prophet (pbuh) founded Islam. The aim of the 
Prophet (pbuh) was prosperity. He said: "say that no God but Allah may 
prosper."Prosperity means more salvation in this world and happiness in the 
afterlife. The provision of salvation and welfare in this world is examined in 
economic development. Happiness in the afterlife is a phenomenon that happens in 
the future. This phenomenon is not reviewed by and remains absent from this study. 

Economic development suggests ways to achieve human welfare. It determines the 
criteria for achieving economic development. This study selected thirteen criteria 
proposed by scholars of economic development for the welfare of most communities. 

The research method is comparative. Therefore, these thirteen criteria evaluate the 
performance of the councils of the Holy Prophet (pbuh), the Islamic Republic of Iran 
and other Muslim sects. The aim of this study is to identify the purpose and nature of 
Islam. Is the nature of Islam development-oriented? Does this mean that religion can 
bring prosperity to its followers? Or, on the contrary,is the nature of this religion 
hawkish and destructive? To find the answer to these two questions is to identify the 
causes of war and underdevelopment in Muslim countries. The selected criteria for 
this study are as follows. 
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1. The scientific outlook as cultural beliefs 2. Beliefs in human equality 3. Freedom of 
expression 4. Environmental protection as cultural beliefs 5. The presence of women 
in social activities 6.A powerful government and flexibility in the international arena 
7. Political participation by civil society organizations 8. Legality 9. Transparency 
10.The role of elites in economic development 11. Human rights12. Strategic attitudes 
13.  Responsiveness. 

The results show the following:The state founded by the Prophet Muhammad (pbuh) 
and his ten-year rule implemented all the criteria required for economic 
development, if we assume that welfare and security are relative. During the ten- 
year rule of the Prophet (pbuh), welfare and security increased. 

As such, the Prophet (pbuh) followed the pattern of a human development-oriented 
and developed state. Therefore, all the criteria required for economic development as 
divine laws were implemented and emphasized. 

With this introduction we can say the following: More proof exists that modern man 
knows what is essential for economic development, as emphasized and implemented 
in Islam. Therefore, the governments and communities that mishandle these criteria 
can be considered, in principle, a deviation from Islam. 

After the life of the Prophet (pbuh), Muslims became divided into different groups. 
The first splinter group was the Kharijites. This group, according to the Qur’an, 
considered Muslimsto be infidels and pagans. Then, Muslims were murdered on the 
streets. As a result, blind assassinations were carried out in the name of Islam. This 
group fabricated many traditions to justify its work. 

The second splinter group was the Umayyads. This group, according to the Qur’an, 
had a plan for cruel dictatorship. This group did not implement any of the criteria 
that the Prophet (pbuh) had recommended. The practice of Islam was diverted from 
its original purpose and nature. Failure to heed or follow the recommendations of the 
Prophet (pbuh) led to war and underdevelopment in Muslim countries. 

Now, under various pretexts, the criteria for development have not been 
implemented. The reasons for this are as follows. 

1- Criterion of a scientific attitude: The scientific outlook is based on testable and 
repeatable events and phenomena. Islamic scholars think that the scientific method 
exists to eliminate religion and Islam. As such,they seek to prove that the scientific 
method is inefficient. These actions cause Muslims to become superstitious. 

 2- Belief in human equality: The leader of each Muslim sect claims to know the 
impurities of the followers of other sects of Islam and the followers of other religions. 
This has led to the issue of equality being violated. 

3- Belief and culture of free expression: Various sects of Islam do not tolerate 
opposition protests and free speech. Religious leaders consider protesters apostates. 
Freedom of expression is promoted through a free and independent media and social 
networks. Most religious leaders are prohibiting mass media, such as radio, 
television, Internet, etc. and social networks. In some countries, the media is severely 
restricted. 
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4-Environmental protection as cultural beliefs: Muslim countries do not care about 
the environment. Dust and air pollution has increased significantly. In this case, no 
religious leaders speak against or warn of it. 

5- Presence of women in social activities: God prohibits insulting and humiliating 
women and gender discrimination. However, in Muslim countries, all kinds of insults 
and sexual discrimination against women are carried out. In addition, for various 
reasons, these countries ban women from social arenas. 

6- Powerful government and flexibility in the international arena: The main obstacle 
to powerful government is absolutism in Muslim countries. Absolutism means 
that every Muslim sect deems only itself as right and the other sects 
as wrong,heathen, infidels, heretics, and apostates. This right and wrong is used 
for explanation and historical interpretation. These opinions cause sectarian 
war inside countries and prevent negotiating and understanding with foreign 
countries. Islam and the Holy Prophet’s (pbuh) lifestyle rejected absolutism. 
Additionally,the lifestyle of the Prophet (pbuh) was based on negotiation and 
understanding. 

7-The state that the Prophet (pbuh) founded was based on the maximum 
participation of the people. Today, the maximum participation of the people is 
possible by creating civil society. Examples of civil society include councils, 
provinces, cities, towns, villages and neighborhoods that are organized to provide 
public services. Other examples include guilds, cooperatives, unions and popular 
organizations that regulate the market. The heads of these organizations are elected 
by direct popular vote for a limited time. 

However, some jurists have now defined Islamic governance as dictatorship. They 
are opposed to democracy and civil society. This issue is caused by dictatorships in 
Muslim countries. 

8- Legality or the rule of law consists of having an independent judiciary that 
effectively and efficiently interprets the law. An independent judiciary is measured by 
the Gini coefficient index, corruption levels, the number of cases that have been filed 
with the Justice Department, the number of prisoners, and the number of senior 
officials who have been tried and convicted. In all Muslim countries, these indicators 
are negative. Therefore, the judiciary is not independent in Muslim countries. The 
effective and efficient interpretation of the law serves the public interest and corrects 
systemic weaknesses. Effective legislation requires legal research institutions. There 
are no such institutions in Muslim countries. 

9- Transparency: Government corruption prevents entrepreneurs from increasing 
their productivity and employment. The state that was established by the Prophet 
(pbuh) contained a high degree of transparency. Today, international organizations 
have defined indicators of transparency. Results show that Muslim countries are not 
performing well in this area. As a result, the laws and behavior of the leaders of 
Muslim countries are different from the behavior of the Prophet (pbuh). 
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10- The role of elites in economic development: Elite formation can only occur in 
democracies with strong political parties. Within political parties elites codify plans 
for economic development. Therefore, elites implement their programs after 
assuming power. In dictatorships and republics without strong parties, elites are not 
organized or disciplined. As a result, the government does not have a sound plan for 
development. 

It may be that the management of these countries is placed in the hands of powerful 
groups. The dominance of powerful groups has destroyed every country. In Muslim 
countries, there is no democracy or strong political parties. In Iran, the behavior of 
the Guardian Council during elections prevents elites from being organized or acting 
collectively. As such, the most important cause of underdevelopment in Iran is the 
behavior of the Guardian Council. 

11- Human rights: The mission of the Holy Prophet (pbuh) was the observance of 
human rights. He removed all the customary penalties and put in place a legal 
mechanism. Additionally, methods to remove or reduce punishments were 
institutionalized in Muslim society. During the ten-year rule of the Holy Prophet 
(pbuh) no one was beaten, imprisoned, executed, or insulted. However, in Muslim 
countries, none of the commands of the Prophet (pbuh) regarding human rights are 
enforced. These countries commit human rights violations and justify them based on 
differing interpretations of Islam. 

12- Strategic objectives: The main goals of Muslim rule are equity and social welfare. 
However, some Muslim sects have focused on the fight against polytheism and 
disbelief. As a result, financial resources are not mobilized for development or 
economic prosperity. This focus is considered a perversion of Islam. The Prophet 
(pbuh) only fought against polytheismthrough religious propagation and cultural 
activities. As such, he shunned all forms of violence and other costly actions. 

On the other hand, the purpose of religion and religiosityis to trainexperts, who are 
efficient and committed to the interests of the public. Since such people in Muslim 
countries are scarce and rare, it is necessary to revise the structure of religious 
educational institutions. Finally, in order to achieve economic development, banks 
must play a role in providing investment. However, the idea of Islamic banking plays 
a destructive role in the economy of Muslims countries. 

13- The purpose of responsiveness is to increase the indicators of per capita income, 
stabilize per capita income and the human development index, and decrease the 
misery index. Figures published by international organizations on responsiveness 
show that these figures and rankings for Iran and other Muslim countries are low. 
These indicators show that public administrators and civil servants in Muslim 
countries are not accountable or responsive to the people. 

In general, the thoughts and actions of some Muslim religious leaders have caused 
wars and underdevelopment. In Iran, the behavior of three institutions – the 
Guardian Council, the judiciary, and Islamic banks – has caused underdevelopment. 


