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اﻧﮕﻴﺰه
اين رساله ،پيرامون اسالم و حقوق بشر سخنی کوتاه و فشرده دارد و اين
دو پديده اجتماعی و دينی از جھاتی محدود ،مقابل يک ديگر قرار گرفته
اند تا دريک بحت تطبيقی و باتحليل ھريک از اصول اعالميه جھانی حقوق
بشر و مقررات دين اسالم ،اين مھم شناسايی گردد که آيا اسالم برای
سعادت بشريت ،راھی را توصيه می کند که اعالميه جھانی حقوق بشر
کرده اسـت؟ ويا راھی مختص بخود دارد واگر چنين است اين راه چه
تفاوت ھايی با اعالميه جھانی حقوق بشر دارد.
انتخاب اين موضوع ،از آن جھت الزم آمد که اين روز ھا سازمان ھای
جھانی مدافع حقوق بشر نسبت به آنچه که در ايران می گذرد حسايست
ھای بيشتری نشان می دھند و با اعتراضات نيم بند خود ،چنين می نمايند
که آن سازمان ھا از بی اعتنايی و شکست مواد اعالميه جھانی حقوق
بشر توسط رژيم غاصب ايران نگرانند.
اين موضوع ،ويک مطلب اساسی جنبی سبب گرديد تا موضوع رساله ،به
اسالم و حقوق بشر تخصيص يابدواز خوانندگان دعوت کنيم تا در قلمرو
کاوش و مطالعه با حقايقی نه چندان خوش آيند پذيرايی شوند و با غور در
آگاھی ھای بيشتری بتوانيم از موقعيت سخت و رسوا کننده ای که در
مقابل بشريت داريم باخبر شويم و صادقانه بيانديشيم درجه منجالبی که
فرورفته ايم و برای نجات راستين خود ونسل ھای آتی ،بيش از پيش
بکوشيم و تنھا به اين بسنده نکنيم که نسل حاضررا از منجالب بيرون
بکشيم ،بايد منجالب را خشکانيد که نسل ھای آتی در آن فروکش نکنند،
گرچه ما خود نتوانيم از اين منجالب به سالمت بيرون شويم.
اين رساله تنھا برای افزودن حسرت ھا و احساس درد ھا تقديم نمی شود،
بلکه ميخواھد به عصيانی که در راه آزادی افکار جان يافته است قدرت
عصيانگری بيشتری بخشد و شعله ھای آماده را برای سوزانيدن بند ھای
اسارت فکری ملت ايران به سرکشی و فراگيری وادار سازد.
ما در اين پذيرايی ،افق ھای کوری که ھمواره کمتر ديده می شوند از پس
پرده باور ھای کاذب پيش روی می آوريم با اين اميد که ديدگاه ھای مردم
از حقيقت نور دايمی گيرد و در پناه ناسيوناليسم ايرانی ،ايران ايستاده ای
داشته باشيم.
با آرزوی بيداری ملت
امير فيض  -حقوقدان
آبانماه ١٣۶٢
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ﺷﻴﻮه ﻛﺎر

ﻮه ﮐﺎر ﻨﺎی ا ﻦ ا ﻦ ا ﺖ ا ﺘﺪا  ،ﻮ ه ﯽ ﺑﺎب ﭼ ﻮﻧ ﯽ
ﯿﺎ

ﻮق ﺮ و ﺮ ﮑﺎﻣ ﯽ آن ﺻﺪور اﻋﻠﻼ ﻪ ﮫﺎ ﯽ ﻮق ﺮ

ﯿﺎن ﯽ آﯾﺪ و ﭙﺲ ،ﻦ اﻋﻼ ﻪ ﻮر ﻌ ﺲ ﯽ دد ،ا ﻮل آن
اﻋﻼ ﻪ ﮫﺎ ﯽ د ﺮس ﺑﺎ ﺪو آ ﮕﺎه ،ﻮاد ﻨﺪی از آن اﻋﻼ ﻪ ﺑﺎ ﻮاز ﻦ
اﺳﻼ ﯽ ﻮرد ﺚ ﻄ ﯽ ار ﯿ ﺮد و ا ﯽ آن ﻌ ﻖ ﺮد،
ﯿﺎن ﯽ آﯾﺪو ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎدی ﻖ ﺴ ﻊ ا ا ﯿﺎران ﯽ ر ﺪ.
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ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﺑﺮرﺳﺎﻟﻪ اﺳﻼم وﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
رساله اسالم وحقوق بشر که باتشکر بوسيله سايت  ١٤٠٠سال )ح-ک( تجديد انتشار شده درسال
 ١٣٦٢الزم بتحريرگشت .لزوم ،از آنجھت که سردمداران رژيم غاصب وھمچنين وابستگان به جبھه
مصر بودند که اسالم بااعالميه جھانی حقوق بشر ھماھنگ است ،ودراين مورد بدون اينکه
ملی ّ
بخواھند وارد بحث تطبيقی بشوند تکرار ادعا تقريبا فراگيربود .بدين جھت تنظيم رساله مزبور
ضرورگشت چنانکه بعد از انتشار رساله مزبور )آبانماه  ١٣٦٢برابر با اکتبر  (١٩٨٣آقای بنی صدر
دوماه بعد رساله ای زير عنوان >اصول حاکم برقضاوت اسالمی وحقوق بشر دراسالم ) ٢٦ديماه
 ١٣٦٢برابر با دسامبر  (١٩٨٣منتشرساخت وتالش نمود که اسالم راھماھنگ با اعالميه جھانی
حقوق بشرمعرفی کند.
درراستای چنين باوری سخنی از آقای نزيه دراسناد سياسی مبارزه ھست که گفته است به آقای خمينی
درپاريس گفتم که حکومت اسالمی مورد نظر شما چيست که وقتی خارجيان ازمن سوال ميکنند جواب
دھم او گفت »حکومت ا سالمی عين حقوق بشراست« ومنھم ھرکس پرسيد که حکومت اسالمی چيست
گفتم عين حقوق بشراست.
ولی ھمانطورکه استحضارداريد اين پرده پوشی وپنھان کاری دوامی نياورد وسردمداران حکومت
غاصب وفقھای وابسته به کرات اعالم داشتند که اسالم بااعالميه جھانی حقوق بشرمنافات دارند
وميتوان گفت که دراين حقيقت متفق القولند مگرکسانی بندرت مانند بنی صدر وخانم شيرين عبادی که
ايشان به جای توجه به منطق حقوقی به مصلحت سياسی وصل شده اند وآقای بنی صدرھم چون رساله
ای درھماھنگی اسالم وحقوق بشر نوشته اند ،درواقع پاسخی است به رساله اسالم وحقوق
بشراينجانب ،برايشان دشواراست که پذيرای حقيقت مخالفت آشکار اسالم واعالميه حقوق بشر بشوند.
ممکن است کسانی که امروز رساله اسالم وحقوق بشررامطالعه ميکنند مغبون وقتشان گردند چراکه
امری که اثبات شده واقرارشده است ومدعيان خالف آن يعنی برابری اسالم وحقوق بشر درصف
مخالفين اسالم وحقوق بشر قرارگرفته اند ودرواقع موضوع >مختوم بھا< است اين رساله چه چيزی
راميخواھد ثابت کند؟
ھمانطور که عرض شد درجو زمان انتشاررساله ،سنگينی باورھای تلقينی بر برابری اسالم وحقوق
بشربود ورساله مورد بحث اولين اثری است که درباره اسالم وحقوق بشر انتشاريافت وشايد )شاھدی
ِ
حقيقت مغايرت اسالم وحقوق
ضعيف( باشد برگشوده شدن باب حقوق بشر واسالم ،ودرنھايت پيروزی
بشر که امروز فلسفه مبارزه ايرانيان باجمھوری وحاکميت اسالم است.
اجازه فرمائيد ھمراه با عذرخواھی از تضييع وقتی که ممکن است احتماال صرف خواندن اين رساله
شود اميد وارباشم که شما ھم بااين عقيده ھمراه خواھيد بود که:
ھرنوشته ورساله ای برای آنان که آنراخوانده اند ويابران موضوع ،احاطه علمی دارند ممکن است
تضييع وقت بشمار آيد ولی برای آيندگان تضييع وقت نيست و ذخيره ای برای نسلھاست.

اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺎﺷﻴﻪ
اجازه ميخواھم از اين فرصت استفاده کرده ودرباب مخالفت اسالم واعالميه جھانی حقوق بشر مطلبی
را اضافه کنم که کمی دقت پذيروگويای شيطنت ھائی است که از آن غافل بوده ايم.
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بايد بين اسالم وحقوق بشر با اسالم واعالميه جھانی حقوق بشر قائل به تفاوت شد؛ اسالم باحقوق
بشرمخالف نيست وھمانطور که خمينی به آقای نزيه گفت >اسالم عين حقوق بشراست< ولی اسالم
بااعالميه جھانی حقوق بشرمخالف است مثل اينکه حرف تازه ای است وتوضيح الزم دارد.
محققين اسالمی به اعتبار آيات قران عقيده دارند که انسان مخلوق خداست واز گل آفريده شده است
ِ
طبيعت خلق اين است که خالق حقوق مخلوق وحد وحدود آنرا تعيين می کند که قرآن کرده است
حجت
پس حقوق بشر ھمان است که خدا درقران احصاء کرده است.
واما اعالميه جھانی حقوق بشر حقوقی است که عده ای ازمخلوق خدا که اتفاقا کافر به خداو قرآن ھم
اسالمی ناظر
بوده اند آنرا وضع کرده اند که حق وضع آنرا نداشته اند از آنجا که براساس حقوق
ِ
برگفتار وکردار مسلمانان حکم وتصميم افراد بشر نميتواند ناقض حکم خداباشد واگرھم ناقض نباشد
حکم برحکم عقالئی نيست وحکم نخستين اصيل است لذا
اعالميه جھانی حقوق بشردرجوامع اسالمی وبيشتر حکومتھای اسالمی فاقد مشروعيت حقوقی ودينی
است.
نتيجه اين برداشت که منطبق باحقوق اسالمی است اين است که حکومتھای اسالمی که براساس
موازين اسالمی >قرآن وسنت< شکل يافته اند نميتوانند عضويت سازمان بين المللی حقوق بشرراکه
براساس اعالميه جھانی حقوق بشر فعال است داشته باشند واين محدوديت تنھا به عضويت
درسازمان حقوق بشر بين المللی محدود نميشود بلکه آثار آن کامال و دقيقا منافات باعضويت آن
کشورھا درسازمان ملل متحد دارد.
اميرفيض  -حقوقدان
شھريور ١٣٩٠ = ٢٥٥٠
برابر با  ٢٩آگوست ٢٠١١
ﺣﺎﺷﻴﻪ اي دﻳﮕﺮ:
افتخار تلمذ در محضر استاد اميرفيض سالھا است نصيب اينجانب شده است .يکی از آثار بسيار ارزنده
از نوشته ھای استاد اميرفيض ھمين کتاب »اسالم و حقوق بشر« است.
داوطلب شدم تا آنرا دوباره تايپ کرده ،به ھرترتيب شده در اينترنت برای استفاده ھمگان به ويژه نسل
جوان پيشکش کنم.
در کتاب اصلی فقط به شماره آيه ھا اشاره شده است .ولی ھنگام تايپ دوباره آن ھرجا که موردی بوده
است آيه به عربی و پارسی بصورت زيرنويس به کتاب اضافه شده است .در برخی موارد نسخه تايپ
شده پيشين در مورد آيه ھا دچار اشتباه تايپی بود که با ياد آوری به استاد امير فيض ،مورد تجديد نظر
ايشان قرار گرفت و در اصالحيه ای که فرستاده بودند اضافه کرده اند:
» اصالحات زير مربوط به آيات استنادی است؛ از آنجا که نسخه اصلی آن قسمت به قسمت به دفتر شادروان
آزاده خانم فرستاده شده اکنون تطبيق مورد ممکن نيست واصالحات زير تطبيقی نيست بلکه تحقيقی است«
بنابراين اگر باز ھم اشتباھی در شماره آيه ھا باشد با راھنمايی ھای خود به بھتر شدن اين رساله با ارزش ياری
رسانده ايد.
ح-ک
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ﻗﺴﻤﺖ اول
زاﻳﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
پس از انقالب آرام انگلستان که مدت  ۴۶سال يعنی از سال  ١۶۴٢تا  ١۶٨٨ميالدی بطول انجاميد،
سلطنت مطلق آن کشور تبديل به سلطنت مشروطه گرديد و بموجب قانونی که نام »قانون نامه حقوق
اساسی« را بخود گرفت ،حقوق ملت و پادشاه مشخص و براصول زير مستقر شد:
تعلق و اجرای قوانين از سوی پادشاه ،تدوين قوانين مدون بدون تصويب پارلمان ،نسخ قوانين ،ايچاد
دادگاه ھای اختصاصی بدون تصويب پارلمان ،برقراری ماليات بدون تصويب پارلمان ،تشکيل سپاه در
زمان صلح در داخل مملکت بدون تصويب پارلمان که قبل از انقالب از حقوق پادشاه بود ،به پارلمان
آزادی بيان و
تفويض گرديد وعالوه برآن شکنجه و آزار متھمين اخذ جرايم غير قانونی ممنوع و
ُ
انتخابات ونيز اجتماعات از حقوق مسلم افراد ملت دانسته شد.
بزرگترين دستاورد انقالب آرام انگلستان قطع قدرت کليسا ودرھم کوبيدن موانع مذھبی برای استقرار
دموکراسی وآزادی فکر و انديشه بود.
بھره عظيم انقالب انگلستان تنھا به خود مردم آن کشور نرسيد بلکه سرمشقی گرديد که در حدود ١٠٠
سال بعد مردم فرانسه برای دست يابی به آنچه که مردم انگلستان داشتند به عصيان کشيده شوندوبا
انقالب خونين خود ،حقوق و آزادی ھای تضمين شده ای را بدست آورند.
دستاورد انقالب فرانسه با جامعيت بيشتری از آنچه که مردم انگلستان با انقالب آرام خودبدست آورده
بودند به ملت فرانسه و مردم جھان ارمغان گرديد .چنانکه آمريکا در سال  ١٧٨٩اصولی از آن را به
قانون اساسی خود وارد ساخت.
اعالميه حقوق بشر فرانسه که در سال  ١٧٨٩صادر شد دارای  ١٧ماده و مقدمه ايست که استحضار
از آن بی مناسبت نيست.

اﻋﻼم ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
نمايندگان ملت فرانسه که مجلس ملی را تشکيل داده اند ،چون مشاھده کردند که جھل يا غلت و ناچيز
شمردن حقوق بشر يگانه موجب اساسی بدبختی عمومی و فساد دولت ھا است تصميم گرفتند که در اين
اعالميه رسمی ،حقوق مقدس و غيرقابل فروش و انتقال بشری را منعکس سازند ،تا افراد اجتماع اين
اعالميه را مورد نظر قرار داده و حقوق ووظايف خودرا بخاطر آورند تا اعمال قوه مقننه ومجريه به
اين وسيله با مقاصد ھريک از موسسات سياسی قابل مطالعه و موافقت بوده و بھمين علت بيش از
پيش مطاع و محترم گردد.
تا از اين پس دعاوی مردم مبتنی بر اصول ساده و غير قابل انکاری بوده و ھميشه منجر به صيانت
قانون اساسی وسعادت عمومی گردد.
بنابراين انجمن ملی بياری خدای متعال حقوق عمومی بشر را در اصول زير تصويب و اعالم ميکنند:
 -١افراد بشر آزاد متولد شده و مادام العمر آزاد مانده و در حقوق با يکديگر مساويند .مشخصات
اجتماعی فقط مبتنی بر منافعی است که از ھر کس بھيئت جامعه ميرسد.
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 -٢منظور از اجتماعات سياسی صيانت حقوق طبيعی و غير قابل انتقال افراد جامعه است که
عبارتند از آزادی ،امنيت مالی و جانی و مقاومت با ظلم.
 -٣قدرت ناشی از ملت است ،ھيچ فردويا ھييتی نمی تواند اعمال قدرت وحاکميتی در مملکت
بکند مگر آنکه از جانب مردم مجاز باشد.
 -۴آزادی عبارت از قدرت داشتن باعمالی که مستلزم زيان ديگران نباشد ،پس اعمال طبيعی
ھرکس حدی وانتھايی ندارد مگر حقوق افراد ديگر که مانند وی بايد از آزادی بھره مند
شوند .اين حدود را فقط قانون معين می کند.
 -۵قانون حق ندارد ھيچ چيز را در جامعه ممنوع کند مگر چيز ھای مضر را ھرچه را که قانون
منع نکرده است نميتوان جلوگيری کرد و ھيچکس را نمی توان بکاری که قانون حکم نمی کند
مجبور گردانيد.
 -۶قانون مظھر تمايل عمومی است ،تمام مردم حق دارند مستقيما يا بوسيله نمايندگان خود در
وضع قانون شرکت جويند ،قانون بايد بدون استثناء و تبعيض چه در سياست و چه در حمايت
برای کليه افراد يکسان باشد ،چون عموم افراد کشور در مقابل قانون مساويند ھرکس ممکن
است برحسب شايستگی خود دارای ھر مقام و شغلی بشود؛ مابه االمتياز مردم جز تقوی
ولياقت نخواھد بود.
 -٧ھيچکس را نمی توان متھم به توقيف و حبس نمود مگر به موجب صريح قانون و به ترتيبی
که قانون معين کرده ،کسانی که محرک ويامشوق يا مجری باامر احکام غير قانونی باشند بايد
به کيفر برسند .اما کسانيکه بموجب قانون احضار يا توقيف می شوند بايد بيدرنگ اطاعت
نمايند .در صورت مقاومت وسرپيچی مقصر شمرده می شوند.
 -٨قانون جز مجازاتھايی که ضروری است مجازاتی معين نمی کند و ھيچکس را نمی توان
مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از وقوع جرم وضع شده وبا گناه کامال مطابق باشد.
 -٩تا زمانی که تقصير به ثبوت نرسيده ھيچکس را مجرم نبايد خواند واگر بازداشت کسی الزم
باشد جز اعمالی که برای اطمينان از شخص او الزم است اگر سختگيری وتشديد بشود قانون
بايد از آن جلوگيری نمايد.
 -١٠عقايد مردم حتا عقايد مذھبی آزاد است مگر اينکه اظھار عقايد مذکور موجب اخالل نظاماتی
بشود که قانون مقرر داشته است.
 -١١آزادی فکر و عقيده يکی از حقوق گرانبھای بشری است ،پس ھرکس مجاز است که آزادانه
ھرچه بخواھد بگويد و بنويسد و طبع کند مگر اينکه سوء استفاده از اين آزادی بکند دراين
صورت بنحوی که قانون معين کرده مسئول خواھد بود.
 -١٢حفظ و تضمين حقوق بشری مستلزم ايجاد قوای عمومی است و تاسيس قوای مزبور بمنظور
صرفه و صالح ھمه است و اختصاص به اشخاصيکه متصدی و مباشر آن قوا ھستند ندارد.
 -١٣برای نگھداری قوای عمومی وبرای مصارف ادارات ،ماليات عمومی الزم است که به نسبت
قوه و دارايی افراد مستقيما اخذ شود.
 -١۴افراد مردم شخصيا يا توسط نمايندگان خود حق دارند که در باب لزوم ماليات و نسبت آن با
دارايی تحقيق نمايند و در وصول و ايصال ومصرف آن مراقبت نمايند.
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 -١۵ھييت جامعه حق دارد که از عمال دولت وادارات مملکت حساب بخواھد.
 -١۶ھرجامعه که حقوق افراد آن تعيين نشده و تفکيک قوا در آن معين نگرديده ،ھرگز دارای
قانون اساسی نيست.
 -١٧چون مالکيت از حقوق محترمه و مقدس است کسی را از آن محروم نتوان کرد مگر آنکه
مصالح عمومی ايجاب کند و قانون ضرورت آنرا تاييد کند در اينصورت باز بايد قبال خسارت
مالک عادالنه جبران شود.
*********
پس از پايان جنگ جھانی دوم و شکست آلمان ،سازمان ملل متحد در سال  ١٩۴۶منشوری را در
سانفرانسيسکو به تصويب رسانيد که اساس کار آن سازمان در روابط بين کشور ھای جھان گرديد .و
ازآنجا که در آن منشور اشاعه حقوق اساسی بشر جزء وظايف آن سازمان گرديده بود لذا سازمان ملل
پس از تشکيل کميسيون ھا و نظر خواھی ھای الزم در سومين اجالس خود در تاريخ دھم دسامبر
 ١٩۴٨برابر با  ١٩آذر ماه  ١٣٢٧خورشيدی ) ٢۴٨٧منشور کوروش( ،اعلالميه جھانی حقوق بشر
را بتصويب رسانيد واز آن تاريخ ،آن روز بنام روز حقوق بشر ناميده شد و ملت ھای آزاد جھان آن
روز را گرامی ميدارند.
اکنون متن اعالميه جھانی حقوق بشر را عينا در اينجا می آوريم:

اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
از آنجا که شناسايی حيثيت ذاتی کليه اعضای خانواده بشری و حقوق يکسان و انتقال نا پذير آنان اساس
آزادی ،عدالت و صلح را در جھان تشکيل می دھد.
از آنجا که عدم شناسايی و تحقير حقوق بشر منتھی به اعمال وحشيانه ای گرديده است که روح بشريت
را به عصيان واداشته و ظھور دنيايی که در آن افراد بشر در بيان عقيده آزاد واز ترس و فقر فارغ باشد
به عنوان باالترين آمال بشر اعالم شده است،
از آنجا که اساسا حقوق انسانی را بايد با اجرای قانون حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين عالج به قيام
بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد.
از آنجا که اساسا الزم است توسعه روابط دوستانه بين الملل را مورد تشويق قرار داد.
از آنجا که مردم ملل متحد ،ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی
حقوق زن و مرد مجددا در منشور اعالم کرده اند و تصميم راسخ گرفته اند که به پيشرفت اجتماعی
کمک کنند و در محيطی آزاد ،وضع زندگی بھتری به وجود آ ورند.
از آنجا که دول عضو ،متحد شده اند که احترام جھانی و رعايت واقعی حقوق بشر و آزادی ھای اساسی
را باھمکاری سازمان ملل متحد تامين کنند.
از آنجا که حسن تفاھم مشترکی نسبت به اين حقوق وآزادی ھابرای اجرای کامل اين تعھد ،کمال اھميت
را دارد.
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مجمع عمومی اين اعالميه جھانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کليه ملل ،اعالم می
کند تا جمعی و ھمه ارکان اجتماع ،اين اعالميه را دائما در مد نظر داشته باشند و مجاھدت کنند که
بوسيله تعليم و تربيت ،احترام اين حقوق و آزادی ھا توصيه يابد و با تدابير تدريجی ملی و بين المللی،
شناسايی و اجرای واقعی و حياتی آنھا ،چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم کشور ھايی که در
قلمرو آنھا می باشند تامين گردد .
ماده ١
تمام افراد بشر آزاد به دنيا می آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با ھم برابرند .ھمه دارای عقل و وجدان می
باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادری رفتار کنند.
ماده ٢
ھر کس می تواند بدون ھيچ گونه تمايز ،خصوصا از حيث نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،مذھب ،عقيده سياسی
يا ھر عقيده ديگر و ھمچنين مليت ،وضع اجتماعی ،ثروت ،والدت يا ھر موقعيت ديگر ،از تمام حقوق و
کليه آزادی ھايی که در اعالميه حاضر ذکر شده است ،بھره مند گردد .به عالوه ھيچ تبعيضی به عمل
نخواھد آمد که مبتنی بر وضع سياسی ،اداری و قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی باشد که شخص به
آن تعلق دارد .چه اين کشور مستقل ،تحت قيموميت ،غير خود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلی محدود
شده باشد.
ماده ٣
ھر کس حق زندگی  ،آزادی و امنيت شخصی دارد.
ماده ۴
احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به ھر شکلی که باشد ممنوع است.
ماده ۵
احدی را نمی توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاری قرار داد که ظالمانه و يا بر خالف انسانيت و شئون
بشری يا موھن باشد .
ماده ۶
ھر کس حق دارد که شخصيت حقوق او در ھمه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود .
ماده ٧
ھمه در برابر قانون ،مساوی ھستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار
شوند.ھمه حق دارند در مقابل ھر تبعيضی که ناقض اعالميه حاضر باشد و بر عليه ھر تحريکی که برای
چنين تبعيضی به عمل آيد به طور تساوی از حمايت قانون بھره مند شوند.
ماده ٨
در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدھد و آن حقوق به وسيله قانون اساسی يا
قانون ديگری برای او شناخته شده باشد  ،ھر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد .
ماده ٩
احدی نمی تواند خود سرانه توقيف ،حبس يا تبعيد بشود .
ماده ١٠
ھر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش به وسيله دادگاه مساوی و بی طرفی  ،منصفانه و علنا
رسيدگی بشود و چنين دادگاھی درباره حقوق و الزامات او يا ھر اتھام جزايی که به او توجه پيدا کرده
باشند ،اتخاذ تصميم بنمايد.
ماده ١١
 -١ھر کس به بزه کاری متھم شده باشد بی گناه محسوب خواھد شد تا وقتی که در جريان يک دعوای
عمومی که در آن کليه تضمين ھای الزم برای دفاع از تامين شده باشد  ،تقصير او قانونا محرز گردد.
 -٢ھيچ کس برای انجام يا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب  ،آن عمل به موجب حقوق ملی يا بين
المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواھد شد  .به ھمين طريق ھيچ مجازاتی شديدتر از آنچه که در
موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواھد شد.
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ماده١٢
احدی در زندگی خصوصی ،امور خانوادگی ،اقامتگاه يا مکاتبات خود نبايد مورد مداخله ھای خود
سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد .ھر کس حق دارد که در مقابل اين
گونه مداخالت و حمالت  ،مورد حمايت قانون قرار گيرد
ماده١٣
 -١ھر کس حق دارد که در داخل ھر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب
نمايد.
 -٢ھر کس حق دارد ھر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشور خود باز گردد.
ماده١۴
 -١ھر کس حق دارد در برابر تعقيب ،شکنجه و آزار ،پناھگاھی جسنجو کند و در کشورھای ديگر پناه
اختيار کند.
 -٢در موردی که تعقيب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غير سياسی و رفتارھايی مخالف با اصول و
مقاصد ملل متحد باشد ،نمی توان از اين حق استفاده نمود .
ماده١۵
 -١ھر کس حق دارد ،که دارای تابعيت باشد.
 -٢احدی را نمی توان خود سرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد.
ماده١۶
 -١ھر زن و مرد بالغی حق دارند بدون ھيچ محدوديت از نظر نژاد ،مليت ،تابعيت يا مذھب با ھم ديگر
زناشويی و ھنگام انحالل آن ،زن و شوھر در کليه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
 -٢ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود .
 -٣خانواده رکن طبيعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بھره مند شود.
ماده١٧
-١ھر شخص  ،منفردا يا به طور اجتماعی حق مالکيت دارد .
 -٢احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکيت محروم نمود .
ماده ١٨
ھر کس حق دارد که از آزادی فکر ،وجدان و مذھب بھره مند شود .اين حق متضمن آزادی تغيير مذھب
يا عقيده و ايمان می باشد و نيز شامل تعليمات مذھبی و اجرای مراسم دينی است .ھرکس می تواند از اين
حقوق منفردا يا مجتمعا ً به طور خصوصی يا به طور عمومی بر خوردار باشد.
ماده ١٩
ھر کس حق آزادی عقيده وبيان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابی
نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن  ،به تمام وسايل ممکن و بدون مالحضات
مرزی ،آزاد باشد .
ماده٢٠
 -١ھرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيت ھای مسالمت آ ميز تشکيل دھد.
 -٢ھيچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.
ماده٢١
 -١ھر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ،خواه مستقيما و خواه با وساطت نمايندگانی
که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جويد.
 -٢ھر کس حق دارد با تساوی شرايط  ،به مشاغل عمومی کشور خود نايل آيد.
 -٣اساس و منشا قدرت حکومت ،اراده مردم است .اين اراده بايد به وسيله انتخاباتی ابراز گردد که از
روی صداقت و به طور ادواری ،صورت پذيرد .انتخابات بايد عمومی و با رعايت مساوات باشد و با رای
مخفی يا طريقھای نظير آن انجام گيرد که آزادی رای تامين نمايد .
ماده٢٢
ھر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به وسيله مساعی ملی و ھمکاری
بين المللی  ،حقوق اقتصادی  ،اجتماعی و فرھنگی خود را که الزمه مقام و نمو آزادانه شخصيت اوست با
رعايت تشکيالت و منابع ھر کشور به دست آورد.
ماده٢٣
 -١ھر کس حق دارد کار کند .کار خود را آزادانه انتخاب نمايد ،شرايط منصفانه و رضايتبخشی برای کار
خواستار باشد و در مقابل بيکاری مورد حمايت قرار گيرد.
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 -٢ھمه حق دارند که بدون ھيچ تبعيضی در مقابل کار مساوی ،اجرت مساوی دريافت دارند.
-٣ھر کس که کار ميکند به مزد منصفانه و رضايت بخشی ذيحق می شود که زندگی او و خانواده اش را
موافق شئون انسانی تامين کند و آن را در صورت لزوم با ھر نوع وسايل ديگر حمايت اجتماعی ،تکميل
نمايد.
-۴ھر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دھد و در اتحاديه ھا نيز شرکت
کند.
ماده ٢۴
ھر کس حق استراحت و فراغت و تفريح دارد و به خصوص به محدوديت معقول ساعات کار و مرخصی
ھای ادواری  ،با اخذ حقوق ذيحق می باشد.
ماده٢۵
 -١ھرکس حق دارد که سطح زندگی او  ،سالمتی و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراک ومسکن
ومراقبتھای طبی و خدمات الزم اجتماعی تامين کند و ھمچنين حق دارد که در مواقع بيکاری  ،بيماری ،
نقص اعضا  ،بيوگی  ،پيری يا در تمام موارد ديگری که به علل خارج از اراده انسان  ،وسايل امرار
معاش از بين رفته باشد از شرايط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
 -٢مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بھره مند شوند  .کودکان چه براثر
ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند  ،حق دارند که ھمه از يک نوع حمايت اجتماعی برخوردار
شوند.
ماده٢۶
 -١ھر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بھره مند شود  .آموزش و پرورش الاقل تا حدودی که
مربوط به تعليمات ابتدايی و اساسی است بايد مجانی باشد  .آموزش ابتدايی اجباری است  .آموزش حرفه
ای بايد عموميت پيدا کند و آموزش عالی بايد با شرايط تساوی کامل  ،به روی ھمه باز باشد تا ھمه  ،بنا به
استعداد خود بتواند از آن بھره مند گردند.
 -٢آموزش و پرورش بايد به طوری ھدايت شود که شخصيت انسانی ھر کس را به حد اکمل رشد آن
برساند و احترام حقوق و آزادی ھای بشری را تقويت کند  .آموزش و پرورش بايد حسن تفاھم  ،گذشت و
احترام عقايد مخالف و دوستی بين تمام ملل و جمعيت ھای نژادی يا مذھبی و ھمچنين توسعه فعاليت ھای
ملل متحد را در راه حفظ صلح  ،تسھيل نمايد.
 -٣پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند.
ماده٢٧
 -١ھر کس حق دارد در زندگی فرھنگی اجتماع شرکت کند  ،از فنون و ھنرھا متمتع گردد و در پيشرفت
علمی و فوائد آن سھيم باشد.
-٢ھر کس حق دارد از حمايت منافع معنوی و مادی آثارعلمی  ،فرھنگی يا ھنری خود برخوردار شود.
ماده٢٨
ھر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواھد که از لحاظ اجتماع و بين المللی  ،حقوق و آزادی ھايی راکه
در اين اعالميه ذکر گرديده  ،تامين کند و آنھا را به مورد عمل بگذارد.
ماده٢٩
 -١ھرکس در مقابل آن جامعه ای وظيفه دارد که رشد آزاد کامل شخصيت او را ميسر سازد.
 -٢ھر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی ھای خود  ،فقط تابع محدوديت ھايی است که به وسيله
قانون  ،منحصرا به منظور تامين شناسايی و مراعات حقوق و آزادی ھای ديگران و برای مقتضيات
صحيح اخالقی و نظم عمومی و رفاه ھمگانی  ،در شرايط يک جامعه دموکراتيک وضع گرديده است.
 -٣اين حقوق و آزادی ھا  ،در ھيچ موردی نمی تواند بر خالف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.
ماده ٣٠
ھيچ يک از مقررات اعالميه حاضر نبايد طوری تفسير شود که متضمن حقی برای دولتی يا جمعيتی يا
فردی باشد که به موجب آن بتواند ھر يک از حقوق و آزادی ھای مندرج در اعالميه را ازبين ببرد ويا در
آن راه فعاليتی بنمايد.

*****
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از آنجا که تصويب اعالميه مزبور از سوی نمايندگان کشور ھای عضو سازمان )درآن زمان  ۵٨کشور
در سازمان ملل عضويت داشتند و اعالميه جھانی حقوق بشر با اکثريت  ۴٨رای موافق به تصويب
رسيد( به منزله تعھد اجرای اصول آن اعالميه در کشور ھای عضوسازمان شناخته می شد و از آنجا
که در قوانين اساسی برخی کشور ھای عضو سازمان ،اساسا چنين حقوقی پيش بينی نشده بود لذا از
نظر حقوقی الزم گرديد که در قوانين اساسی آن دسته از کشور ھايی که فاقد تصريحات اعالميه جھانی
حقوق بشر بودند تجديد نظر گرديده و مواد اعالميه جھانی حقوق بشر را بنام حقوق ملت در قانون
اساسی خود بگنجانند.
در اجرای اين تصميم ،قانون اساسی کثيری از کشور ھای عضو سازمان ملل مشمول تجديد نظر گرديد،
به استثنای قانون اساسی کشور ھای ايران ،انگلستان ،آمريکا ،فرانسه و بلژيک که چون قانون
١
اساسی آنھا بارور از مواد اعالميه جھانی حقوق بشر بود نيازی به تجديد نظر نيافـتـند.
ايران با آنکه نسبت به کشور ھای فرانسه و انگلستان و آمريکا قانون اساسی بسيار جوانتری داشت
معھذا تنظيم کنندگان قانون اساسی و متمم آن ،متن اعالميه حقوق بشر فرانسه را که  ١١٧سال قبل
تنظيم شده بود از نظر دور نداشته وآنرا در اصول  ٨و  ٢٨متمم قانون اساسی پياده ساخته اند.
روانشان شاد و نامشان جاويد که در تنظيم اصول قانون اساسی و متمم آن چنان بصيرت بکار بستند
ودلسوزی بيادگار گذاشتند که امروز ،يگانه منشور مقدس ملی است که با پيشرفته ترين قوانين کشور
ھای دموکراسی جھان برابر است.
بايد از اين حقيقت متاسف بود که تاريخ نويسان ،خاصه اروپاييان در بيان سيرتاريخی حقوق بشر در
ادای حق ،غفلت کرده اند و انقالب فرانسه را پايه ای برای تشخيص حقوق بشر شناخته اند ،در حاليکه
اولين منشور حقوق انسانی را ايرانيان به پادشاھی کوروش بزرگ در قرن پنجم پيش از ميالد بنام
منشور کوروش بزرگ به جھانيان عرضه داشته است و برای اولين بار در تاريخ بشريت ،آزادی عقيده
و ايمان افراد محترم شناخته شد ۵٣٩ ]] .سال پيش از ميالد مسيح[[
بديھی است ارزش منشور کوروش بزرگ وقتی تميز داده می شود که می بينيم در  ١١٠٠سال بعد
فرانسويان با انقالب خونين خود توانستند آنرا بدست آورند .آنھم در زمانی که بشريت به بسياری از
مدارج علمی و تکميلی دست يافته بود.
تصويب منشور کوروش بزرگ در آن زمان ،مويد آن است که فرھنگی درخشان و ملی ،آزاده و بلند
انديش در سرزمين آريايی ايران زندگی ميکرده اند و بنيادی است استوار برای رفاه ملتھا و احترام به
حقوق ھمنوعان عرضه می کرده اند ولی افسوس که آنھمه بارزه ھای نيکو وبنياد ھای انسانی را
اعراب مسلمان در  ۶٠٠سال ،بعد بباد دادند و بجايش فلسفه ای پوشيده از درنده خويی و عقب ماندگی
٢
وستمگری بجای گذاشتند.
 -١البته منظور قانون اساسی مشروطه  ١٩٠۶است ..ح-ک
 -٢به ھمين دليل انوشه روان شاھنشاه – اصرار داشتند در پی پيشنھاد آقای دکتر شجاع الدين شفا مبداء تاريخ
ايران از زمان صدور سيلندر مشھور کوروش در بابل يعنی  ۵٣٩سال پيش از زايش مسيح آغاز گردد .ولی
شوربختانه در آن زمان به دليل وضع سياسی و محظوراتی که ممکن بود باعث صدمه و تھييج ھمسايگان عرب
گردد ناچار پس از تصويب آنرا به بيست سال پيش يعنی  ۵۵٩سال پيش از زايش مسيح کشيدند ...بجاست که
امروز ما به پاس اراده آن مرد ،آريايی نژاد ،تاريخ ايران را برمبنای تاريخ صدور اولين منشور حقوق بشر )١۴
اکتبر  ۵٣٩پيش از ميالد— ٢٢مھر ما  ١١۶٠سال پيش از اسالم) ،امروز  ٢١دسامبر  ٢٠١٠برابر با  ٣٠آذر
ماه  (٢۵۴٩قرار بدھيم ...شرح بيشتر در  http://1400years.org/gahnameh.aspح -ک
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]] متن کامل وراستين منشور حقوق بشر کوروش را
در سه زبان از جمله پارسی در اين آدرس بخوانيد[[.

http://peymanmeli.org/constitution/logo.asp
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ﻗﺴﻤﺖ دوم
ﻣﻮارد ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﺳﻼم و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
 -1ﺑﺮاﺑﺮي ﺣﻘﻮق
ماده ١
تمام افراد بشر آزاد به دنيا می آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با ھم برابرند .ھمه دارای عقل و وجدان می
باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادری رفتار کنند.
برابری حقوق که در ماده يک اعالميه جھانی حقوق بشر آمده است در ماده  ٢ھمان اعالميه
تعريف شده ورافع ھرگونه سوء تفاھم گرديده است .ماده  ٢در تعريف برابری چنين می گويد:
ماده ٢
ھر کس می تواند بدون ھيچ گونه تمايز ،خصوصا از حيث نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،مذھب ،عقيده سياسی
يا ھر عقيده ديگر و ھمچنين مليت ،وضع اجتماعی ،ثروت ،والدت يا ھر موقعيت ديگر ،از تمام حقوق و
کليه آزادی ھايی که در اعالميه حاضر ذکر شده است ،بھره مند گردد .به عالوه ھيچ تبعيضی به عمل
نخواھد آمد که مبتنی بر وضع سياسی ،اداری و قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی باشد که شخص به
آن تعلق دارد .چه اين کشور مستقل ،تحت قيموميت ،غير خود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلی محدود
شده باشد.
با توضيحی که ماده  ٢اعالميه داده است ،ديگر ترديدی در مشمولين وحد و حدود و حقوق آنان باقی
نمی ماند.
اين ماده از اعالميه حقوق بشر ھمان است که در اصل ھشتم متمم قانون اساسی )ايران  (١٩٠۶با اين
عبارت آمده است:
»اھالی مملکت ايران در مقابل قانون متساول الحقوق ھستند« بديھی است که اھالی مملکت ايران
شامل ھمه افرادی می شوند که با ھر عقيده و مذھبی وھرنژاد وموقعيتی در محدوده طبيعی و حقوقی
ايران زندگی می کنند.
اسالم ،ھيچگاه از مساوات در حق ،به مفھوم مطلق کلمه صحبتی نکرده است بلکه در عين آنکه به
دستگيری فقرا ودرماندگان توصيه می کند ،صراحتا به وجود نابرابر و عدم مساوات تاکيد می نمايد و
آنرا پديده ای ميداند که به امر خداوند بوجود آمده است.
آنجا که قران در آيه  ٣١سوره زخرف می گويد:
»آيا آنھا ھستند که رحمت پروردگارت را تعيين مى کنند ما سھم آنھا را در اين دنيا تعيين کرده ايم و مقام
بعضى از آنھا را باالتر از ديگران قرار داديم ،تا به يکديگر خدمت کنند .رحمت از جانب پروردگارت
بسيار بھتر از مادياتى است که آنھا جمع مى کنند«.
و يا آنجا که در آيه  ٧١سوره نحل می گويد:
» ...خدا رزق برخی را بر برخی ديگر فزونی داده است«...
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ويا آنجا که در آيه  ٣٢سوره نساء می گويد:
» ...آنچه را که خدا وسيله تفضيل و برتری بعضی از شما بر بعض ديگر قرار داده ،آرزو نکنيد«...
دليل بارزی است که اسالم حقوق افراد را در رابطه با مراتب ،تميز داده است ،نه صرف بشر بودن آنان.
ممکن است در اين خصوص به آيه ديگری استناد گردد که می گويد:
» ...ھمه در برابر خدا يکسانند مگرآنان که پرھيزکارترند «..گرچه آيه مزبور با آيه  ٣١سوره
»زخرف« که فوقا عرض شد متضاد است ولی صرفنظر از ورود به مسئله تضاد و ناسخ و منسوخ بايد
گفت ،مسلم است که نظر اسالم در متقی وپرھيزکار بودن کسانی را شامل می شود که نسبت به اصول
دين اسالم مومن وپرھيزکار باشند نه پيروان اديان ديگر ،ھرچند که آنان نيز پرھيزکار باشند.
اسالم نسبت به کفار) ،غير مسلمانان( ھيچ ترحمی ندارد تا چه رسد که بحث پرھيزکار بودن آنھا مطرح
باشد.
حکم اسالم در باره غير مسلمانان به صراحت ،در آيات قرآنی از جمله آيات  ٧٣ ،١٢٣و آيه  ٤سوره
محمد ،کشتن آنان مقرر شده است و می گويد:
» ...ای کسانی که ايمان آورده ايد بکشيد کافران را يکی پس از ديگری؛ آنان بايد سختگيری وعدم
٣
ماليمت و گذشت شما را احساس کنند«...
اسالم حتا برای مدتی که مسلمانان از نظر قدرت و قوت نميتوانند به کشتار دستجمعی غيرمسلمانان
بپردازند برای پيروان خود تکليف معين کرده و می گويد:
»...ای کسانی که ايمان آورده ايد ،غيرمسلمانان و مسيحيان را به دوستی قبول نکنيد«..
بنابراين به روشنی ميبينيم که اصل برابری که مورد نظر اسالم است با آنچه که در ماده ) (١اعالميه
جھانی حقوق بشر آمده است ،يک فرق اساسی دارد و آن اين است که ماده يک اعالميه ،حقوق مقرر در
اعالميه را ناظر به کليه افراد بشر يا ھر عقيده ودين و خصوصياتی که دارند ميداند ،در حاليکه اسالم
حاکميت اين ماده را ناظر به مردمی ميداند که مسلمان بوده و رعايت دستورات اسالمی را بنحو تام و
تمام نيز بنمايند.
اسالم نه تنھا غير مسلمانان را از حقوق مندرج در ماده يک اعالميه حقوق بشر محروم ساخته بلکه حق
حيات آنان را نيز ميگيرد و حکم قتل و از ميان برداشتن آنھا را صادر کرده است و در حقيقت بشر و
بشريت را محدود ميسازد به عده ای که پيرو اسالمی باشند.
نکته اينجاست که حکم عدم برابری تنھا شامل مسلمانان بر غير مسلمانان نمی شود بلکه گروه
مسلمانان را نيز فرا ميگيرد و آنھا را به دو دسته تقيسم می کند مومنان و غير مومنان ودراين راه غير
مومنان را زير دست و منکوب شونده مومنان می شناسد.
آيه  ٣٩سوره نور که می گويد:
»...غيرمومنان بايد سرکوب وزير دست مومنان شوند«...

 -٣آيه  ٤سوره محمد در تائيد آيه  ٨٥سوره آل عمران است وھمچنينن آيه  ٣٩سوره توبه
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از ھمين باب است اينکه گفته می شود اسالم بين سياه و سفيد فرق نگذاشته درست است ،اسالم به سفيد
وسياھی ،چاقی و الغری توجھی نکرده است ولی به چيزی که فرق گذاشته و کامال مورد توجه قرارداده
آن چيزی است که در مغزافراد بشر قرار دارد(!) .
اگر مغز افراد در جھت اسالم بود ،اسالم اورا بشر می شناسد واگر غير اسالم اعتقادی داشت ،از نظر
اسالم حيوان است که يا بايد کشته شود ،يا مھار گردد ويا درازاء حق حياتی که اسالم به او می دھد ،باج
)جزيه( مرتب و خفت آميزی به اسالم بپردازد.
ھمين عقيده اسالمی است که در راه تکامل منفی ،موجب گرديده تا تشيع اسالمی بشر بودن را مختص به
شيعيان بداند و بھمين حد نيز اکتفا نکرده و تخم و ترکه خانواده بنی ھاشم و قريش را بر ديگر شيعيان
ارجح و اعال بشناسد.
اينکه در انقالب مشروطيت ،آخوند ھای مخالف مشروطه ،با اصل ھشتم متمم قانون اساسی که ھمه
مردم را در مقابل قانون متساوی الحقوق می شناخت مخالفت ميکردند وآنرا خالف دين می دانستند،
مستند آنان ھمين آيه  ٣١سوره »زخرف« بوده است.
ھمين آيه است که اساس بردگی را در اسالم بنيان نھاد و درحاليکه محمد ناظر بود که بردگی در جھان
چه فجايعی را بدنبال دارد ،برآن حکما و علما صحه گذاشت و با آنکه ميدانست دين يھود مدت بردگی را
فقط به  ٧سال محدود ساخته است وبا آنکه محمد بسياری از اصول و فروع اسالم را از يھود گرفته
معھذا ميخ بردگی را با حکم اسالمی برای ابد بپای بشريت ،حتا مسلمانان کوبيد )کفار اسير و برده می
شوند ،در صورت قبول اسالم ،ھمچنان برده خواھند ماند(.
براساس ھمين آيه قرآنی است که فقه اسالمی بابی مفصل در باره برده دارد و فصول آن باب يکی از
زشت ترين چھره ھای عقب ماندگی ،ستمگری و بی رحمی را از اسالم ترسيم ميکند.
برده حکم کاال و مملوکی را دارد که صاحب کاال بھر نحو که بخواھد می تواند در برده خود تصرف کند.
او را بفروشد ،به رھن بگذارد ،معاوضه کند ،واگر برده زن باشد ،با او ھم خوابه گردد و بسياری مراتب
ديگر که شرم است نوشتن و عيان ساختن آنھا .اساسا بنظر می رسد که طرح مسئله برده داری برای
دليل نابرابری در اسالم زياد موجه نباشد چه آنکه برده در اسالم حقی ندارد تا موضوع برابری و مقايسه
آن مطرح گردد.
برده حق حاکميت برھيچ چيزی را ندارد ،صاحب برده حق دارد برده خود را به مزدوری بفرستد ولی
مزدی که برده ميگيردمتعلق به صاحب برده خواھد بود نه برده.
ازدواج برده فقط با موافقت صاحب برده ممکن است و صاحب برده حق دارد ھروقت که اراده نمايد برده
را به جدايی از زنش مجبور کند.
اسالم محبت خاصی در اين مورد به بردگان داشته و آن اينکه چون اساسا اسالم به پايين تنه خيلی
اھميت می دھد ،بردگان را از حق ازدواج مرحوم نساخته و به آنھا اجازه داده فقط تا  ٢زن اختيار کنند،
نه مانند مسلمانان  ٤عقدی و بی نھايت صيغه.
برده پس از آزادی )درصورتی که صاحب اورا آزاد کند( باز دارای حقوق مستقلی نيست ،مثال نمی تواند
دختر خود را بدون اجازه صاحب قبلی خود شوھر بدھد.
در يک جمله بايد گفت ،مسئله برده داری آنقدر مورد توجه اسالم وحتا اساس اقتصاد اسالمی بوده که
بصورت علمی عليحده در آمده بود و مانند علم اقتصاد امروزی ،متخصصينی مخصوص داشته است که
از آنجمله می توان از »عنصرالمعالی کيکاوس بن شمس المعالی قابوس« نام برد.
آيا با آنچه عرض شد می توان اثری از برابری وبرادری در اسالم يافت؟؟ )!(
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اسالم ھمواره تالش ميکند خودرا پرچمدار برابری انسان ھا نشان دھد و شعار اسالم »دين برابری
است« را برخاسته از مفھوم تعاليم اسالمی معرفی نمايد ،در حاليکه اسالم ،ھيچ نشانی از برابری
وبرادری ندارد و اي کاش اين نابرابری تنھا در حد يک عقيده باقی ميماند و با خون و کشتار و ديگر
اعمال زشت پاسخگو نمی گرديد.
آخوند ھا ،به مسئله اثبات برابری در اسالم بسيار حساسيت دارند و در کمتر رساله ويا کتابی از آنھا
ديده می شود ،که تالش در اثبات اين غير ممکن نکرده باشند.
آخوند مطھری که بدست ياران خود ،در شورش  ٥٧کشته شد ،در رساله ای که در سال  ٥٣منتشر
ساخت می نويسد:
» ...اعالميه جھانی حقوق بشر را اسالم بايد صادر کند که از اصل برابری و برادری حمايت می کند و به
سرنوشت بشريت خوشبين است«..
درست است که اسالم خوشرفتاری با بردگان وآزاد ساختن آنان را توصيه کرده است ولی بايد دانست که؛
اوال ،آزاد ساختن برده به توصيه دين ،امری نبوده که اسالم پيشگام آن شده باشد .اين عمل نه تنھا از
مدتھا قبل در سرزمينھای مسيحی )بيزانس( معمول بوده بلکه از عھد عتيق ،نوعی عبادت محسوب
ميشده و نوشته ھای معبد »دلف« گواه اين مدعا ست )تاريخ اسالم در ايران برگ (٢٥٢
ثانيا ،فرق است بين توصيه وتکليف ،به عبارت ديگراسالم آزاد ساختن بنده را ثواب دانسته اما برده
داری و آن حرکت ھای فجيع و غير انسانی را نسبت به بردگان گناه ندانسته است .اسالم بی اعتنايی به
تکاليف بسيار معمولی را مستوجب مجازات شالق دراين دنيا و آتش جھنم در آخرت دانسته ولی در باب
برده داری ،احکامی صادر کرده که جز جواز ابراز خشونت آنھم در حدی وحشتناک چيز ديگری نيست.
خشونت گاه ناشی از نظر واراده فردی است و گاه مستند به حکم است .اين دومی که بسيار ،بسيار
خطرناک است در بطن اسالم نسبت به گروه عظيمی از افراد بشر نھفته است.
ثالثا ،مسئله خوشرفتاری نسبت به بردگان ،تسری به عموم برده ھا نداشته است بلکه تنھا شامل کسانی
می شده که زنده ميماندند و در اختيار صاحب خود قرار می گرفتند ،زيرا می دانيم که از صدر اسالم،
سنت رسول برآن بوده که بردگان پيروبيمار وزشت ،پس از اسارت کشته می شدند و تنھا بردگان
خوشگل ويا آنھا که می توانستندوقدرت بيگاری داشتند زنده می ماندند و مورد معامله قرار ميگرفتند.
جرجی زيدان در تاريخ تمدن اسالم می نويسد:
» ...درحوالی قاھره محلی بود بنام "بشر المنامه" که در آنجا اسرای پير و مفلوک را گردن می زدند و
سپس بقيه را مورد معامله قرار ميدادند«...
بديھی است برده ای که با صاحب خود رفتاری مناسب و اطاعت آميز داشته باشد ،بحث توصيه به
خوشرفتاری با او مطرح نمی شود که اسالم چنين توصيه ای را کار افتخار آميز خود ميداند.
مولف قابوس نامه رابطه اطاعت آميز بين برده و صاحب خودرا با جمله ای آورده که عينا چنين است:
»...بنده بايد از صاحب خود چنان بترسد که خراز بيطار« ارزش خوشرفتاری نسبت به بردگان را از
ناحيه اسالمی ميتوان به ھمان سربريدن حيوانات تشبيه کرد که توصيه اسالم برآن است که به آنھا آبی
ھم داده شود.
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فقه اسالمی درمورد تجاوز به حقوق بردگان تا آنجا پيش رفته که حتا کشتن آنان توسط صاحب برده محل
بحث است که آيا صاحب می تواند برده خود را بعنوان مجازات بکشد ويا خير و آيا عمل قتل ،قصاص
بردار است يا نه.
ناگفته نماند که مفسرين اسالمی در دفاع از اسالم در رابطه با عمل برده داری می گويند:
» ...برده داری پديده ای نبود که اسالم واضع آن باشد .اين امر از اعصار قديم باقی بوده و اسالم سعی
کرده آنرا تعديل نمايد«...
پاسخ ادعای آنان چنين است:
 -١برده داری بداست ياخوب؟ اگر بد است که تعديل بد معنا ندارد ،وقرار دادن بد در احکام اسالمی
مستعد در بد ساختن حاکم و حکم است که نوعی نقض غرض از دين محسوب می گردد.
 -٢اسالم آنچه به عنوان برده داری بصورت عرف ويا قوانين دين يھود وجود داشته بصورت حکم
اسالمی در آورده و مورد حمايت قرارداده است و معنای تعديل ،که مورد نظر مفسرين اسالمی
است ھمين است .چه آنکه چيزی که از نظر اسالمی موجه نباشد چگونه می تواند تعديل شود؟؟
 -٣از زمان زرتشت ،آدم ،نوح ،ابراھيم ،موسی و عيسی يکتا پرستی ،معاد ،نماز ،روزه ،عبادات،
دستگيری به فقرا ،راستی در کردار و گفتار ،بھشت و دوزخ ،تعدد زوجات و آنچه که اسالم
مدعی است آورده است ،ھمه و ھمه بوده است و پيامبران گذشته آنھارا در کتاب ھای اوستا،
انجيل ،تورات چون قرآن نوشته اند ،پس محمد آمده است که چه بکند و چه آورده است؟ فقط
حکم جھاد و غنائم؟؟ )!(
تنھا غده چرکينی که از ايام قديم وجود داشته ومذاھب ھم چنان آنرا ماست مالی کرده اند و ھيچکدام
جرات شکافتن وبرداشتن آنرا از دوش مردم نداشته اند ،ھمين مسئله برده داری بوده است.
آيا می توان گفت که خداوند چنين خواسته که گروھی برده باشند و اين فجايع بنام او جاری گردد؟؟
مسلما خير ولی حتما وباجرات می توان گفت که افکار پيامبران چنين خواسته واين افکار بھيچ دليل
منطقی نمی تواند خواسته خداوند باشد.
احوال برده داری در اديان ،يکی از داليل روشنی است که نشان می دھد اديان پردا خته فکر افرادی است
که در زمان خود ،ھوشيار ترودرمھار کردن مردم ھم عصر خود زرنگتر از ديگران بوده اند.
 -٤اگر فرض برآن نھاده شود که نظام برده داری بعلت قدمت و قدرت در چنان موقعيتی بوده که
اسالم نمی توانسته آنرا منع ويا مھار کند ،صرفنظراز اينکه اين فرض خود موجب گفتگو ھای
تازه ای ميگردد که بعلت طول کالم از کنار آن بايد گذشت ،نکته قابل توجه ديگری مطرح می
شود و آن اينکه ،محمد اگر نمی توانسته است ھوس وعادات جامعه را بکار زشت برده داری
از ميان بردارد ،حد اقل که می توانسته ،خودش به آن عمل دست نزند ،و سنت ايشان در اين
امر سبب شود تا در طول زمان ،مسلمانان برده داری را حرام بدانند ،در حاليکه ايشان شخصا
 ٧برده مرد و  ١١برده زن داشته اند و از ھمه مھمتر طبق مقررات اسالمی که يک پنجم
٤
بودجه حکومت اسالمی از طريق معامالت برده و خود برده تامين ميشده است) .پايان داليل(

 -٤يکی از برده ھايی که به محمد پيشکش شده بود ماريه قبطيه است که از سوی فرمانروای قبط )مصر( به محمد
داده شده بود داستان اورا در اينجا می خوانيمhttp://1400years.org/pdf&show/MariyehGhebti.pdf .
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بھر سان ،اين اصول غير انسانی ،در روسيه شوروی يعنی ھمان کفاری که اسالم ھيچ يک از اعمال
آنان را موجب رستگاری مردم مسلمان نميداند در سال ١٨٦١و در مستعمرات انگلستان در سال ١٨٣١
٥
و در ممالک تحت الحمايه فرانسه در سال  ١٨٤٨و در آمريکا در سال  ١٨٦٥ملغی گرديد.
در ايران پس از اسالم ،بعلت قدرت اسالم و پاسداران آن ،لغو بردگی به سادگی انجام نيافت وبا مقاومت
ھای سختی روبرو شد تا در اثر فشار کشور ھای اروپايی خاصه انگليس ،در زمان ناصرالدين شاه،
ايران با لغو معامالت جھانی برده داری موافقت کرد .دقت فرماييد ،موافقت با معامالت برده داری ،نه با
اصل برده داری ،زيرا قدرت مذھب و آخوند ھای پاسدارآن چنين اجازه ای که مخالف شرع بود را نمی
دادند .ھمين مخالفت پاسداران اسالم سبب گرديد که ايران بھای سنگينی بپردازد ،زيرا انگليسی ھا
توانستند از ضعف ايران در جلوگيری از معامالت برده داری در خليج پارس سوء استفاده کنند وحق
بازرسی کشتی ھای ايرانی را در سال  ١٨٥١از ايران بگيرند و بدين وسيله نفوذ خود را در خليج پارس
بگسترانند و مجمع الجزاير بحرين را پايگاه دريايی و سپس در سال  ١٨٦١به موجب قراردادی ،اين
جزاير را تحت الحمايه خود ساخـتـند.
در اين جا نکته ايست که اگر نيايد ،حرام است و آن اينکه نبايد تصور شود که فرانسه يا انگليس اولين
پيشگامان لغو برده داری در جھان بوده اند ،اولين قيام برای آزادی بردگان در سال  ٧١قبل از ميالد به
رھبری اسپارتاکوس انجام يافت و سپس جنبش عظيمی در سال  ٢٥٥ھجری قمری ) ٨٦٩ميالدی برابر
با  ٢٤٧خورشيدی برابر با  ١٤٠٧منشور کوروش( به رھبری شخصی بنام »علی محمد برقعی؛
معروف به صاحب الزنج« برپا شد که  ١٥سال بطول انجاميد و درآن  ٥٠٠ھزار برده شرکت داشتند،
مورخين غربی برخالف واقع ،قيام اسپارتاکوس را بزرگترين جنبش رھايی بردگان ميدانند و به روشنی
معلوم است که سعی در کوچک شمردن قيام برقعی دارند .با آنکه اجداد دور برقعی عرب بوده اند ولی
خود او وپدر و پدربزرگش پرورده خاک ايران بوده اند )تاريخ اجتماعی ايران( بايد دانست يکی از علل
شکست قيام برقعی عدم ھمکاری مسلمانان ،بخصوص شيعيان ايران بوده است ،تاريخ قم در اين
خصوص می نويسد:
»ھرچند روايتی وجود دارد که »صاحب الزنج« از علويه وصحيح النسب بوده است ،ليکن علويه اھل
شيعه خود رااز وی دور ميدارند بروجه تقيه« )تاريخ اجتماعی ايران صفحه (٥٥٩

 - 2ﺑﺮاﺑﺮي ﺣﻴﺜﻴﺖ
ماده ٢
ھر کس می تواند بدون ھيچ گونه تمايز ،خصوصا از حيث نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،مذھب ،عقيده سياسی
يا ھر عقيده ديگر و ھمچنين مليت ،وضع اجتماعی ،ثروت ،والدت يا ھر موقعيت ديگر ،از تمام حقوق و
کليه آزادی ھايی که در اعالميه حاضر ذکر شده است ،بھره مند گردد .به عالوه ھيچ تبعيضی به عمل
نخواھد آمد که مبتنی بر وضع سياسی ،اداری و قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی باشد که شخص به
آن تعلق دارد .چه اين کشور مستقل ،تحت قيموميت ،غير خود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلی محدود
شده باشد.
ماده دوم اعالميه حقوق بشر ،صحبت از برابری حيثيت افراد بشر کرده است .اکنون بايد ديد که اسالم
نسبت به حيثيت افراد بشر چه حکمی دارد.

 -٥در تاريخ ايران پيش از اسالم در جايی نمی خوانيم که برده داری مرسوم بوده است وھرگز برای ساخت کاخ
ھای تخت جمشيد يا کاخ ھای ديگر از برده بھره گرفته نشده است .ح-ک
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مقدمتا دريک جمله ميبايد گفت ،اسالم فقط و فقط برای مومنين به دين اسالم حيثيت قايل است .البته
برای پيروان اديان ديگر نيز قايل به حيثيت و حق حيات ھست ولی حيثيتی که نامش ،حيثيت اسالمی
است ،نه حيثيتی که مورد نظر عامه واعالميه جھانی حقوق بشر است.
اکنون بگوييم حيثيت اسالمی چيست و درچه شرايطی نصيب غير مسلمانان می شود.
در حقوق اسالمی کافر کسی است که مسلمان نبوده باشد .خواه دين يھود ويا مسيح ويا زرتشت را
پيرو باشد .مقصود اين است که پيرو يکی از اديان صاحب کتاب باشد .مستند اين تفسير حقوقدانان
اسالمی ،آياتی از جمله آيه  ٣٠سوره  ٩قران است .اما مشرک کسی است که برای خداوند شريک قايل
باشد يعنی به تعدد خدايان گواه بدھد.
کفار ،از نظر حقوق اسالمی به دو دسته تقسيم می شوند .دسته ای که در کشور ھای غير اسالمی
زندگی می کنند و آنھا که در کشور ھای اسالمی وزيربيرق اسالم زندگی می نمايند.
حکم اسالم نسبت به کفار دور از دسترس حکام اسالمی روشن است و چنين مقرر شده که مسلمانان
بايد يا آنھارا به اسالم بياورند ويا از آنان جزيه بگيرند و يا در صورت عدم قبول اين دو امر ،آنھارا به
قتل برسانند.
اما داستان جالب حکمی است که اسالم برای بيگانگانيکه زير پرچم اسالم زندگی می کنند ،يعنی اقليت
ھای مذھبی که فقه اسالمی از آنان به نام »ذمی« و »ذميان« نام ميبرد صادر کرده است ،و در رابطه
با مسئله حيثيت اسالمی ھمين دسته مورد بحث است.
پيروان اديان )اقليت ھای مذھبی( برای آنکه در کشور مسلمانی زندگی کنند بايد باج زنده ماندن بدھند.
اين باج نامش »جزيه« است .اما دادن جزيه به تنھايی کافی و تامين کننده نظر اسالم نيست .بلکه
اقليت ھای مذھبی بايد جزيه را طوری بدھند که خفت و فروافتادگی آنان را در مقابل مسلمانان بظھور
برساند ،قرآن در آيه  ٢٩سوره  ٩می گويد:
» ...اھل ذمه بايد جزيه را بدست خود بدھند تا ايشان فرودست شناخته شوند«..
فقه اسالمی در اجرای اين آيه ،مقرر داشته که جزيه بايد در قدر وشرايطی گرفته شود که بيگانگان
)اھل ذمه( احساس حقارت وذلت نمايند )شرايح االسالم تاليف محقق حلی ،از انتشارات دانشگاه
تھران(.
آنچه که فقه اسالمی بجھت خفت دادن به اقليت ھای مذھبی آورده است بسيار است که ھمه آنھا جاگير
ميباشند ،به ذکرمواردی از آنھا برای نتيجه گيری اکتفا می شود.
ذمی تا وقتی ميتواند با دادن باج )جزيه( زنده بماند که خمر ننوشد ،محرمات اسالمی نخورد ،محل
عبادتی برای خود نسازد ،کليسايش ناقوس نزند ،عمارت بلند ترازعمارت مسلمانان نسازد ،اھانت به
مسلمان نکند ،با زن مسلمان نزديکی نکند ،راه ھای تنگ را برای حرکت اختيار کند ودرراه اصلی راه
نرود ،به مساجد مسلمانان وارد نشود ،حتا برای طعام گرفتن ،کتاب قرآن و احاديث را نخرد )برخی
٦
گفته اند معامله صحيح است ولی ذمی را از کتاب بايد دور ساخت(

 -٦اين توجه الزم است که نه تنھا خفيف و خوار باشند بلکه حتا قرآن را نخوانند ويا نخرند تا بفھمند در آن چه
نوشته ..بحساب خودشان در نادانی بماند ولی در حساب يک پژوھشگر می خواھند جلوی پژوھش و بيرون آوردن
ھرگونه مطلبی در باره اسالم را پنھان کنند ..ح-ک
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ذمی اگر سواره است و مسلمانی پياده است بايد خود پياده شود ،ذمی بايد در سالم گفتن به مسلمان
پيشقدم باشد واگر مسلمانی طرف سالم ذمی قرار گرفت فقط جواب او بايد عليک باشد و بھمين قدر
اکتفا کند .ذمی حق ندارد وصيت کند که ثروت او صرف ساختن کليسا ودير شود ،ذمی بايد مسافرين
مسلمان را غذا ومسکن بدھد و پذيرايی نمايد.
برخی از فرق اسالمی معتقدند که مسلمانان نمی توانند خانه و ملک به ذمی اجاره بدھند .ذميان بايد
٧
عالمتی بر لباس داشته باشند که يک شکل بوده ووجه تمايز آنان با مسلمانان باشد.
اگر مسلمان ذمی را بکشد ،قصاص نمی شود و تنھا چند شالق نصيب او می شود ،چنانکه در سالھای
اول مشروطيت قاتل فريدون زرتشتی بازرگان معروف ،تنھا به چند ضربه شالق محکوم شد.
با عنايت به اين مختصر که عرض شد آيا می توان گفت که اسالم برای افراد بشر حيثيت برابری و
برادری قايل است؟؟ )!(
آيا با اين تبعيض بـَيـّن )روشن( که برای مسلمانان يک کشور نسبت به خارجيان مقيم ھمان کشور قايل
شده که سراسر تحقير آميز است ،جای ترديدی باقی است که بند دوم ماده دوم اعالميه حقوق بشر که
ھرگونه تبعيض را نسبت به افراد يک کشور محکوم دانسته بکلی در اسالم زيرپا نھاده شده است؟؟
بنابراين ،موازين حقوق اسالمی نه تنھا با مواد يک و دو اعالميه حقوق بشر بکلی متضاد ومغاير است
بلکه بشدت باماده چھارم اعالميه که می گويد:
ماده ۴
احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به ھر شکلی که باشد ممنوع است.
ضديت تام و تمام دارد) .داليل تضاد با ماده  ۴در قسمت برابری گفته شد(
اکنون بدنيست مالحظه فرماييد که مفسرين اسالمی نسبت به روابط اسالم باذميان چه دفاعی دارند.
يکی از آنان آقای حکيمی است که در تفسيری بر تاريخ اسالم در ايرا ن نوشته اند:
»بايد ياد کرد که در دين انسانی )!( اسالم وموضع گيری حکيمانه آن در مورد اھل ذمه ،سياست
خاصی منظور بوده است که غير انسانی تلقی نمی شود .بلکه مربوط است به سياست ارشادی و
مديريت داخله اقاليم اسالمی و از ھنگامی که اين رعايت ھا از ميان رفته است تاکنون می نگريم که چه
مايه فجور و پستی وحيوانيگری در ميان جوامع اسالمی رسوخ داده اند) «.حواشی تاريخ اسالم در
ايران صفحه (۴٧٣
بايد توجه داشت که تاريخ اين اظھار نظر بعد از صدور اعالميه جھانی حقوق بشر است و بخوبی نشان
داده می شود که مفسرين اسالمی از اينکه بھر علتی روابط غير انسانی معامله با اھل ذمه محفوظ
نمانده است ،سخت متاسف ميباشند.

 - 3ﺷﻜﻨﺠﻪ
ماده ۵
احدی را نمی توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاری قرار داد که ظالمانه و يا بر خالف انسانيت و شئون
بشری يا موھن باشد .
 -٧سيستم گشتاپو – ح-ک
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در اين ماده از اعالميه ،شکنجه کامال تفسير و معنا گرديده و تنھا شمول بر شکنجه ھای جسمانی
ندارد بلکه شکسته شدن احساسات و شئون انسانی نيز نوعی شکنجه شناخته شده است .صحبت زياد
در باره شکنجه ھای روحی واحساسی وحضور آن در فلسفه اسالمی چندان مفيد نيست .زيرا مالحظه
روابط بين اصول اسالمی و شکنجه ھای جسمانی )فيزيکی( کلی است که شکنجه ھای روحی را نيز
شامل می گردد و بقول معروف چونکه صد آيد نود ھم آمده است.
معھذا برای آنکه بر ميدان سخن گره ای تابيده نشود ،چند نمونه از شکنجه ھای روحی که موازين
اسالمی را برقرار ساخته است در اينجا می آوريم و سنگينی بحث را متوجه شکنجه ھای جسمانی در
اسالم می نماييم.
 -١آنچه در باب رفتار با بيگانگان زير پرچم اسالم )اھل ذمه( در فصل قبل عرض شد ،نوع کامل
شکنجه ھای روحی و برخالف شئونات بشری است که ديديم فقه اسالمی بموجب آيه قرآن
آنرا تکليف مسلمانان دانسته است وبحثی ھم نمی تواند باشد که آن رفتار با اقليت ھای مذھبی
نوعی از شکنجه است که برای انسان ھای واقعی به مراتب دردناک تر از شکنجه ھای
جسمانی است.
 -٢فرو کردن زنان در چادر واجبار آنان در انتخاب لباس وپوششی که خالف تمايالت آنان است
نوع روشن شکنجه روحی است که می بينيم اسالم برابر آيه  ۵٩سوره  ٣٣و آيات  ٣١و ٣٢
٨
سوره  ٢۴آنرا به زنان تحميل کرده است.
 -٣ازدواج اسالمی )تعدد َز َوجات( نوعی شکنجه روحی است که مرد با گرفتن  ٣زن عقدی و
بينھايت صيغه به زن اول خود تحميل می کند.
درست است که اسالم شرط انتخاب زن دوم به بعد را رعايت عدالت بين زنان دانسته است ولی رعايت
عدالت را اسالم در مسايل مادی توصيف نموده و مانند لباس ومسکن و امثالھم ونيز ھمخوابگی ،ولی
اينھا ھيچيک نمی تواند ازدواج ھای مکرر شوھر را که چون سوھان روح زن اول را می سايد و می
آزارد جبران کند .البته اگر زن ،زنی با احساس و با شعور باشد .عاطفه و مھر بسيار حساس است
نميتوان با مسائل مادی از شکستگی آن جلوگيری کرد .انتخاب زن دوم ،به معنای شکستن پايه ھای
عدالت در امر زناشويی است مگر آنکه فرض ازدواج مقصود ھای ديگری باشد.
اينکه اسالم شرط توازن البسه و غذا و مسکن را بين زنان ،جواز ازدواج متعدد مرد دانسته است چيز
مھمی نيست ،معلوم است که به دو حيوان که در يک طويله بسته شده اند نمی توان به موازنه آب و
خوراک نداد تا چه رسد به انسان ھا .اين يک قاعده طبيعی بين زنان ،نه عدالت خوانده می شود نه
شرط کارسازی تلقی می گردد .آنکه می بينيم ھرگز ھم در جوامع اسالمی رعايت نشده و ھمواره بين
زنان متعددی که در زوجيت يکنفر ھستند نقار و دشمنی ھای بسيار خطرناکی وجود دارد.
ھمچنانکه بين زنان محمد بوده و ھمچنانکه شخص محمد از فشار اين دو دستگيھا فرياد ھا داشت و
کارش به طالق و طالق کشی رسيد.
نکنه اينجاست که اسالم برای عاطفه ووجدان بشری اھميت چندانی قايل نشده است و اگر سايه اين
حقيقت تلخ در آيات قرآنی ديده ميشود عين واقع آن در سنت محمد بسيار نمايان است .نمونه آنرا در
ھمين رساله خواھيد يافت.
 -٨اى پيامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوششھاى خود را بر خود گيرند اين براى آنكه شناخته
شوند و مورد آزار قرار نگيرند ]به احتياط[ نزديكتر است و خدا آمرزنده مھربان است )(۵٩
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ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ )ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ(
قبل از ورود به بحث ،اشاره به يک نکته ضروری است و آن اين است که از مھمترين منابع حقوق
اسالمی ،قرآن و سنت است ،يعنی مسلمانان بايد گفته ھای قرآن و کردار وگفتار رسول خدا محمد را
سرمشق خود قرار دھند و به غير از آنھا ھيچ دستوری که با سنت و قرآن برابر نباشد تبعيت ننمايند،
اينھا که گفته شد می توان به عبارت ديگری چنين گفت:
در اسالم دو قانون ثابت واليتغير وجود دارد يکی قرآن يعنی آنچه که در قرآن مقررشده است وديگری
قانون محمد ،يعنی چيز ھايی که محمد گفته ويا کرده است که دومی را سنت می گويند ،وشيعه اثنی
عشری که اکثر ايرانيان ھستند ،اين سنت را محصور به محمد نمی کنند و به  ١١امام مرحوم تسری
می دھند ..اين دو قانون در عين اينکه در پاره ای از موارد با يک ديگر متضاد اند با تعارضات داخلی
ھم روبرو ھستند.
بھر حال ،بيش از اين ايستادن روی مسئله سنت الزم نيست زيرا ھيچ مسلمانی نيست که نداند رعايت
سنت ھمان حکمی را دارد که قرآن دارد.
اکنون با توجه به آنچه عرض شد توضيح ميدھيم که در اسالم حکمی نيست که افراد حق داشته باشند
برای تحصيل مال ويا زن ،افراد ديگر را شکنجه دھند .مثال نمی توانند برای صاحب خانه شدن ،مالک
خانه را به زور شکنجه وادار به انتقال خانه اش ساخت ويا دختری را به ضرب شکنجه ،به دست
آورد.
ولی برای حاکم اسالمی شکنجه کردن به شرطی که برای کسب خبر و تحصيل اطالعات ودرنھايت حفظ
منافع حکومت اسالمی باشد جايز است ]!![
جواز اين امر را سنت محمد رسول خدا صادر کرده است .و به اعتبار ھمين جواز ،صد ھا نوع شکنجه
ھای فيزيکی و جسمانی از صدراسالم تا کنون از جمله در کشور خودمان از تجاوز اسالم تا آغاز
مشروطيت برقرار بوده است که اشاره به انواع آنھا موجب رنجوری خاطرخواننده است ،خاصه که
ھمگان می دانند.
اما ببينيم سنت رسول درتجويز شکنجه چيست؟
مواردی که حضرت محمد خود دستور شکنجه داده وحتا شکنجه در مقابل آن فرستاده خدا انجام گرفته
است بسيار است که تاريخ اسالم وتواريخ ديگر از آنھا بسيار با احترام و سربلندی ياد می کنند ]!![
ذکر تمامی آنھا مجال اين رساله نيست ،تنھا به دو مورد اکتفا می شود؛ به ويژه آنکه ،تعدد سنت شرط
حجت آن نيست ويک مورد برای حجت بودن سنت کافی است.
مورد اول:
واقعه ای که بعنوان نمونه و سنت محمد می آوريم از جنگ خيبــر است که ميدانيد يکی از افتخارات
اسالم خاصه شيعيان می باشد.
در سال ھفتم ھجری پيغمبر ويارانش به قصد فتح خيبر به آن سو اردو کشيدند .در اين جنگ ،وقايع
بسياری رخ داده که ھريک بنوبه خود قابل استفاده است ولی بيان تمامی آنھا به درد اين رساله نمی
خورد تنھا قسمت کوچکی از آن باعتبار موضوع از تاريخ طبری گراور می شود ) در زيرآورده شده(
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))ابن اسحق گويد :کنانه بن ربيع بن ابی الحقيق که گنج بنی نضير پيش او بود را به نزد پيامبر آوردند
ومحل گنج را از او پرسيد وکنانه انکار کرد آنگاه يکی از يھودان را پيش پيامبر آوردند که گفت:
امروز کنانه را ديدم که اطراف فالن خرابه می گشت.
بيغمبر به کنانه گفت :اگر گنج را پيش تو پيدا کردم ترا بکشم؟
کنانه گفت :آری
پيغمبر بگفت تا خرابه را بکندند و قسمتی از گنج را آنجا يافتند ،پيغمبر از باقيمانده آن پرسيد و کنانه
از تسليم آن دريغ کرد ،و پيغمبر اورا به زيبر بن عوام سپرد و گفت» :عذابش کن تا آنچه را پيش
اوست بگيری«
وزبير چنان با مشت به سينه او کوفت که نزديک بود جان بدھد .آنگاه پيغمبر اورا به محمد بن مسلمه
داد که به انتقام برادر خود محمود بن مسلمه گردنش را بزند(( .
تاريخ روضت الصفا در بيان وقايع سال ھفتم می نويسد:
))حضرت مقدس نبوی ،کنانه را تسليم محمد بن مسلمه نمود بعوض برادر خويش اورا بقتل آورد .اما
زنان ساير يھود ،اموال ايشان را گرفت و از سر آنجماعت در گذشت و واقمشه و امتعه و دوآب و انعام
الکالم از خيبريان بدست اھل اسالم افتاد و صفيه زوجه کنانه در سھم »دحيه کلبی« افتاده بود .حضرت
مقدس نبوی درعوض ،چيزی معتمد به دحيه داد واورا گرفته آزاد کرد و عـتــق صفيه را صداق او
٩
ساخته در حباله نکاح آورد.
نقل است که صفيه پيش از فتح خيبر در خواب ديد که ماه در کنار او افتاده صفيه اين خواب را با
شوھر خود کنانه در ميان نھاد ،کنانه گفت ھوس آن داری که زن اين ملک شوی که بساحت ما فرود
آمده وطپانچه سخت بروی صفيه زد چنانچه حوالی چشم او کبود گشت و در شب زفاف ھنوز اثر لطمه
کنانه در روی صفيه موجود بود .حضرت از سبب آن پرسيد ،صفيه صورت واقعه را تقرير کرد((.
ھمان تاريخ در جای ديگر می نويسد:
))چون حضرت مقدس نبوی از خيبر مراجعت نمود ،ميل بجانب »وادی القری« کرده به منزل »صبا«
رسيد ودر آن موقع با صفيه زفاف فرموده از وی پرسيد که چرا در منزل پيش نگذاشتی زفاف واقع
شود ،صفيه جواب داد که يھود نزديک بودند ترسيدم که آسيبی بتو رسانند و اين معنی ماليم طبع
ھمايون حضرت آمده موجب زيادتی محبت او گشت(( )»روضت الصفا صفحات (۴٢۵ -۴٢٠ – ۴١٩
١٠

 -٩چون زن زيبايی بوده »دحيه« را گول زده و زن را از دست او ميگيرد و پول و اموال شخص ديگری را به
زن می دھد که اورا صاحب شود و ھمخواب او گردد ...اينرا می گويند عدل اسالمی!! و برای موجه نشان دادن
به توضيح داستان و به واژه »طپانچه« )مشت( دقت کنيد ...ح-ک
 ١٠خيبر نامی دشتی است در  ١١٠کيلومتری شمال مدينه ٍ)يثرب( در عربستان سعودی .در سال  ۵۶٧مسيحیخيبر برای بار نخست از سوی شخصی بنام الحريث بن جباله که خودرا پادشاه مسيحيان عرب می دانست تصاحب
و تخليه شد .بعد ھا که خيبر آزاد شد يھودی ھا به آنجا برگشتند .در زمان اسالم خيبر محل زندگی يھوديان بود که
محمد در سال  ۶٢٩مسيحی به آنجا حمله کرد و گوييا در بسيار سنگينی داشته است که باز شدن آنرا به علی نسبت
می دھند .ح-ک
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مورد دوم:
در جنگ ِ
بدر محمد بنا به پيشنھاد »حباب منذر« موافقت کرد که چاه ھای آب نزديک بدر را خراب کنند
تا دشمن دسترسسی به آب نداشته باشد ،حضرت وياران بسر چاه رفتند ،دو غالم يافتند که مشغول آب
کشيدن بودند به نام خای »اسلم ،غالم نبی الحجاج« و »عريض ،غالم ابويسار« حضرت آنان را به
اسارت گرفتند و پيغمبر دستور داد آن دورا بزنند تا بگويند از کجا می آيند و قريشيان چند کس ھستند.
آن دو کس ،ھمه اطالعات را دادند .ابن اسحق می گويد :خدا بارانی فرستاد که قريش از رفتن باز
ماندند ولی پيغمبر براه ادامه داد تا بسر بزرگترين چاه بدر رسيدند گويند حباب بن منذر گفت در جنگ
يا رای است يا خدعه پيغمبر گفت ،رای است و جنگ و خدعه .پس چاه ھای ديگر را ِ
بغير از چاھی که
بر سر آن بودند کور کردند.
او دو سنت ارائه شده از سوی محمد ،يافت ھا و دستور العمل ھای زير بدست می آيد:
 -١حاکم اسالمی می تواند برای تحصيل اطالعات وکسب خبر چنانچه آن اطالعات مفيد به حال
اسالم و رفع غايله باشد به شکنجه متوسل شود و ھمانطور که پيغمبر برای اطالع از مخفيگاه
مخالفين ويابرای آگاھی از محل گنج راه کتک وعذاب مطلع را انتخاب کرده است ھمان سنت
به حاکم اسالمی اجازه می دھد که برای اقرار گرفتن از متھمين به انواع شکنجه ھايی که
١١
مساعد و مناسب برای رسيدن به مقصود می داند دست بزند.
اشتباه نشود ،نمی گوييم که شکنجه کردن متھمين و مطلعين از طرف حکومت ھای اسالمی،
نوعی تکليف و الزام است ،اما از آنجا که مسلمانان مدعی ھستند که سنت رسول خدا راھنما
و بھترين طريق برای رسيدن به ھدف ھای اسالمی است لذا راه شکنجه را که آن حضرت
برای دستيابی به اطالعات انتخاب کرده است ،آنان نيز انتخاب ميکنند .به عبارت ديگر نمی
توان گفت اگر رسول برای گرفتن اقرار به شکنجه دست زده است ،ادامه ھمان راه برای
مسئولين حکومت ھای اسالمی وحکام آن ممنوع است .زيرا ،رعايت سنت رسول ،در ھيچ
امری بجز ازدواج برای امت مسلمان محدود نشده است) .توضيح اينکه – محمد  ٩زن عقدی
و تعدادی صيغه داشته است ،سنت محمد در بيش از  ۴زن عقدی نمی تواند نسبت به
مسلمانان جاری باشد زيرا منع قرآنی دارد(
 -٢سنت محمد نشان می دھد که اسالم اجازه داده است کسی که مرتکب قتل نشده واز طايفه ای
است که فردی از آن طايفه مرتکب قتل شده است ،به انتقام خون مقتول کشته شود و اين
انتقام بدست ورثه مقتول انجام گيرد .ھمچنانکه حضرت کنانه را که ھرگز مرتکب قتل نشده
بود به دست »زيد بن عوام« دادند که به انتقام خون برادرش که به دست يک نفر از طايفه
کنانه کشته شده بود و از قاتل او ھم خبری نبوده است کشته شود!! .

ﻪ د ﺑ ﺦآ ی

ﻮ ﺮ زدﺪ دن ﺴ ی

 -٣سنت حضرت نشان می دھد که ميشود مخالف را اول شکنجه کرد و سپس به عذر اينکه در
دسته ای از مخالفين اسالمی شرکت داشته که افراد آن دسته ،بعضی از مسمانان را کشته اند،
شخص شکنجه شده را کشت تا باعث ارعاب مخالفين گردد.

 -١١که جمھوری اسالمی با وجود ادعای مکرر به رعايت »حقوق بشر« اينکار را مرتبا تکرار ميکند .ح-ک
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دقيقا ھمين روشی که رژيم اسالمی غاصب در ايران عمل ميکند .يعنی ابتدا ،افراد را شکنجه می دھد و
اطالعات الزم را می گيرد و سپس می کشد .اينکه چرا پس از شکنجه دادن ،افراد را می کشد عالوه بر
تبعيت از سنت ،فلسفه ای دارد که بر دو پايه روانی و حکمی گذاشته شده است.
 -۴برداشت و معنای ديگری که متوجه سنت حضرت است از نظر حقوقی بسيار قابل توجه است،
اين است که می شود شرط کرد که در صورت کشف دروغ ،دروغگو را کشت .ھمچنان که
حضرت با کنانه چنين شرطی کرد.
البته در اين برداشت از سنت ،مسئله جان آدمی مطرح نيست زيرا ،کنانه کشتنی بوده است بلکه مسئله
متوجه شرک وآثار آن است.
 -۵سنت نشان می دھد که می شود اموال مخالفين را گرفت و به آنھا اجازه داد جانشان را
برداشته و فرار کنند .چنانکه محمد با زنان و برخی از مردان طايفه بنی نضير کرد.
ﺣﺎﺷﻴﻪ :عمل رژيم اسالمی ماليان در ايران ،در غارت اموال ايرانيان بنام مصادره و عدم ممانعت از
فرار مخالفين از کشور ،کامال منطبق با سنت است .حتا مخالفينی را که رژيم بدون مصادره اموال مانع
خروجشان از کشور نمی شود ،الھام يافته از سنت است.
در اينجا الزم است تفاوتی که بين غارت ھای اسالمی عصر محمد با غارت ھای اسالمی رژيم غاصب
ايران وجود دارد به مالحظه آوريم.
در غارت ھای اسالمی زمان حضرت ،بجز يک مورد که حضرت ملک غير منقولی )قريه فدک( را
مشمول غارت اسالمی دانستند وآنرا سھم مبارکشان دانستند ،ساير غارت ھای اسالمی تنھا متوجه
انسان و مال منقول بوده است و کمتر ديده شده که خانه و ملک غيرمنقول نيز مشمول غارت اسالمی
شود ،ولی در رژيم اسالمی دامنه غارت بر کليه اموال منقول و غير منقول شخص و زن وفرزندان او
نيز کشيده می شود چنانکه ميتوان با اين دوبيت شعر قضيه را روشن تر گفت:
عادت آن بود که چون مملکتی گردد فتح

مال غارت شود و خانه بماند برجا

واندرين فتح ز اقـــبال سگ عالمگيـــــر

مال با خانه و خانه نشين شد يغما

پايان حاشيه.
 -۶آخرين برداشت از سنت ،درس اخالق است و آن اينکه انسان می تواند به درجه ای از
انسانيت و کمال برسد که مردی را ابتدا شکنجه و سپس فرمان کشتن اورا بدھد و زن مقتول
را که در اسارت يکی از لشگريان بوده بخرد و ھمان شب جنايت به خواھد ھمخوابه او
بشودکه با حيله آن زن کار ھمخوابگی در فردا شب انجام می گيرد.
آيا می توان گفت آن زن با ميل ورغبت به اين ھمخوابگی دست داده است؟ آيا در ھيچ طايفه ای ھرچند
پست ،چنين زنی ميتوان يافت که ھمخوابه امر قتل شوھرش شود وآنھم بفاصله  ٢۴ساعت؟؟ اال در
اعراب آن زمان که ذره ای وجدان و عطوفت و احساس آدم بودن نداشته اند!! .
شايد بتوان گفت آن زن ،بی کس ،باديه نشين ،يھودی و ترسو بوده است که به اين ھمخوابگی تن داده
است ولی آيا در فرھنگ لغات برای عمل حضرت محمد رسول اکرم )ص( واژه ای می توان يافت که
متناسب باشد؟؟ ]![
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اساسا اسالم برای ناموس افراد بشر احترام مشروط قايل است و شرطش اين است که ناموس متعلق به
مسلمان مومن باشد.
آنجا که بحکم اسالم زن غير مسلمان بمجرد آنکه به اسارت امت مسلمان در می آيد ،از نظر اسالم زنی
بی شوھر شناخته می شود و ميتواند مورد استفاده ونزديکی مرد مسلمان قرار گيرد خود دليل اين است
که ناموس از نظر اسالم در رابطه با اعتقاد دينی است نه حرمت بشريت و علقه زوجيت ويا ذات
١٢
ناموس.
آنجا که ما در نوشته ھا مراجع تقليد را بی ناموس خطاب می کنيم مقصود اين نيست که آنان زنان خود
را مورد داد و ستد قرار می دھند ،نيت اين است که آنان پاسداران فلسفه ای ميباشندکه برای ناموس
بشر احترامی قايل نيست.
ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻤﻨﻮع
اکنون که شمول سنت حضرت براعمال مسلمين خاصه حاکم اسالمی عرض شد ،اجازه فرماييد در باره
سوء تفاھمی که ممکن است برای برخی پيش آيد کمی توضيح داده شود.
نبايد سوء تفاھم گردد و گفته شود که ،حضرت با يھوديان چنان کرد و رژيم غاصب خمينی با مسلمانان
چنين می کند و بين آنان قايل به تفکيک شد .زيرا ،اين قياس اگر ظاھرش درست باشد باطنش نادرست
است.دليلش اين است:
مسئله مورد بحث ،دارای دو جھت است؛ يکی شکنجه و ديگری کشتن.
درمورد شکنجه بايد گفت ،در سنت ارائه شده ،رابطه شکنجه ،مستقيما متوجه کسب اطالع است؛ يعنی
بمناسبت دريافت اطالعات و اخبار پنھان ،دستور شکنجه داده شده و شکنجه بکار رفته است نه به
اعتبار اينکه کنانه يھودی بوده است ويا در جنگ خيبر شرکت داشته است ،زيرا ميدانيم که حکم اسالم
در مورد کفار ،شکنجه دادن نيست بلکه کشتن است .بنابراين ادعای اينکه حضرت از آنجھت کنانه را
شکنجه نمود که يھودی بود درست نيست کما اينکه بسياری ديگر از يھوديان در ھمان جنگ خيبر
شرکت داشتند شکنجه نشدند ھمچنانکه اگر کنانه اسرار و اطالعاتی را در اختيار نداشت ويا آن دو
غالم از محل تمرکز قوای قريش آگاھی نداشتند شکنجه نمی شدند.
اما ،مسئله کشتن افراد توسط رژيم اسالمی غاصب ،درست است افرادی را که رژيم اسالمی خونخوار
می کشد وغالبا ھم بعد از شکنجه می کشد مسلمان ھستند وظاھر چنين است که مسلمان نبايد مسلمان
را بکشد ولی اين افراد در عين آنکه مسلمان ھستند از نظر فقه اسالمی يعنی قانون جزای اسالمی
مفسد شناخته می شوند .يعنی درست ھمين اصطالحی که مال ھا ميآورند وبا نسبت دادن آن به ايرانيان
آنھا را می کشند و ما ايرانيان معنای آنرا نمی دانيم فقط آثار آنرا که کشتن است می بينيم و چون اسالم
مغزی برای ما باقی نگذاشته تا کمی متفکر باشيم مانند گوسفندی که نمی داند حکم شرعی است که سر
اورا ببرند ،ما ھم در کی نمی کنيم که اين کشتار ھا به استناد فقه اسالمی ونتيجه حاکميت قھری اسالم
١٣
در ايران است.

 -١٢چون زن تصاحبی در حين جنگ است مسئله نگاھداشتن عده و حرمت ھمه آنچه در قرآن آمده منسوخ و نابود
می شود .چرا که يک »زن« )ھوس سکس( است و می تواند بدون رحم و شفقت تصاحب شود .ح-ک
 -١٣در ھمين رابطه ماليان معتقدند کسی بنام »زندانی سياسی« در کشور ندارند .زيرا ھمه پرونده ھا غالبا بر
مبنای »مفسد فی االرض« طبقه بندی شده اند .ح-ک
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مفسد در محضر فقه اسالمی کسی است که در عين مسلمانی و بدون روی گرداندن از اسالم احکام
دينی را اجرا ننمايد و يا دستورات حاکم اسالمی را ناديده بگيرد ويا در مقابل آنھا مقاومت کند .چنين
کسانی اگر قبل از مواقعی که در فقه اسالمی مقرر است توبه نکنند ،جزايشان کشتن است.
برای آنکه سوء تفاھمی در اين بيان ايجاد نشود کپی اين قسمت را عينا از باب حقوق مدنی وجزايی
اسالم در اينجا می آورم تا با دقت بيشتری بنظر خوانندگان برسد:
)) حقوق جزايی و مدنی اسالمی ١٨٣ ------------------------------
درمحضر فقه ،عاصی ونافرمان )»ياغی« يا »مفسد«( کسی است
که بدون روی برگرداندن از اسالم احکام شريعت را اجرا نکند ،مثال
از پرداخت ماليات و خراج امتناع ورزد ويا از خط فرمان خليفه برحق
يا امير محلی سرپيچی نمايد .چنين کسان اگر به موقع توبه نکنند
مستحق سياست اعدامند و اموالشان مصادره می شود ،به عبارت ديگر
ھمان مجازات مرتدان در حق ايشان مجری ميگردد ،معھذا تدفين آنان
مرتدين از اين حق
مطابق رسوم مسلمانان به عمل می آيد وحال آنکه
ِ
محروم ھستند .ضمنا بايد گفته شودکه ابو حنيفه معتقد بوده که عاصيان
)يا »ياغيان«( عليه قدرت خليفه را می توان مرتد از اسالم شمرد و از
حق تدفين مطابق مراسم مسلمانان محرومشان کرد((.
اگر به اين حکم کيفری اسالمی کمی دقيقتر شويم ،دامنه وسيع و شمول بی حد آن نمی تواند مارا به
لرزه نياندازد .حتا به جرات می توان گفت ،شما خواننده گرامی اگر وجدان اسالمی داشته باشيد نمی
توانيد ترديد نماييد که شرعا کشتنی ھستي ،زيرا ھمه تکاليف شرعی را اجرا نمی نماييد و در مقابل
رژيم خونخوار اسالمی غاصب مطيع محض ھم نمی باشيد و آنطور که تربيت و منش ايرانی شماست با
اين قوم اشغالگر وطن و رژيم غاصب رژيم قانونی کشور داريد مبارزه می کنيد.
مستند فقه اسالمی در پياده ساختن اصل باال آيات  ٣٧و  ٣٨سوره مايده و آيه  ۶٣نســـاء است.
آيات سوره مائده می گويند:
»کيفر آنانکه به حرب خدا و رسول او برخيزند و کسانی که در زمين به فساد بشتابند آن است که کشته
شوند يا آنھا را به دار بياويزند دست و پاھای ايشان برخالف يکديگر قطع شود يا آنکه محاربان از آن
زمين نفی و تبعيد شوند .اين کيفر برای آنان در اين جھان رسوايی است و در آخرت عذابی عظيم ويژه
آنھاست مگر آنکه پيش از قدرت يافتن شما برآنان توبه کرده باشند که در اينصورت خداوند آمرزنده و
مھربان است) « .ترجمه از صفحه  ۶٢۵احکام قرآن(
بنابراين کشتار رژيم اسالمی از ايرانيان ،از باب کافر بودن آنان نيست )گرچه در قسمت ھای بعدی
مالحظه خواھيد فرمود فقھای اسالمی نظر داده اند که مخالف با قوانين اسالمی ،مسلمان را به مرتد
تبديل می کند( بلکه از باب مخالفت با حاکم اسالمی است.
خوانندگان ،توجه بفرمايند ،ايرانيانی که به اعتبار حاکميت شورشيان مذھبی ايران را ترک کرده ونام
آواره بخودشان گذاشته اند ،در حقيقت تبعيدی ھای رژيم اسالمی ھستند.
برای رژيم اسالمی مقدور نبوده است که تمامی آنان را بکشد خاصه که حکم قرآنی اجازه تبعيد کردن
را نيز به آنھا داده است.
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برخی از اين تبعيدی ھا چه بدبختند که در عين تحمل اين مجازات اسالمی درک نمی کنند وچنان
مغزشان شستشو شده که نمی فھمند ،سختی آوارگی ،مجازاتی است که اسالم برای ميھن پرستان
وترقيخواھان تعيين کرده که بدست اين بی ناموسان بی وطن و مسلمانان خونخوار حاکم اجرا می شود.
بدبختی چنان بر افکار آنان غلبه کرده که اساسا اين گونه اعمال را اسالمی نمی دانند .تعصب آنقدر آنھا
را کور ساخته که اينھمه آيات و سنت ھا که فرمان قاطع کشتار و خونريزی وتجاوز ھاست را نمی
بينند.

اﺳﻼم وﺟﻨﺎﻳﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻲ
آقايان و خانم ھا ،اجازه فرماييد نکته دقيقی که کمتر بدان توجه شده است بعرض رسانيده شود.
ازھنگاميکه دين اسالم بر ملت ايران تحميل شد و دين رسمی ايرانيان گرديد تا قبل از انقالب
مشروطيت ،ھرجنايت وآدم کشی که به امر پادشاھان ]اسالم پناه[ ايران انجام شده باعتبار ھمين آيات
 ٣٨ ،٣٧سوره مايده و آيه  ۶٢سوره نسا بوده است .پادشاھانی که خود را خليفه اسالمی ميدانستند
بحکم آيات مزبور ونيز فقه اسالمی بچنان خشونت ھا که تاريخ از آنھا ياد کرده است دست زده اند.
آقا محمد خان قاجار که تاريخ از خشونت ھای او داستانھا دارد ،يک مسلمان واقعی و متعصب بود،
ساير پادشاھان اسالم زده نيز غير او نبودند.
در جامعه آنروز ايران ،تنھا يک قانون وجود داشت که تکليف مخالفين حکومت را تعيين ميکرد ،آنھم
قانون محاربه اسالم بود و صاحب سلطنت نيز به حکم آيه  ٣سوره نساء اوال المری بوده است که بايد
از او اطاعت شود.
بنابراين به استناد کدام قانون ميتوانست عمل آن پادشاھان را محکوم کرد در حاليکه قانون مورد
احترام مسلمانان ايران ھمان بوده است که شاھان و حکام محلی اجرا می کردند[!!] .
مورخين امروزی عمل آغا محمد خان را در ساختن برجی از سرھای بريده انتقاد ميکنند ولی ھمان
مورخين را جرآت آن نيست که بگويند حضرت محمد ھم يکجا سر  ٧٠٠نفر زن و مرد اسير را قطع
کرده واين سنت ھمان است که بشکلی ديگر مورد عمل آغا محمد خان قاجار قرارگرفته است تنھا بايک
فرق و آن اينکه آغا محمد خان از کله ھا مناره ساخت و حضرت محمد فاقد ھنر معماری بود و ھمه آن
کله ھاراريخت و رفت[!] .
غالب پادشاھان ايران اگر دستور کشتن فردی را ميدادند آنھا خود را صاحب فتوا ميدانستند و اگر چنين
مقامی را برای خود نمی دانستند تا فتوای قتل کسی را از مجتھدی نمی گرفتند به کشتن کسی کمتر
دستور ميدادند.
نمونه ای بياوريم و برويم:
در تاريخ سالجقه کرمان صفحه  ٣۴آمده است؛
»ملک محمد بغايت خونريز بود و گويند که روزی که کسی نکشتی به شکار شدی و گور و آھو زدی.
زاھد عمانی ،ملک را تعظيم بسيار می کرد ،و او وقت ،وقت ،به شھر گواشير شدی و به سرای ملک
تردد کردی .گفت که يک روز با ملک در سرای او می گشتم به موضعی رسيديم که حد يک خروار
کاغذ ھمه رقعه برھم ريخته بود ،پرسيدم که اين کاغذ ھا چيست؟ ملک گفت فتوای ائمه شرع ،ھرگز
ھيچکس را نکشتم اال که ائمه فتوی دادند که او کشتنی است .و شيخ برھان الدين قدس سره ملک
محمد را از پادشاھان عادل دانستی ]![«
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اگر ھيچ يک از تاريخ نويسان به اين حقيقت اشاره ای نکرده اند که »خشونت ھای پادشاھن ايران
بخشی از اجرای مقررات اسالم بوده است!« علت ھمان شستشوی مغزی آنان از سوی اسالم بوده که
نمی توانستند ويا جرات نمی کرده اند که پس از شرح وقايع اضافه کنند» .اعمال برخی از آن پادشاھان
اگرچه زشت بوده ولی اسالمی بوده و کاری خالف اسالم انجام نگرفته است«.
بھر تقدير – برگرديم به موضوع اصلی.
ممکن است درقرآن آيات نيم بندی ديده شود که شکنجه را منع کرده باشد ولی بايد دانست که اوال
ھمانطور که عرض شد اين منع ،در رابطه با افراد ودرجھت حفظ منافع خصوصی است نه در راه
پيشرفت اسالم و تسری دادن آن به اعمال حکام اسالمی که خودرا جانشين رسول می دانند درست
نيست.
ثانيا؛ اگر شکنجه دادن را محمد در جھت پيشبرد مقاصد اسالمی مجاز نميدانست ،به آن دست نمی زد و
چنين سنتی را از خود باقی نمی گذارد.

 -4ﺗﻮﻗﻴﻒ وﺧﻮد ﺳﺮي
ماده ٩
احدی نمی تواند خود سرانه توقيف ،حبس يا تبعيد بشود .
يکی از مسائلی که کمتر مورد تدقيق قرار گرفته است مسئله خودسری و يابعبارت عرفی ،حاکميت
»ھرکه ،ھرکه« بودن در اسالم است .اين مسئله بسيار مھم و قابل توجه است که البته نمی توان
در اين مختصر آنرا گنجانيد ولی اشارات کوچکی از آن مياوريم تا اگر توفيقی بود ،در نوشته ھای
آتی دقيقا شکافته شود.
دربسياری ازآيات قرآنی ،افراد و گروه ھا مستقيما خطاب قرار گرفته اند و ماموريت اجرای احکام
اسالمی به آنان واگذار شده است.
عبارات »يا ايھاالناس«» ،يا بنی آدم« که در قرآن بسيار است خطاب ھايی است که عموم افراد
بشر را مخاطب ساخته است ھمچنانکه در برخی از آيات گروه ھای تشکيالتی مخاطب قرار گرفته
اند مانند »قوم بنی اسراييل«
ھمچنين آيات متعددی در قران وجود دارد که با عبارت» :يا ايھالذين آمنو« »اقتلو« و امثال آنھا
که افراد يک دسته معينی را شامل می شود شروع می گرديده ،يعنی کسانی که به اسالم ايمان
آورده اند طرف و مخاطب آيه قرار گرفته و ماموريت اجرای احکام وآيات قرآن به آنھا داده شده
١٤
است.
اين آيات ،بسيار است ،از جمله ميتوان به آيات  ٢١سوره نور ١٥ ،؛  ١٩١سوره بقره ٣۵ ،سوره
محمد ٢٩ ،سوره توبه استناد کرد .تصور می کنم يکی دوتا از اين آيات را مطرح کنم برای نتيجه
گيری واثبات مسئله کافی باشد.
 -١٤و اين خود نمادی مستند است بر »الھی« نــبودن آيه ھای قرآن و نشان می دھد محمد با مردم حرف می زده
است .اگر »ﷲ« می توانست خطاب مسقيم به مردم وگروه ھارا داشته باشد چه نيازی به واسطه وداللی مثل محمد
بوده است .ح-ک
 -١٥اى كسانى كه ايمان آوردهايد پاى از پى گامھاى شيطان منھيد و ھر كس پاى بر جاى گامھاى شيطان نھد ]بداند
كه[ او به زشتكارى و ناپسند وامىدارد و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود ھرگز ھيچ كس از شما پاك نمىشد
ولى ]اين[ خداست كه ھر كس را بخواھد پاك مىگرداند و خدا]ست كه[ شنواى داناست )(٢١
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 -١آيه  ١٢٣سوره نور؛ ميگويد» :ای مومنان بکشيد کافران را «...در اين آيه چنانکه
مالحظه می فرماييد دستور کشتار کافران مستقيما به مومنان داده شده ودرحقيقت جمھور
مسلمانان مامور اجرای اين حکم گرديده اند.
در کنار چنين آياتی که قرآن ماموريت اجرای احکام خشن را مستقيما به مسلمانان داده است ،با آيات
ديگری نيز احکام عبادی واخالقی را به مردم ابالغ کرده وآنھا را موظف به اجرای آنھا نموده است.
بنابراين يک فرد مسلمان ،ھمانطور که خودراموظف به اجرای احکام عبادی می داند ،خود را مکلف به
اجرای احکام خشن اسالمی نيز ميداند ،ووقتی که فرمانی )آيه ای( در دست دارد ،که به او امر شده
باکفار چنين و چنان بکند ،معلوم است که اين قانون ،خودسری تام و تمام در جامعه بپا می سازد و
ھرکس خودش را مومن ومجری حکم می شناسد و چه بسا کسانی که اساسا مسلمان نباشند وحد
شرعی برآنھا واجب باشد ولی خودرا مجری حکم وآيات بدانند.
چنانکه بعداز استقرار رژيم اسالمی غاصب ،ديديم که صدھا دسته و فرد مجری احکام اسالمی شدند و
گرفتند و بستند و غارت کردند .تمامی آن خود سری ھا که اکنون نيز تا حدودی ھست ،ھمه و ھمه
اسالمی بوده و ھست.
 -٢آيه  ١٧٣سوره بقره مستقيما ورثه مقتولين را مخاطب ساخته و انتقام وقصاص را
وظيفه و تکليف آنان دانسته است.
از ھمين روست که در فقه اسالمی )باب قصاص( مقرر شده است که قصاص خون ،توسط ورثه مقتول
گرفته می شود و ورثه مقتول است که حد قتل را نسبت به قاتل اجرامينمايد.
اين زشتی ھمان است که سبب گرديد قرنھا در ايران و بين طوايف ،اقوام و خانواده ھا کشتار و جنگ،
براساس انتقام حکمفرما باشد.
اين قانون ھمان است که در قانون جزای اسالمی که رژيم خونخوار حاکم ،به تصويب رسانيده عينا
منتقل شده و مدتھا مورد بحث و استھزاء روزنامه ھايی بود که مدافع اسالم نيز می باشند.
آنھا در يک شماره ،عکس يک عرب گردن کلفت را مياندازند و مبارزه برای نجات وطن را با نام آن
جالد آغاز می کنند و در شماره ديگر ،قانون قصاص رژيم اسالمی را که عينا مقتبس از فقه اسالمی و
قرآن است مسخره می کنند.
ھمين نادانان ،چندی قبل جعل فتوا کردند که خمينی مسلمان نيست ،فرصت نشد که به اين شيادان گفته
شود ،فرض آنکه خودتان را بفريبيد که خمينی مسلمان نيست ،آيا می توانيد بگوييد قرآن وسنت ھم
شناسنامه مسلمانی نيست؟
اين خمينی ،سگ عالمگير ،چه کرده است جز اجرای قوانين اسالمی ،ای تحت الحمايگان فکری عربھا
و عملجات بيگانگان؟؟ )پايان دو نمونه(
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اگر به قوانين مترقی از جمله قانون اساسی مشروطيت ايران نگاه کنيد ،مالحظه ميفرماييد که ،استفاده
از حقوق مردم ويا اختيارات دولت ويا اجرای احکام قانونی ،مشروط به حکم وترتيبی شده که قانون
معين می کند و درآن قانون است که مامورين دولتی واشخاص معينی ماموريت اجرای قوانين را پيدا
می کنند وبکلی اين اختيارات از حقوق مردم خارج گرديده است و اين درست ھمان چيزی است که ماه
 ۵اعالميه جھانی حقوق بشر خواستار آن است.
برای نمونه -اصل نھم متمم قانون اساسی را مالحظه کنيدکه می گويد:
»افراد مردم از حيث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ ومصون از ھرنوع تعرض ھستند و معترض
احدی نمی شود شد مگر بحکم وترتيبی که قوانين مملکت معين می نمايد«
در اين ماده به روشنی ديده می شود که افراد از خودسری منع گرديده اند و ايجاد ھرگونه تضييقاتی
نسبت به حقوق افراد منوط به اجازه قانون ورعايت ترتيبات مقرر در قوانين کشور شده است ،در
حاليکه آيات مورد استناد جنبه آمريت دارد و صريحا ايجاد تکليف خود سری ،وخود مختاری ،برای
افراد می نمايد.
خوب ،درجامعه اسالمی که افرادش از جانب قرآن ماموريت خشن ترين اعمال يعنی کشتار را عھده دار
می شوند ،چگونه می توان گفت که اسالم حق توقيف و حبس را به عمال خود نداده است ،درحاليکه
ميدانيم توقيف و حبس مقدمه ای است برای کشتن افراد ،ووقتی کسی صالحيت کل را داشت برانجام
فروعات آن نيز صالح است.
چندی قبل در جرايد ،از يکی از آقايان وکالی دادگستری نامه ای ديده شد مبنی بر اينکه درابتدای
شورش مالھا ،افراد شورشی دفتر وکالت و خانه اورا تبديل به زندان ساخته و افرادی را در آنجا
زندانی نموده اند.
اين خودسری و تمامی خودسری ھای مشابھی که از ابتدای حاکميت شورشيان در ايران انجام گرفته،
ھمه و ھمه اسالمی بوده است و به اعتبار ھمين آيات روی داده است.
متاسفانه اين وکيل وامثال ايشان نسبت به چنين مسايلی حساس ،بيک اشاره آنھم بقدری که سبب
دلسوزی مردم شود می گذرند و به آگاه سازی مردم ھمت نمی کنند درحاليکه وظايف اينان که خود را
حقوقدان می دانند و بالطبع بايد شرايع ،لمعه ،فقه واصول را خوانده باشند تا به مرتبه حقوقدانی رسيده
باشند بيشتر محسوس وتکاليف سنگين تری متوجه آنان است.
بھرتقدير -با آنچه که از لحاظ خوانندگان گذشت جايی باقی نيست که بگوييم آيا اسالم با ماده  ۵اعالميه
جھانی حقوق بشر ،ھمتراز است يا بکلی در دو جھت متضاد ومتخاصم قرار دارد که عموم خوانندگان
خود ،دانا و از دانايانند.

 -5ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺸﺪن ﻗﺎﻧﻮن
ماده ١١
 -١ھر کس به بزه کاری متھم شده باشد بی گناه محسوب خواھد شد تا وقتی که در جريان يک دعوای
عمومی که در آن کليه تضمين ھای الزم برای دفاع تامين شده باشد ،تقصير او قانونا محرز گردد.
 -٢ھيچ کس برای انجام يا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ،آن عمل به موجب حقوق ملی يا بين
المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواھد شد  .به ھمين طريق ھيچ مجازاتی شديدتر از آنچه که در
موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواھد شد.
درحقوق اسالمی به ھيچوجه عطف به ما سبق نشدن قوانين که در کليه قوانين و حقوق کشور ھای
جھان حتا نيمه متمدن وجود دارد ديده نمی شود.
برگ  ٣٣از  ٦٣برگ
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برای روشن شدن موضوع ،بايد مسئله را در دو دوره مورد بررسی قرار داد .يکی در دوران حيات
محمد وديگر ،پس از رحلت ايشان.
دردوران حيات ايشان ،چون کليه آيات قرآن وضع نگرديده بودند ونيز سنت پيغمبر سرانجام نيافته بود
و ھرروز به مناسبتی آيه جديدی برآيات قبلی اضافه می شد؛ می توان گفت اساسا مسئله عطف به
ماسبق شدن ويا نشدن قوانين چندان موضوعيت نداشته است وتصميمات وآيات ،نسبت به گذشته
وآينده ،يکنواخت شامل می شده است.
در اين مورد ،به جستجوی زيادی برای ارايه دليل و نمونه نيازی نيست ،آيات  ١١و  ١۶سوره نور،
به ضميمه سنت محمد ميتواند مستند قرار گيرد .و از آنجا که حضرت به اعتبار اين آيات ۴ ،نفر از
کسانی را که قبل از وضع آيات مزبور به عايشه تھمت زنا داده بوند به مجازات شالق محکوم و اجرای
حکم کردند ،لذا ترديد نيست که در آن دورن قوانين عطف به ما سبق می گرديده است.
در دوران پس از محمد ،آيات قرآن کامل گرديد و سنت نيز پايان يافت و در نتيجه زمان و ايام وضع
قوانين اسالمی منقضی گشت و اگر خواسته باشيم مسئله عطف به ماسبق شدن ويا نشدن قوانين را در
اسالم بررسی کنيم بايد تحقيق را متوجه اين دوران سازيم.
تحقيق در اين مورد نشان می دھد که درحقوق اسالمی بابی بنام عطف به ماسبق شدن يا نشدن قوانين
وجود ندارد.
شايد بتوان گفت ،قوانين اسالمی عطف به ماسبق می شود ودليل اين امر را تداوم سنت رسول دانست
که حد »قذف« را ايشان به گذشته عطف کردند )فذف ،يعنی متھم ساختن زن و مرد عفيف به عمل زنا
ويا لواط که مفتری نتواند ادعای خود را ثابت نمايد( اما:
از نظر فلسفی ميتوان گفت ،عطف به ما سبق شدن ويا نشدن قوانين مسئله ای نيست که در اسالم قابل
طرح باشد ،زيرا:
اسالم تنھا يک قانون دارد ،آنھم قانون قرآن است ،که اليتغير و ابدی است .اسالم قايل به اين امر
نيست که جامعه مردم بتناسب نيازی که دارند وضع قانون نمايند .بديھی است وقتی قانونی وضع
نگرديد ،فرض عطف بما سبق شدن ويا نشدن قانون نيز منتفی است.
قوانين وقتی در جامعه وضع می شوند که جامعه احساس به نياز به قانون نمايد .در اينصورت ،اين
مسئله پيش می آيد که عدالت حکم ميکند که از اجرای اين قانون مصوبه به گذشته عطف نشود .چرا
که ،کسانی که از اجرای اين قانون متضرر می شوند ،اگر می دانستند که عمل آنان را قانون نمی
پسندند مرتکب نمی شدند .اما در اسالم وضع جور ديگری است ،اسالم معتقد است که تمامی
موضوعاتی که بشر از بدو خلقت تا پايان حياتش نياز دارد بصورت آيات قرآنی و سنت وضع گرديده
وديگر نيازی به وضع قانون جديد نيست.
بنابراين ،قانون حاکم تنھا يک قانون است که بصورت آيات قرآنی وضع وبامتنی بنام سنت ،ناظر بر
اعمال مردم گرديده است و بدينطريق چون قانون ساخت مغز بشر در جوامع اسالمی موضوع پيدا نمی
کند ،بحث عطف به ما سبق شدن ويا نشدن قوانين اسالمی نيز موضوع پيدا نمی کند.
ازيک ديدگاه ديگر ميتوان گفت؛ از آنجا که امکان عطف به ماسبق ساختن قوانين اسالمی فراھم نيست،
قوانين اسالمی نمی توانند عطف به ماسبق بشوند.
زيرا ،امروز اشخاصی را نمی توان يافت که قبل از وضع قوانين اسالمی يعنی  ١۴٠٠سال قبل زنده
باشند تا بگوييم قوانين اسالمی در باره آنان اجرا شدنی است يا خير و چون اسالم قانون جديدی نيز از
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 ١۴٠٠سال قبل تا کنون وضع نکرده بنابراين مسئله عطف به ماسبق شدن ويا نشدن قوانين اسالمی
بکل ،بحث بيخودی است.
ُ

 -6آزادي ازدواج و ﺗﺴﺎوي ﺣﻘﻮق
ماده١۶
 -١ھر زن و مرد بالغی حق دارند بدون ھيچ محدوديت از نظر نژاد ،مليت ،تابعيت يا مذھب با ھم ديگر
زناشويی و ھنگام انحالل آن ،زن و شوھر در کليه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
 -٢ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود.
 -٣خانواده رکن طبيعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بھره مند شود.
اسالم ازدواج زن مسلمان را با غير مسلمان مجاز نميداند ،و اين حق را اگر حقوق بشر برای نسوان
محترم شمرده ،اسالم برآن خط بطالن کشيده است) .آيه  ٢٢١سوره بقره( زن در نظام خانواده اسالمی
دارای حقوق مساوی با مرد نيست .زن تنھا استحقاق نفقه و مھريه دارد .يعنی مرد بايد نان و آب و
مسکن زن را تامين کند و حق ھيچگونه دخالت ويا مشارکت درحقوق مالی مرد به زن داده نشده است،
مگر پس از فوت مرد ،که به نسبتی که شرع تعيين کرده ازدارايی مرد ارث می برد .واين در صورتی
١٦
است که زن در نکاح دايم مرد باشد واال اگر صيغه باشد ارث نمی برد.
در ارث بردن زن عقدی نيز تبعيضی بزرگ ديده می شودوآن اينکه زن از عرصه ارث نمی برد و تنھا
از اعيان فــَرض بر است.
يعنی اگر مردی دارايی اش منحصر به چند قطعه زمين بود که در آن ايجاد بنا و غرس اشجار نشده
باشد ،زن دستش از ارث کوتاه وسھمش ھيچ است.
موافقت زن در امر طالق شرط نيست ،مرد اسالمی ھمانطور که ميتواند از حيوانی که سوار است،
ھروقت اراده کند پايين بيايد ،ميتواند زنش را طالق دھد ،تنھا بايد مخارج ايام »عده« )سه ماه و ده
روز( زن را بدھد ورعايت طھر )پاک بودن زن را بنمايد(.
ھيچ لزومی ندارد که زن و مرد در يک محضر طالق حاضر شوند مرد می تواند زنش را طالق دھد
بدون آنکه زنش اطالع داشته باشد و بعد از طالق مطلع شود.
در يک جمله ،زن در حقوق اسالمی حکم يک انار را دارد که تا وقتی برای مرد فايده دارد و مرد ميل
داشت آنرا برای نوشيدن آبش می فشارد و ھروقت ھم که خواست به آشغال مياندازد.
البته اسالم به زن ھم حق طالق داده ولی محدود ودر موارد شمارش شده:
 -١٦و با زنان مشرك ازدواج مكنيد تا ايمان بياورند قطعا كنيز با ايمان بھتر از زن مشرك است ھر چند ]زيبايى[
او شما را به شگفت آورد و به مردان مشرك زن مدھيد تا ايمان بياورند قطعا برده با ايمان بھتر از مرد آزاد
مشرك است ھر چند شما را به شگفت آورد آنان ]شما را[ به سوى آتش فرا مىخوانند و خدا به فرمان خود ]شما
را[ به سوى بھشت و آمرزش مىخواند و آيات خود را براى مردم روشن مىگرداند باشد كه متذكر شوند )(٢٢١
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اسالم و حقوق بشر – امير فيض حقوقدان
يکی اينکه ھرگاه مرد غايب بشود ،در اين حالت ،زن بايد  ۴سال صبر کندو سپس دادگاه شرع را
ملجاء داد خواھی برای طالق قرار بدھد.
حاال ،اين  ۴سال زن بايد چه بکند و مخارج اورا که بدھد جوابش در خيلی چيز ھا است ولی ھرچه
باشد عالمت تساوی بين زن و مرد است که مرد ھروقت اراده کرد ميتواند زنش را طالق بدھد وزن
درحاليکه شوھرش  ۴سال سر به نيست شده و از او خبری ندارد و خرجش را نمی دھد بايد صبر کند.
دوم -عدم رعايت وظايف زناشويی از طرف مردو ھمچنين عدم تاديه مخارج زنده ماندن زن است.
ظاھرا اين دو مورد نوعی توجه به حقوق زن را می رساند ولی با توجه به شرايط وکيفيت اجرايی آنھا
بخوبی روشن می شود که چگونه زنان تا بخواھند به اين حق برسند موھای سياھشان مانند دندان
ھايشان سفيد می شود.
اينکه می گويند ،آنقدر طالقش نميدھم تا موھايش مانند دندان ھايش سفيد بشود ،بعلت مشکالت اجرايی
و شرايط سختی است که شرع برای اجرای طالق از طرف زن قايل شده است.
من باب مثال ،درمورد عدم پرداخت نفقه ،زن نمی تواند نسبت به نفقه ايام گذشته تقاضای طالق نمايد،
فقط می تواند نسبت به حال و آينده تقاضای نفقه نمايد.
در اين صورت ،پس از طی مراحل رسيدگی وقطعی شدن حکم ،اگر حکم ،پرداخت نفقه درباره مرد اجرا
شد و مرد مخارج ايامی که زن تقديم شکايت کرد ،را داد ،حق طالق زن منتفی می شود .اما اگر
اجرای حکم پرداخت نفقه ممکن نشود ويا مرد چيزی نداشت که قابل توقيف باشد ،زن می تواند
عرضحال ديگری به خواسته طالق بدھد و پس از طی مراحل رسيدگی اگر محکمه حکم به طالق داد،
زن می تواند با صدور اجراييه مطلقه شود .اگر بعد از آنھمه دوندگی زن ،مرد گفت خرج زن را می دھم
و داد ،مسئله طالق زن منتفی می شود.
در مورد عدم ايفای وظايف زناشويی از طرف مرد ،که حق طالق به زن داده شده قضيه بسيار فکاھی
است ،زيرا:
زن برای ايام گذشته که مرد ھمبستر او نشده نمی تواند ادعای طالق نمايد بلکه بايد از باب حال وآينده
باشد و اگر مرد اعالم کند که حاضر است وظايف زناشويی را نسبت به زن خود انجام دھد ،دعوی زن
ساقط می شود.
البته بخوبی معلوم است که اثبات اين مراحل چقدر مشکل واساسا مسخره است که زن بگويد مرد
ھمخوابه من نمی شود و مرد بگويد شده ام و می شوم ،به ويژه آنکه اثبات اين موارد در اسالم بايد
تنھا به وسيله  ۴شاھد مرد گردن کلفت انجام گيرد.
از جمله موارد ديگر که زن حق طالق دارد ،بيماری ھای صعب العالج مرد است که مانع انجام وظايف
زناشويی گردد يابيماری ھايی که در اثر مباشرت با زن ،زن نيز به آن بيماری ھا گرفتار شود مانند
سفليس وامثال آنھا .ظاھرا چنين بنظر می رسدکه فقھای اسالمی وقت ،به سختی گرفتار اين بيماريھا
بوده اند که آنھا را از شرايط طالق آورده اند.
مورد ديگر ،سوء استفاده معاشرت مرد است ،مشروط بر اينکه به حدی باشد که ادامه زندگی را برای
زن غير ممکن سازد.
بايد دانست ،دعوی طالق دراين مورد وقتی مسموع است که ادامه زندگی آينده زن در مخاطره قرار
داشته باشد و زن نميتواند به اعتبار رفتار سوء گذشته شوھرش تقاضای طالق نمايد.
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بديھی است اثبات چنين مسئله نسبت به آينده ای که ھنوز واقع نشده ،معلوم است که تا چه اندازه
مشکل است و متقابال عيان است که مرد با سپردن تعھد به اينکه نسبت به آينده رفتار مناسب خواھد
داشت به چه راحتی می تواند پرونده شکايت طالق زنش را مختومه سازد.
اسالم به موجب آيه  ٣۴سوره نساء به مردان حق داده که زنان خود را تنبيه کنند.

١٧

اسالم زن را مانند کشتزاری دانسته که کارش فقط توليد فرزند است.
اسالم صريحا در آيات  ٣۴سوره نساء و  ٢٢٨سوره بقره مردان را برتر از زنان شناخته و حق تسلط
مردان را بر زنان موردحمايت قرار داده.
)ذکر متون آيات مرقوم به دليل آگاھی ھمگان ضروری بنظر نرسيد(
بنا بر آنچه به اختصار عرض شد ،بھيچوجه جای ترديدی باقی نيست که اسالم با آنچه که اعالميه
جھانی حقوق بشر در ماده  ١۶آورده است بکلی مخالف است و نمی تواند تساوی مورد نظر اعالميه
را مجری دارد.
ﻧﻜﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻲ
اينجا دو نکته جنبی ولی اساسی پيش می آيد ،که نمی توان نسبت به آن بی اعتنا بود:
اول اينکه -قانون مدنی ايران پادشاھی در مورد حقوق زناشويی )ازدواج و طالق( مقتبس از فقه
اسالمی است.
بعد از انقالب مشروطيت بمناسبت تحوالت عظيم اقتصادی و اجتماعی ايران که به ھمت سردار بزرگ
ايران رضا شاه بزرگ انجام گرفت ،عدم تناسب قانون ازدواج وطالق با موقعيت اجتماعی زن محسوس
گرديد .در عھد سلطنت شاھنشاه آريامھر که به حقوق وآزاديھای زن توجه بسيارگرانقدری معمول
گرديد ،قانونی از مجلس شورايملی گذشت بنام قانون حمايت خانواده که آن قانون حقوق نسبتا بيشتری
رابرای زن ايرانی قايل شد و از جمله حق نا محدود مرد در امر طالق وھمچنين حق تعدد َز َوجات به
حصول شرايطی متوقف گرديد.
اين قانون با آنکه بعد از مشاورت با برخی از روحانيون تنظيم شده بود گروھی ديگر از آخوند ھا را
لرزاند و آن قانون را مقدمه ای ديدند برای آزادی زنھا که بعقيده آنھا می توانست مخالف با موازين
شريعت تلقی گردد.
آنھا به موجب فتاوی که صادرکردند احکام طالقی را که دادگاه ھای دادگستری باعتبار قانون حمايت
خانواده صادر می کردند غير مشروع ودرنتيجه زنان مطلقه شده را ھمچنان در زوجيت شوھران
سابقشان دانستند و ازدواج زنان مطلقه شده توسط دادگاه ھای دادگستری را نا مشروع ناميدند و در
نھايت قانون مزبور ،علمی برای مخالفت با رژيم قانونی ايران گرديد.
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نکته دوم اينکه – درھيچ قسمت از حقوق اسالمی آنقدر که در بار حقوق زن کتاب نوشته شده است،
کتاب ديده نمی شود وشايد ھم بديد ما اين جوری رسيده است.
ھرکس خواسته است چيزی اسالمی بنويسد ،بسراغ اين موضوع رفته است.
از يکی پرسيدند چرا اينھمه کتاب در باره حقوق زن نوشته شده است گفت؛ »متجددين با انجام کار
ھايی به قلب زنان نفوذ می کنند ،اسالميھا با نوشتن کتاب حقوق زن در اسالم ،زنان مسلمان را بلند می
١٨
کنند )البته مقصود صيغه می کنند(«
باری -تمامی اين کتاب ھا از عاليترين ! حقوقی که اسالمی به زنان داده است صحبت می کنند و اين
ادعای واھی آنھا در محور دو موضوع گردش دارد .يکی اينکه اسالم زنان را از زنده بگوری رھانيد
ودارای شخصيت ساخت و ديگر آنکه اسالم زنان را در حقوق ماليشان مستقل و آزاد گذارد ،و زن می
تواند در اموال خودش بدون اجازه شوھر دخل وتصرف نمايد.
ادعای اول آنان به داليل زير بکل نا وارد است:
 -١زنده بگور کردن دختران در ميان تمام اعراب معمول نبوده وفقط افراد قبيله ای بنام »بنی
تميم« به چنين عادت زشتی مبتال بوده اند و آنطور که تاريخ تمدن اسالمی می نويسد؛ »خفه
کردن دختران زياد طول نکشيد و منسوخ گشت وبزودی شخصی بنام "صعصعت بن«
برخاست و خودرا فدای دختران کرد و آن عمل متروک شد«
 -٢جرجی زيدان وبرخی از شرق شناسان عقيده داشته اند که زنان عرب قبل از اسالم با عفت
وشرافت زندگی می کرده اند از حقوق واختياراتی فراوان برخوردار بوده اند ونمونه ھايی نيز
آورده اند .آنان معتقدند که زنان عرب از بعد از اسالم به تدريج حقوق خودرا از دست داده اند
و زورمندان واربابان قدرت زنان را در حرمسرا ھا محبوس ساختند )تاريخ تمدن اسالم صفحه (٧۵
ھمان تاريخ می نويسد ،زنان عرب در دوره جاھليت دارای آزادی و مقام بودند و عده ای از آنان در
جنگ و سياست وسفر و تجارب صاحب مقام بودند .غالبا مردان عرب در دوره جاھليت ،اجازه ازدواج
را به دختران خود می دادند و دختران به شوھران خود تحکم
ميکردند.
ادعای دوم آنان به دادن استقالل مالی به زن با اسناد وسنگ
نبشته ھای تاريخی منطبق نيست و غور در آن اسناد موجب
رسوايی آنان است.
 -١بررسی محققين و مستشرقين به اين حقيقت رسيده
که زنان کشور ھای ھمسايه اعراب قبل از اسالم از
حقوق وآزادی ھای بسياری برخوردار بوده اند.
مستند آن محققين ،سنگ نبشته ھا و حجاريھا
واسناد تاريخی است از جمله قانون حمورابی که
قديمی ترين وجامع ترين قوانين جھانی بشمار می
رود و حمورابی پادشاه بابل )بابل قسمتی از

 -١٨ای کاش آنھمه کتاب در باره زنان آنان را آنقدر بيدار و مردم را آنقدر ھوشيار می کرد که از خواب غفلت
 ١۴٠٠ساله بيدار و برعليه اسالم »بــ ُـلـَـنـد« می شدند .ح-ک
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سرزمينی است بين دجله و فرات( درسال ھای  ٢٠٨٠تا  ٢١٢٣قبل از ميالد مسيح که در
 ٢٨۵ماده وضع نمود.
در اين قانون که در سال  ١٩٠٣از ميان کاوش ھای شوش به دست آمد ،در باب حقوق زن
مراتبی دارد که بسيار پيش رفته تر از حقوق زن امروز در بسياری از جوامع بشری است .در
آن قانون ميخوانيم ،زن می تواند اموالش را خودش اداره کند ،اجاره بدھد ،جھيزيه خود را
پس بگيرد ،مال خود را ببخشد ،تجارت کند ،در زمره روحانيون درآيد.
قانون حمورابی با توجه به اينکه در حدود  ٣٠٠٠سال قبل از اسالم تنظيم ودر کشور بابل
ھمسايه عرب ھا قرن ھا اجرا می شده وبخوبی موقعيت اجتماعی زن آنروزی را نشان می
دھد مويد اين مھم نيز می باشد که ادعای پيش گامی اسالم در تامين حقوق مالی زن بی پايه
است.
» -٢زنان ايران قبل از حمله اعراب به ايران ،بسيار سرافراز و شريک در فعاليت ھای اقتصادی
وسياسی جامعه بوده اند .زنان ايران در عھد ھخامنشيان بی حجاب بودندو لباس چين دار زيبا
می پوشيدند و گيسوان بلندی داشتند که از پشت سر ريخته شده بود ونه تنھا سر و صورت
وگردن آنھا بلکه قسمت ھايی از دست و پای آنھا بدون حاجب و مانعی ديده می شد« )نقل از
کتاب پوشاک ايرانيان از  ١۴قرن پيش -برای آگاھی بيشتر به اين تارنما نگاه کنيد(
http://www.peymanmeli.org/Ancientwomen.asp

در دوره ساسانيان نيز آزادی فعاليت ولباس زنان ايران کماکان مانند دوران ھخامنشيان بوده است.
کريستنسن ايران شناس دانمارکی می نويسد» :زن در زمان ساسانيان دارای حقوق مسلم بوده
است .در زمان ساسانيان احکام عتيق در جنب قوانين جديد باقی بودو اين تضاد ظاھرا از آنجاست
که پيش از آنکه اعراب مسلمان ايران را فتح کنند ،محققا زنان ايران در شرف تحصيل حقوق و
استقالل بوده اند« )ايران در زمان ساسانيان(
»روبرت سوربو« می نويسد» :زن ايرانی قبل از اسالم از آزاديھای فردی و استقالل نسبی
برخوردار بوده و ميتوان از نقوش موجود در بيستون به شرکت زنان در کار ھای اجتماعی
وورزشی پی برد«
بنابراين می بينيم که ادعای پيشگامی اسالم در تامين استقالل مالی زن مانند ساير ادعا ھای آنان
اساسی ندارد .اما نکته اينجاست که چرا محمد برای زن ،قايل به استقالل مالی شد .و حکم حرام
بودن اشتغال آنان را به کسب وکار نياورد.
علت آن است که خديجه زن محمد از قبل از ازدواج با محمد ،به تجارت و کسب وکار مشغول بود
و محمد نيز در پيشکاری او قرار داشت و معيشت او از کار و فعاليت تجاری خديجه می گذشت.
بنابراين بسيار مضحک می نمود وشايد ھم جرات نبود تا بتواند زنان را از استقالل مالی که داشتند
محروم سازد ،بنابراين منطقا می توان گفت ،اگر زنان مسلمان دارای استقالل مالی ميباشند ،اين
استقالل از صدقه سر خديجه است ،نه محمد واسالم ،و اگر بجای خديجه ،زنی فقير و بيکاره به
زنی محمد در می آمد ،مسلما استقالل مالی زن مسلمان که آنھم بی شرط و شروط نيست )از جمله
١٩
اجازه شوھر برای کار کردن( نصيب زنان نمی شد.

 -١٩ھمين مورد نشان می دھد دختران و زنان در عربستان زنده بگور نمی شدند وگرنه ،دختر عمر )حفصه( يا
ابوبکر ،يا مادر محمد ،و خديجه چطور می توانستند زنده باشند .ح-ک
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بھرسان -از آنجا که مسئله حقوق وبرابری حقوق زن بسيار مورد توجه جوامع بشری بود ،در
سال  ١٩۶٧برابری حقوق زن و مرد به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيد ،و مجمع
خواھان اقدامات الزم از سوی کشور ھای عضو برای حمايت واجرای آن مصوبه گرديد.
اما زنان ايران با ھمت شاھنشاه خود ۶ ،سال قبل از تصميم سازمان ملل يعنی در سال ١٩۶١
برابری حقوق سياسی و اجتماعی را با انقالب شاه و ملت بدست آورده بودند.
انقالب شاه و ملت پاره ھای مھمی از حقوق از دست رفته زنان را باز گردانيد که در راس ھمه
آنھا ميتوان از حق مشارکت زنان در انتخابات )رای دادن و انتخاب شدن بعنوان نماينده ملت( نام
برد) .بحث در باب ارزش ھای اجتماعی و دموکراتيکی آن حقوق خارج از موضوع اين رساله
است عالقمندان می توانند به رساله »شاھان پھلوی و مشروطيت« نگاه کنند(
ولی متاسفانه توده ھايی از زنان ايرانی که به سختی در اسارت فکری و عقب ماندگی فلسفه
اسالمی قرار داشتند نتوانستند ارزش مواھبی که بدون رنج و مطالبه به آن رسيده بوده اند را
درک کنند و چنانکه ميدانيم با مشارکت گروھی در شورشی که برای اختناق ملت ايران و سرکوبی
آزادی ھای خود آنان تدارک شده بود فعاالنه شرکت کردند و عجب که نقش مھمی نيز ايفا نمودند

ﭼـــــــــﺮا؟؟
بحث در اين است ،زنان ايرانی که به بزرگترين حقوق انسانی يعنی آزادی ومشارکت در سرنوشت
سياسی کشور خود رسيده بودند و درجه ای درست ھمطراز با مردان يافته بودند و نيز آزادی در لباس
وحجاب داشتند ،چرا در آن شورش مذھبی که ميدانستند توفيق شورشيان سبب محروميت آنان از
حقوق سياسی و اجتماعی آنان می گردد شرکت کردند؟؟
پاسخ اين مساله چندان تاريک نيست ،ولی بيانش کمی مشکل است و نمی شود با رعايت اختصار ،چيز
قابلی تقديم کرد.
سعی مينماييم شايد بشود زمينه ھای مساعدی برای پيگری فکری ارائه داد ،که خوانندگان ،خود فاضل
واز روشن بينان اند.
بھنگام تفويض حق شرکت در انتخابات واحراز مقامات سياسی به بانوان ويا آزادی لباس و حجاب
چنان وانمود می شد که اين حقوق برابر با شرع اسالم است و تصور می گرديد با چنين اظھاراتی می
شود حقيقت را بصورتی که مورد نظر بوده است جلوه گر ساخت و مخالفت ھای مذھبی ھا را از ميان
برداشت .در حاليکه غفلت در اين بود که نه مقررات اسالم را با حرف می شود تغيير داد ونه مذھبی ھا
آن چيز ھا را که کالھی ھا می گويند درست منطبق با اسالم ھم باشد قبول می کنند.
مسئولين امر نميدانستند که بين آخوند ھا و توده ھای عوام يک رابطه ايست که محال است بتوان اين
رابطه را بين آنھا و کالھی ھا برقرار ساخت و آنھا تنھا به ظاھر موضوع و روابطی که با آخوند ھا
داشتند دلشادی می کردند.
آخونددر جامعه دينی کشور ما ،به منزله نقاشی است که بھر طريق که بخواھد بسادگی ميتواند آدم ھارا
رنگ کند ولی يک غير آخوند برای آنکه خطی به سوی عوام بپراند بسيار تالش ھا بايد بنمايد.
تبليغ به اينکه انقالب شاه و ملت در جھت تامين حقوق نسوان ،موازی با موازين اسالمی است ،خطای
بزرگ بی سودی بود زيرا ھيچ تاثيری در باور ھای اعتقادی توده ھای قشری بوجود نياورد و آنھا که
گوش به دھان مال دارند ،آن اقدامات را ضد اسالمی دانستند ،زيرا باور آخوند چنين بود.
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خطا شد ،زيرا بسياری از زنان که تا حدودی در توده ھای عوام جای روشن تری داشتند به خطا تصور
کردند ،حقوقی که به آنھا داده شده اسالمی است .بنابراين آنھا نمی توانستند نگران باشندکه اگر
حکومت اسالمی مصدر قدرت شود ،آن حقوق ضايع می گردد چه بسا تصور ھم ميکردند که گستردگی
ھم پيدا کند.
حق رای زنان که در ھشتم اسفند ماه سال  (١٩۶١) ١٣۴١به ھمت واراده شاھنشاه آريامھر به زنان
ايران داده شد ،چيز کوچکی نبود .در آمريکای شمالی در سال  ١٨۴٨پس از يک رشته مبارزات به
موجب ماده  ١٩متمم قانون اساسی به زنان آن کشور تخصيص يافت.
در انگلستان تامين حقوق زنان با مبارزات بسيار ھمراه بود؛ »جان استوارت ميل« از طرفداران جدی
تامين حقوق زنان بود .زنان انگلستان پس از مبارزات طوالنی در سال  ١٩١٨تنھا موفق شدند که
برای زنان باالتر از  ٣٠سال حق رای دادن بگيرند و در سال  ١٩٢٨بود که دولت انگلستان اين حق
را تعميم داد و عموم زنان آن کشور از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بھره مند گرديدند .بعد از
انگلستان کشور ھای فنالند و نروژ اين حق را برای زنان کشور خود به رسميت شناختند ،و ھنوز در
بسياری از کشور ھای جھان زنان از اين حق محرومند )دايرت المعارف فارسی(
چنانکه مالحظه می فرماييد ،زنان انگلستان  ١۴٠سال بعد از انقالب خود و زنان آمريکا  ۶٠سال بعد
از ائقالب و تحصيل استقالل به اين حقوق رسيدند.
اين مالحظه مارا به اھميت موضوع متوجه می سازد ومارا در اين عقيده مصمم می سازد که البته
وصد البته بسيار مھم بوده است که نيمی از مردم کشور ھا که از حق شرکت در سرنوشت سياسی خود
محروم بوده اند از اين محروميت خالص شوند.
ولی افسوس و صد افسوس که دولت ھای وقت لياقت آنرا نداشتند که ارزش ھمت واال و تاريخی
شاھنشاه ايران را درک کنند ومسئوليت سرکوبی شديد مخالفين آزادی زنان را قبول کنند ووحشت
داشتند از اينکه مردانه در مقابل قشری ھا بايستند وبا استفاه از رسانه ھای گروھی تا آنجا که می
توانستند مردم را به خبث طينت وسوابق سوء تاريخی وحاضر مال ھا و نيز عقب ماندگی اسالم و
قوانينش آگاه سازند و رسا و بلند بگويند اسالم نه تنھا با حق رای وبرابری حقوق زن ومرد مخالف
است ،حتا با حق حاکميت ملت نيز مخالف است و خود را برای مواجه با ھرعکس العملی آماده سازند.
زيرا بايد قبول کرد که نمی شود با »مرگ من ،مرگ من« حقی را که اسالم  ١۴٠٠سال است از جامعه
ايرانی ربوده وقفسی به بزرگی ايران برای زندانی کردن زنان ايرانی ساخته است به زنان ايران باز
گردانيد و آن قفس را ويران ساخت.
برای انقالبی که بايد  ١۵ميليون زن ايران نسل آنروز و صدھا ميلين زنان نسل ھای بعدی از مزايای
آن بھره مند شوند ،چرا بايد از قلع و قمع گروھی مالی قشری و مرده ھای آنان احتياط کرد؟؟ بايد
قانون به شديدترين وجھی اعمال می شد و در راه اجرای قانون ،بھيجوجه جای ھراس نيست که يک
تن يا صد ھا ھزار تن مجازات شوند.
نگوييد که چــرا شاه چنين نکرد ،شاه مسئول اجرای قانون نيست .مجری قانون نيست ،قانون را
توشيح ميکند ،نخست وزير ووزرا مسئول اجرای قوانين اند.
بايد به اين حقيقت آراسته شد که ايرانی ،برای ساختن ايرانی آباد ومترقی وملتی روشن و آزاده ناچار
از برداشتن موانع باز دارنده است.
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اين وظيفه ملی را دولت در سال  ١٣۴٢بمناسبت شورش مال ھا در قم به عھده نگرفت و راه مماشات
را پيمود .دولت ھای سال  ۵٧نيز ھمان طريق را طی کردند يعنی طريق جـ ُـبـَن ٢٠ ،سازش و بيعرضگی
و ديديم که چه خسارتی به ملت تحميل شد که اکنون نيز ادامه دارد.
اکنون نيز راه سازش ،دغلبازی ،فريب مردم ،و اسالم بازی بھيچ جا نمی رسد و می بينيم که ھمه
اشتباھات سال  ۴٢و  ۵٧دارد يکی يکی تکرار می شود.
بدبختی در اين است که نمی خواھيم بفھميم که اسالم از نظر ماھيت واجرا ديگر اعتباری ندارد واين
دغلبازی وعادت ماست که برايش اعتبار قايليم و اگر می خواھيم ملتی باشيم ومملکتی داشته باشيم بايد
اين اعتبار را به ملت ووطن وھويت ملی خودمان بدھيم.
ما ،می گوييم ناسيوناليست ھستيم .اين ناسيوناليستی درحاليکه ما اسير فلسفه ای ھستيم وبرآن ارج
می گذاريم که برای وطن و ملت مفھومی بی معنا قائل است و اساسش بر بيگانه پرستی است ،به چه
درد می خورد ،جز خود مسخره کردن؟
وقتی می بينيم که واژه وطن پرستی در مملکت  ٢۵٠٠ساله ما ،عمری  ١٣٠ساله دارد )از زمان
اميرکبير( و به اعتبار حاکميت اسالم ،حتا واژه )وطن پرستی( تا چه رسد به حقيقت آن که قرن ھا
مدفون بود.
چگونه سر زخجالت برون توان آورد

که ملتی به چنين ،رسم سروری خواھد

 - 7آزادي ادﻳﺎن
ماده ١٨
ھر کس حق دارد که از آزادی فکر ،وجدان و مذھب بھره مند شود .اين حق متضمن آزادی تغيير مذھب
يا عقيده و ايمان می باشد و نيز شامل تعليمات مذھبی و اجرای مراسم دينی است .ھرکس می تواند از اين
حقوق يا مجتمعا ً به طور خصوصی يا به طور عمومی بر خوردار باشد.
آنچه مورد نظر اعالميه جھانی حقوق بشر است ،آنقدر روشن می باشد که جای بحثی را باقی نمی
گذارد و نشان می دھد که اعالميه متوجه آزادی انسان ھا در انتخاب اديان ،مذاھب ويا تغيير آنھا است.
متقابال ضديت اسالم با اين آزادی نيز چنان ھويدا است که ھرچه نوشته شود زيادی است.
اما مسئله اين است که مخالفت اسالم تنھا در حد تئوريک وفلسفی نيست بلکه تا جايی است که جبران
آن ،تنھا با ريختن خون و برباد دادن جان و مال وناموس مخالف تامين می گردد.

ارﺗﺪاد و ﻣﺮﺗﺪ
اسالم برای پيروان خود که بخواھند از آزادی مورد نظر در اعالميه جھانی حقوق بشر استفاده کنند،
حکم ارتداد قايل است و آنان را مرتد می شناسد.
مرتد از نظر علمای اسالمی از جمله عالمه حلی بر دو دسته تقسيم می شود؛ يکی مرتد فطری و
ديگری مرتد ملی:

 -٢٠جــ ُـبـَن = خرزھره ،گياه بی مصرف در چم پنير ،مايه سفيدی که از شير می گيرند ھم آمده است.
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مرتد فطری آن است که از پدر و مادر مسلمان متولد شده باشد وبعدا از اسالم روی برتابد .حکم اين
چنين مرتدی کشتن است و اگر ھم بعد از ارتداد توبه کند ،اسالم و توبه آنان پذيرفته نيست.
مرتد فطری نه تنھا از عضويت جامعه اسالمی خارج می گردد بلکه حقوق مدنی اش نيز از دست او
ميرود ،نکاح او با زنش منفسخ ،و زن بدون انجام صيغه طالق مطلقه محسوب و به ھرکس که ميل
دارد می تواند پس از گذشت  ۴ماه و ده روز شوھر کند ،مال مرتد فوری به نفع بيت المال مصادره می
شود بعضی گفته اند اگر مرتد ورثه مسلمان داشته باشد ،بر آن مال حق و ارثی دارد وبرخی از فقھا
اين عقيده را باطل می دانند و مالش را به بيت المال متعلق می دانند.
مرتد ملی کسی است که از پدر و مادر کافر متولد شده باشد و سپس مسلمانشده و دوباره از اسالم
برگردد .چنين کسی را فقه اسالمی مرتد ملی ناميده است )بر ما روشن نشد که چرا نام ملی برآن نھاده
شده است!!(
چنين شخصی را ابتدا نصيحت می کنند و اگر به مسلمانی برنگشت اورا می کشند .برخی سه روز
مھلت برای چنين مرتدی در نظر گرفته اند ولی اتفاق نظر براين است که زن مرتد را نبايد کشت و بايد
اورا زندانی ساخت تا مسلمان شود]] ...زن --چيز ديگری است!![[
کشتار ھايی که به اتھام ارتداد از سوی مسلمانان قشری در طول حيات اسالم انجام گرفته است ،فصل
مشابھی می باشد که در آن ،قساوت و بی رحمی مواج است.
خشونت لشگريان اسالم به ساکن شھر ھای مفتوحه و تعرض آنان به جان و مال ناموس مردم کشور
ھای شکست خورده ،آن مردم را برآن داشت که براه حلی دست بزنند و آن اينکه برای خالصی از
دست مسلمانان ،بظاھر اسالم آورند ولی در باطن در کيش خود باقی بمانند.
اينان اگر رازشان فاش می شد و عملشان کشف می گرديد به مجازات قتل محکوم می گرديدند
ودرحاليکه عمل آنھا نمی توانست ارتداد محسوب شود ،فقھای اسالمی حکم ارتداد ملی را بر آنھا
تحميل می کردند.
در ترکيه عثمانی عده چنين افرادی بسيار بود و ھمچنين در اسپانيای عربی.
در حدود سالھای  ١٠۶٢تا ) ١٠٧٠ھجری قمری( در زمان شاه عباس دوم بسياری از يھوديان
اصفھان وديگر شھر ھای ايران پس از تعقيب وآزاری که عليه ايشان شد چنين وضعی را پيدا کردند و
گروه کثيری از آنان به ھمين اتھام ارتداد ملی به قتل رسيدند.
ابن مقفع دانشمند معروف و ميھن پرست ايرانی که در سال  ١۴٠ھجری قمری کشته شد ،اتھامش اين
بود که در خفاکيش زرتشتی دارد.
نام اصلی ابن مقفع ،روزبه ،بود .او بعد ھا اسالم آورد و از نام ابن مقفع استفاده کرد .اونويسنده ای
فاضل و مترجمی چيره بود .کتاب کليله و دمنه ،گاھنامه ،آيين نامه ،خدای نامه و کتب ديگری را از
پھلوی به عربی ترجمه کرد.
فرھنگ دھخدا می نويسد:
»ابن مقفع را به خلوتگاه بردند و اندام اورا از ھم بريدند ودر تنور افکندند و پس از قتل او گفتند :بر
مثله تو مرا مواخذتی نرود چه تو زنديقی ودين بر مردمان تباه کردی«
آراکل تبريزی ،مورخ ارمنی در باره تعقيب ايذا ،يھوديان و مصادره اموال وتبعيد و شکنجه آنان و
اينکه بدين وسيله يھوديان را به قبول اسالم مجبور می کردند کتابی مشروح دارد.
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فقھای اسالمی در توجيه شدت عملی که اسالم نسبت به افراد مرتد دارد مدافعات و استدالالتی دارند که
عمده اظھارات آنان بر محور يک سبب ويک دليل است.
سبب قتل مرتد را چنين بيان می کنند:
»اگر اسالم تغيير عقيده و رو گردانيدن از اسالم را مجاز می داشت ،اين آزادی مورد سوء استفاده
افراد فرصت طلب و سود جو قرار می گرفت و می توانستند ضربات کوبنده ای بر پيکر اسالم وارد
سازند و اين طريق تامين کننده ،منافع اسالم و مسلمين نبود و بطور کلی آزاد گذاشتن تغيير مذھب
مسلمين اساس اسالمی را متزلزل می ساخت) «.اسالم و حقوق بشر قربانی(
قصد پاسخ گفتن به اين سبب ،در ميان نيست زيرا سبب نياز به دليل دارد.
تنھا بايد گفت دينی که با تغيير عقيده افراد ،اساسش متزلزل شود ،اساسی ندارد ،ھمچنان که چيزی که
٢١
اشخاص به جبر و زور پيرو آن باشند بقايی ندارد.
يکی گفت؛ نماز ستون دين است و وضو ستون نماز ،اما بادی وضو را باطل می کند .ديگری گفت اين
چه دينی است که بادی ستون آنرا منھدم می سازد!!
اينجا نيز ھمين است ،دينی که يک انسان مفلوک از ترس ،آنرا پذيرفته و روزی که کمی قوت گرفت و
جرات يافت از آن برميگردد واين عمل را اسالم نمی تواند تحمل کند وضربات کوبنده به پيکر خود تلقی
می کند ،پيکرش از فلسفه و برھان عقلی ضعيف است و چيزی که قرار باشد با کشتار و قتل قوت
گيرد ،بقاء اش نوع حقيقی عدم است.
اما دليلی که می آورند چنين است:
از آنجا که قبول اسالم امری اجباری نيست ،و مردم حق دارند در مورد اديان تحقيق نمايند و سپس دين
مورد نظر خودشان را انتخاب کنند واز آنجا که در آيه  ٢۵۶سوره بقره )ال اکراه فی الدين( کراھت
واجبار در پذيرفتن دين برداشته شده است واز آنجا که به اعتبار آيه  ١٨سوره »زمر« باين معنا:
»آنھا که ھمه گونه حرف ھا را ميشنوند ودر ميان آنھا نيکوترين شان را انتخاب می کنند ،بشارت ده،
اينان کسانی ھستند که از ناحيه خدا ھدايت يافته و آنان صاحبان خردند« لذا اسالم تحمل نمی کند کسی
که اسالم را انتخاب کرد و سپس از آن عدوم يافت ھمچنان زنده بماند زيرا امری است موجب تضعيف
اسالم« )پايان(
اين استدالل فقھای اسالمی بسيار ذليل است وھرقدر اصالت آن ذليل است بی حيايی آن افزون است؛
زيرا:
آياتی از قرآن از جمله آيه  ٨۵سوره آل عمران که می گويد» :جز اسالم دينی پذيرفته نيست« يا آيه
 ٢٩سوره بقره که صريح و قاطع اجبار انسان ھا را به قبول اسالم تاکيد کرده و حتا ضمانت اجرای
عدم پذيرفتن اسالم را نيز قتل و کشتار معين کرده ،جای سخنی نمی گذارد که ادعای فقھای اسالمی
بيھوده گويی است.
براساس ھمين آيه  ٢٩سوره نور است که مسئله ارتداد در فقه اسالمی جای گرفته است.
 -٢١شايد بتوان گفت؛ چون مبنای دين اسالم پس از فرار محمد به مدينه بر غارت و لشکر کشی بود و طبق آيه
ھای قرآن مسلمانان موظف شده بودند در ھر جنگی که محمد فرمانش را می داد شرکت کنند نمی توانست تحمل
کند کسی از اسالم خارج شود و رعب و نگرانی خروج از دين را در آن حد قرار داد که »اساس« اسالم يعنی
تعداد غارتگر و جنگنده کاھش پيدا نکند .ح-ک
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آيه »ال اکراه فی الدين« از آياتی است که در دوران ضعف محمد در مکه وضع شده و جزء آيات
منسوخه است .اين زشت ترين کار است که فقھای اسالمی آنجا که می خواھند آدم ھارا بکشند آيات
قھر آميز قرآن را مستند قرار می دھند و آنجا که ميخواھند عوامفريبی کنند به آيات منسوخه دوران
بين بعثت و ھجرت چنگ می زنند.
اسالم ،برای دختر  ٩ساله که از پدر و مادر مسلمان متولد شده باشد قايل به تکليف شرعی شده ودر
صورت عدم رعايت آن تکاليف،حد و تعزير وارد دانسته و برايش پرونده ثواب و گناه نويسی گشوده
است ،به بيانی ساده ،اورا مکلف ساخته که مسلمان باشد و در صورت انحراف فکری ويا عملی با
مجازات روبرو شود.
اين دختر  ٩ساله ،کجا و چگونه می تواند در انتخاب اسالم راه تحقيق را به پيمايد؟ ]![ آخر عقل ھم
خوب چيزی است .نمی گوييم عقل می تواند بر تعصب دينی غالب آيد ولی آيا نمی تواند به اين جلفی
اظھار نظر نکند؟ دين اسالم کتاب و سنتش آنقدر مملو از ضد و نقيض و ناسخ و منسوخ است که
انسان اھل تحقيق سر در گم می ماند .تا چه رسد به يک طفل.
ھمين مشکل بزرگ سبب شده که دين بصورت ارثيه در آمده و قھرا و تعبدا به ريش ورثه بسته می
شود.
اسالم ،نه در فلسفه و نه در عمل ھرگز چنين نبوده که انسان حق داشته باشد ،پس از تحقيق آنرا
بپذيرد .اسالم مدعی است که قرآن کالم خدا است و سنت نيز کالم و عمل رسول خدا است و انسان ھم
بنده خدا است .اسالم آخرين دين و محمد آخرين فرستاده خدا است.
اين ادعا جز اينکه اديان ديگر از نظر اسالم منسوخه است چه معنايی می تواند داشته باشد؟ ومطالعه
انسان در باره اديان ديگر برای انتخاب ويا رد ،چه سودی دارد وقتی اسالم در آيه  ٨۵سوره عمران
٢٢
می گويد» :ھيچ دينی بجز اسالم پذيرفته نيست« ؟؟ ]![
نبايد تصور شود که فقھای اسالمی قايل به نقيضات آيات قرآنی ويا سنت نيستند ،آنھا دقيقا می دانند و
شمارش ھم کرده اند و خوشبين ترين آنھا بيش از يک سی ام آيات قرآن را نسخ شده می دانند ولی
ھيچگاه در آن مقام قرار نمی گيرند که آيات و سنت ھای متضاد را رسما اعالم کنند تا مسلمانان بدانند
که آنھا محکوم چه آيات و سنت ھايی ھستند .زيرا اين کار حجابی را که بر ماھيت اسالم کشيده است
پاره ميکند وديگر نمی گذارد پاسداران اسالم به تناسب زمان و موضوع ،پشت آيه مورد نظر و دلخواه
خود سنگر بگيرند.
ما ھيچ اصراری نداريم که بگوييم آيه »الاکراه فی الدين« نسخ شده است وخيلی ھم خوشحال می شويم
که آنھا بگويند آيات متضاد با آيه مزبود منسوخه است و بيشتر خوشحال می گرديم اگر اعمال و گفتار
محمد را از بعثت تا ھجرت قبول کنند و اصيل بدانند وبقيه را که سراسر خشونت و غارت و تجاوز
است منسوخه اعالم دارند .ولی يک بام و دو ھوا نمی شود ،البته می شود ولی دنياومردمش ديگر
زيربار اين طريق سوء استفاده ھای دينی نمی روند.
ﻣﺮﺗﺪ ﻛﻴﺴﺖ؟

 ٢٢و ھر كه جز اسالم دينى ]ديگر[ جويد ھرگز از وى پذيرفته نشود و وى در آخرت از زيانكاران است )(٨۵ين ﴿﴾٨۵
اإل ْسالَ ِم ِد ًينا َفلَن ُي ْق َب َل ِم ْن ُه َو ُھ َو فِي
اآلخ َر ِة ِم َن ْال َخ ِ
ِ
اس ِر َ
َو َمن َي ْب َت ِغ َغ ْي َر ِ
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اکنون موضوع اساسی که بايد مطرح شود اين است که به بينيم از نظر فقھای اسالم ،مرتد کيست؟ زيرا
در وادی امر چنين تصور می شود که مرتد کسی است که اصول سه گانه دين اسالم )توحيد ،نبوت و
معاد( را منکر شود.
برای اينکه دراين مورد ،شخصا اظھار نظر نکرده باشيم و خوانندگان خود دريابند که دايره ارتداد از
اين حرفھا و خياالت خوش بينانه گذشته و گستردگی وحشتناک آن تا بکجا کشيده شده است و چه انبوه
کثيری از مردم خاصه صاحبان خردوانديشه را می بلعد اجازه فرماييد قبل از بحث ،کپی تعريف ارتداد را
از تبصره عالمه ،صاحب شرايع االسالم به اينجا بياوريم وسپس بحث را ادامه دھيم.

حد مرتد
مرتد کسی است که از دين اسالم برگردد و آن دو قسم است
فطری و ملی چنانکه گذشت )صفحه  .(۶٨١اسالم شھادت بر
توحيد خداست و رسالت پيغمبر )ص( وبرگشتن از اسالم يا اينکه
يکی ازاين دو اصل را انکار نمايد
مرتد را بايد کشت و کافر اصلی را نبايد کشت زيرا که زيان مرتد
برای جامعه مسلمين بيش از کفار اصلی است؛ چنانکه در عھد
خود مشاھده کرديم ھرجا مسلمان زاده از دين برگشته بسيار شد
جامعه را برھم زدند و در بالد کفار صد ھا سال مسلمانان زندگی
کردند و محفوظ ماندند.
تبصره عالمه

- ٧۵٢
قتل ولو تناوله محرما عزر

ھرکس انکار يکی از مطالب واضح کند که ثبوت آن در دين
اسالم از ھيچکس پوشيده نيست وعوام ونيز ميدانند مثال غصب
اموال مردم حرام است و شراب مسکر حرام است و زنا و قتل و
امثال آن ھمچنين ،يا کعبه مسلمانان واحترام آن واجب است و
قرآن کالم خدا است ،ھرگاه انکار کند دليل آن است که
پيغمبراسالم را بنبوت نشناخته يا بگويد فالن قوانين بھتر از قوانين
قرآن وفلسفه يونان بھتر از عقايد اسالم است )نه آنکه بگويد
مطابق اسالم است( يا حدود ملل ومذاھب ديگر را بر حدودی که
در قرآن وارد شده ترجيح می دھد واين امر را ضروری دين می
گويند مگر کسی دور از مسلمانان زندگی کرده بروی شبه حاصل
شده باشد.
خوانندگان ،دريافت می فرمايند که فقه اسالمی ،مرز بين مسلمان بودن تا کافر )مرتد( شدن را چقدر
حساس وخطرناک بنا کرده است .و اين حساسيت تا بدانجا رسيده که اگر گفته شود »قوانين اسالمی
تامين کننده نياز بشريت امروز نيست« حکم ارتداد برگوينده واجب گرديده است به عبارت ديگر ،انتقاد
از قوانين اسالمی کفر بوده و مسلمانان را تبديل به مرتد می سازد.
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بنظر نمی رسد الزم باشد تا اعمال وعباراتی که در شمول اين تفسير قراردارند ومسلمانان را تبديل به
مرتد می سازد يکا يک تشريح گردد زيرا آنھا از واضحات می باشند و واضحات را با شرح و بسط
واضح ساختن بيھوده کاری است.
ونيز برارباب فضيلت مشھود است که حکم ارتداد ،چه توده ھای عظيمی از مردم مسلمان جھان خاصه
ايرانيان عصر حاضر را شامل ميگردد واگر تاکنون به قتل نرسيده اندوحکم ارتداد آنھا را در بر
نگرفته ،از نظر اسالم ،يواشکی ومن غير حق زنده اند.
دانسته بايد که فقه اسالمی ارتداد را تنھا شامل فلسفه اسالمی نميداند بلکه ناسزا و سخنان کفر آميز به
پيامبر را نيز مشمول ارتداد می شناسد.
به کپی زيرين که عينا از باب حقوق جزايی ومدنی اسالمی صفحه  ١٨۵آورده شده عنايت بفرماييد تا
توجه به اصالت بيشتری مجھز گردد.
»گفتن سخنان کفر آميز و ناسزا به پيامبران نيز مجازاتش ھمانند
مجازات ارتداد بوده ،با اين تفاوت که در اين مورد نصيحت
بزھکار را جايز نمی دانسته اند زيرا جرمی غير قابل عفوبوده.
گذشته از اين در اين مورد نه تنھا مسلمانان بلکه »کفار« اھل ذمه
وبت پرستان نيز مستحق مجازات شمرده می شدند .عمال کفر و
ناسزا گويی به محمد پيامبر)ص( مجازاتش مرگ بوده .ولی دشنام
به ديگر پيامبران عادتا موجب زندانی شدن مجرم می گشته«
شيعه اثنی عشری ،مجازات توھين به ائمه رانيز کشتن ميداند ولی نه از باب ارتداد از اسالم ،بلکه از
باب سوء استفاده آنھا ازبرخی از سنت ھای محمد وعلی.
اينکه رژيم اسالمی در قانون قصاص ،توھين به زينب را جنايت دانسته مرتکب را به قتل محکوم
ساخته از ھمين باب است.
ﻣﺮﺗﺪ ﺣﺮﺑﻲ
نکته ای وجود داد که حرام است مطرح نگردد:
فقه اسالمی ،بين مرتد حربی ومرتد به معنای اعم کلمه فرق گذاشته است ،به اين معنا:
اگر کسی بدون مقاومت کردن ويا عملی که داللت بر مخالفت با ُحکام اسالمی بنمايد ،بسيار آرام و متين
از قوانين اسالمی انتقاد کند ويا اساسا محمد را برسالت نشناسد ويا بطور کلی از دين اسالم روی
برگيرد ،اين شخص ،اگر مرتد ملی ويا فطری است ،حکمش ھمان است که قبال عرض شد يعنی آرام و
با وقار ،جانش را ميگيرند.
اما گاه می شود ،افرادی در عين مخالفت با اسالم ،در مقابل ُحکام اسالمی نيز به مخالفت ومقاومت
برميخيزند و مشمول حديث »ھرکس با ولی خصومت ورزد ،با خداوند علنا در جنگ شده است« می
شوند )تقديس اولياء ﷲ صفحه (٩٨
اينان در جامعه اسالمی ايجاد نا امنی می نمايند و بقول فقھای اسالمی ،موجب تزلزل عقيده مسلمانان
می شوند و اسالمي ھا را به مبارزه می طلبند .و در يک کالم اعمالی را انجام ميدھند که امروز برخی
از ايرانيان ميھن پرست ،برای نجات وطنشان می کنند.
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اينان اگر ضمن مبارزه با حکومت ،از اسالم روی نتابند و معتقد به موازين اسالم باشند ،نا فرمان و
مفسد شناخته می شوند و مجازاتشان کشتن است و مرتد شناخته نمی شوند )ابو حنيفه در اين مورد
قايل به ارتداد ھم شده وشخص مزبور را مرتد می شناسد(
اما اگر چنين شخصی در عين مبارزه و مقاومت در مقابل حکومت اسالمی ،اعمال ويا گفتاری کفر آميز
داشته باشد ،آن شخص ،محاربی شناخته می شود که ضمنا مرتد ھم تشريف دارد.
مجازات چنين شخصی نيز کشتن است با اين تفاوت که جسد آنان به گورستان مسلمانان داده نمی شود
و اموال آنھا مصادره ميگردد.
برای آنکه سخنی به جزاز فقه اسالمی نيامده باشد ،عين مستخرجه از حقوق جزای اسالمی را به اينجا
می آوريم و بعد بحث را با نتيجه گيری مختومه می سازيم.
»اگر بد دينی و نافرمانی عليه دولت اسالمی نواحيی چند را فراگيرد
بايد به آنجا لشگر کشی شود .چنانچه عاصيان )يا »ياغيان«( آشکارا
مرتد ويا بددين باشند بايد با ايشان ھمچون کفار جنگ شود ،يعنی می
توان ايشان را کشت و به سياست اعدام رسانيد وزنان و کودکانشان
را به بندگی درآورد و سرزمينشان را ويران کرد و اموالشان را
جزء غنايم جنگی شمرد .ولی اگر عاصيان آشکارا از اسالم روی
برنگردانده باشند فقط در کارزار می توانشان کشت ويا به حکم قضا
سياستشان کرد ،ولی بدون محاکمه قتلشان جايز نيست و خود ايشان
ويا زنان و کودکانشان را به بندگی نمی توان در آورد و سرزمينشان
را ھم نمی توان ويران کرد .اموال ساکنان ناحيه عاصی را نمی
توان جزء غنيمت جنگی شمرد و ميان لشگريان تقسيم کرد .عاصيان
مقتول در جنگ ويا به سياست رسيده ،بايد طبق تشريفات اسالمی به
خاک سپرده شوند .اين عقيده شافعيان و مالکيان است .ولی حنفيان
معتقدند که ھر عصيانی عليه سلطان و يا امير مسلمان را که طبق
شريعت عمل و حکومت کند )اگر »ظالم« نباشد و قوانين شريعت را
انکار ننمايد( می توان ارتداد محسوب داشت«

ﺣﻜﻢ اﺳﻼﻣﻲ در ﺑﺎره زﻧﺎن ﻣﺒﺎرز
اکنون که در باب مرتد و مرتد حربی ،اجمالی در ميان رفت به بينيم ،حکم اسالمی در مورد زنانی که با
رژيم غاصب اسالمی مبارزه می کنند چيست؟
اين زنان به سه دسته قابل تقسيم اند.
يک دسته آنان که به کار سياست ودولت اسالمی کار ندارند و تنھا به علت بيداری و روشنفکری که
دارند ،تمام يا قسمتی ازموازين اسالمی را قبول ندارند وزيربار قوانين اسالمی نمی روند اين خانم ھا
مرتد شناخته می شوند و حکم اسالمی در باره آنان محل اختالف است ،حنفيان و شيعيان ،حکم کشتن
آنھا را نمی دھند و آنان را زندانی می سازند تا بقول فقھايشان تنبيه يابند و براه اسالم برگردند ،اما
مالکيان و شافعيان وظاھريان زن و مرد و بنده حــُّر نمی شناسند ،ھمه را سر می برند.
فراموش کرديم بگوييم که بعضی از فقھای شيعه شالق زدن به آن زنان را در زندان بطور روزانه نيز
تجويزکرده اند.
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دسته ديگر ،آنھايی ھستند که مومن و مسلمان بوده و جزء و کل اسالم را قبول دارند و موازين تکليفی
اسالم را نيز اجرا می نمايند ولی کله ای سياسی دارند وبا رژيم جمھوری و شخص خمينی وقدرت
اسالمی حاکم در ايران مخالفند و اين مخالفت را از قوه به فعل در می آورند يعنی در مقابل دستورات،
مقاومت و سر سختی نشان می دھند و جوری عمل می کنند که عملشان ،مبارزه )محاربه( با رژيم و
حکام آن تلقی می گردد.
اينان مفسد شناخته می شوند و جزايشان کشتن است و مستندحکم محکوميت آنان ،مقررات جزايی
است که کپی آن به مالحظه شما رسيد .ولی فراموش نفرماييد که قانون جزای اسالمی يک امر نظری
وحقوقی نيست قانون مزبور ،براساس آيه  ٣٣سوره المايده وحديث »عصيان عليه من عصيان عليه
خدا و عصيان عليه امام ،عصيان عليه من است« و احاديث ديگر منتسب به پيغمبر تنظيم يافته وامری
نظری وشخصی نيست.
دسته سوم زنانی ھستند که در عين مخالفت ومبارزه عليه خمينی و رژيم اسالمی حاکم ،براسالم نيز می
تازند و نافرمانی ھای اسالمی دارند ويا به عبارت ديگر از کل ويا قسمت ھايی از اسالم ،باور ھای
خودشان را بريده اند.
اين چنين خانم ھا که اکثريت زنان مبارز ايران را تشکيل می دھند ،عملشان منطبق با دو حکم است.
يکی حکم ارتداد که گفتيم کشتن آنھا را دردستور خود ندارد و زندانی ساختن آنان را مقرر کرده است و
ديگری ،حکم محاربه است که کودک و زن و مرد نمی شناسد.
حکم چنين خانم ھايی بنا براوضاع و احوال در تشخيص قاضی شرع است .چنانکه اگر متھم !! وابسته
به سازمان ھای مبارزاتی باشد که آن سازمان ھا فعال ودر مبارزه ومحاربه بوده وايجاد خوف وھراس
برای حکومت اسالمی نمايند و حکومت ،مسلحانه آماده سرکوبی آنان باشد ،قاضی شرع زن مزبور را
اسيری می شناسد ،ھمانند اسيری که در محاربه از قوم کفار گرفته شده است.
در اينصورت ،بنای حکم شرعی را ميگذارد برجوانی و زيبايی و پيری وبطور کلی بدرد بخوری ويا
بدرد نخوری زن ،اگر زن بدرد نخور باشد ،حکم قتلش را می دھد و اگر بدرد بخور باشد اورا در
اسارت قرار می دھند[[!!]] .
چنين زنی دارای ھمان وضع رقت باری می شود که زنی کافر به اسارت مسلمانان در ميايد و در يک
جمله می توان آن زن را چنين ناميد:
زنی مملوک ،قابل تصرف به ھر شکل.
ميدانيم که در اين روزھا ،فروش زنان و يا برده ساختن آنان مقدور نيست .يعنی به داليل جھانی و
اخالقی ،اجرای حکم اسالمی بال اجرا مانده است .پس می ماند بھره کشی جنسی از زنان مزبور ،که
اگر منعی ھم برآن از نظر اخالق عمومی وجھانی )نه اسالمی( باشد ،قابل رويت نيست واثباتش آسان
نمی باشد.
اينکه مالحظه می فرماييد دررژيم اسالمی ايران ،زنان ميھن پرست در زندان ھا مورد تجاوز پاسداران
اسالمی قرار ميگيرند ،برھمين اساس است که عرض شد يعنی اسالم چنين زنانی را مرتد حربی می
شناسد.
ترديد نبايد کرد که پاسداران ،با اطالع مقامات شرعی زندان به اين عمل جنايت آميز ولی از نظر اسالم
اخالقی دست زده و می زنند .حتا می توان گفت براساس سنت و امر ،ھيچ کسب اجازه نيز الزم نبوده و
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نيست زيرا سنت اسالمی غيراين نبوده و مسلمانان عرب به ھنگام تجاوز به زنان اسير کسب اجازه از
رسول ويا فرماندھان خود نمی کردند.
§§§§
در اينجا نکته تاسف آوری خودش را می نماياند و آن اينکه:
جرايدی که اعمال فجيع پاسداران اسالم را نسبت به زنان زندانی منعکس می سازند ،تنھا به رويه عمل
توجه می نمايند و در حقيقت نقش نامه رسانی را بعھده گرفته اند و بيشتر قصدشان ارائه اعمال
خشونت آميزی است که در ايران اسالمی می گذرد .آنان به مغز و اساسی که اين خشونت ھا وبی
عفتی ھارا زاييده است اعتنانی نمی کنند و در راه آگاه سازی مردم به ريشه ھای اين فجايع واحکام
اسالمی اشاره نمی نمايند.
آنھا خوب است بدانند ،عمل جالدی که گردن کسی را به حکم قاضی می زند ،خشونت شناخته نمی
شود ،خشونت در حکم است .مردم عوام ھستند که با ظاھر بينی که خاص آنان است خشونت را از
عمل جالد می شناسند.
ھمانطور که وقتی کسی به حکم قاضی عفو می شود واز زندان آزاد می شود ،اين عفو نتيجه رافت
زندان بان نيست و زندان بان تنھا وظيفه دارد که حکم را اجرا نمايد.
ضعف روزنامه ھای ايرانی که خودشان را رکن چھارم مشروطيت ميدانند در اين است که ميخواھند
چيزی بنويسند که مردم خوششان بيايد و آنرا بخرند ،نمی خواھند چيزی بنويسند که حقيقت خوشش
بيايد .به عبارت ديگر ،تبليغات چی ھستند نه محقق که در راه کشف حقيقت بتالشند و حقيقت را عرضه
کنند گرچه کثيری را خوش نيايد.
ضعف ديگر آنان اين است که خودشان به گونه ای سخت در اسارت فکری باور ھای دينی و مذھبی
غلط ھستند و يارای اين را ندارند تا به عمق و ريشه ھای بدبختی ھای حاکم بر ايران نگاه کنند و آنرا
بنويسند وپا فشاری کند تا کم کم مردم ميل به خواندن و فھميدن وراست پنداشتن پيدا نمايند .عجيب در
اينجاست که اينان آنچنان در اسارت فکری اند که اگر کس ديگری به اينکار ھا دست زد و درراه
تحقيق ،به اشاعه حقايق برخاست ،خرسندی آنان برانگيخته نمی شود و بلکه آنانرا متاسف می سازد.
§§§§
بھر تقدير -باعنايت به آنچه به اختصار رفت ،کجا می تواند ترديد باشد که اسالم با آنچه در مواد  ١٨و
 ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر رفته است بکلی مخالف بوده و ضمانت اجرای اين مخالفت نيز در حد
کشتن مخالف ،در حکم اسالمی گنجانده شده است.
حق ادای مطلب اين مبحث ناقص می ماند اگر بياد نياوريم که بنيانگذار آزادی اديان وآزادی بيان و
عقيده ،ايران پادشاھی بھنگام پادشاھی کوروش بزرگ بوده است که در حدود  ١٠٠٠سال قبل از اسالم
و  ٢۴٠٠سال قبل از اعالميه جھانی حقوق بشر در منشوری فرمان آزادی اديان وعقايدرا صادر کرد.
در منشور کورش کبير آمده است:
»به مردم شھر ھای مغلوب آزاررسانيده نشود ،ھمه در پرستش خداودين خود آزاد ھستند ،بی دينان
تحت فشار قرار نگيرند ،خانه ھای آنان خراب نشودو آنچه خراب شده برای مالکين ساخته شود،
خدايان به معابد اوليه باز گردانيده شوند و زندانيان مذھبی آزاد گردند) .برای خواندن متن کامل منشور
کوروش بزرگ به اين آدرس برويد «( http://peymanmeli.org/constitution/logo.asp
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اين منشور با حمله مسلمانان عرب به ايران از ميان رفت و جايش را مقررات اسالمی از باب ارتداد
گرفت که شرح آن را مالحظه فرموديد
ﺣﺎﺷﻴﻪ  :اين حاشيه درسال ) ١٣٨٩دسامبر  (٢٠١٠ھنگاميکه رساله اسالم وحقوق بشر انترنتی
گرديد به آن اضافه شده است وازآنجاکه درسال  (١٩٨٣ ) ١٣٦٢موضوعی بنام سکوالريسم مطرح
نبود لذا درنقد وتفسيرماده  ١٨جائی برای سکوالريسم بازنشد واکنون به آن نگاه ميکنيم:
اگر ماده  ١٨اعالميه جھانی حقوق بشر حق آزادی انتخاب دين ومذھب وياتغيير آنرا نداده برعکس با
ايجاد حقوق وامتيازاتی قوام وھستی دين ومذھب راتضمين کرده است .درھمين سال جاری تحريری
تطبيقی درباره ماده  ١٨اعالميه جھانی حقوق بشر وسکوالر نوشته ام که گرچه کامل نيست ولی شايد
بتواند جای خالی خود رادررساله >اسالم وحقوق بشر< پرکند.

))سوء تعبیر
کسانی که خواھان سکوالريسم ھستند به ماده  ١٨اعالميه جھانی حقوق بشر استناد نموده و جدائی
دين از حکومت را حقی ميدانند که مبنای آن اعالميه جھانی حقوق بشراست .آنھا دراين برداشت
سخت دراشتباھند وبرعکس ،ماده  ١٨اعالميه جھانی حقوق بشر زمينه راطوری مساعد ميسازد که
پيروان دين ومذھب بتوانند پيوند ضعيف مداخله دين را در حکومت بصورتی محکم وباميخ اعالميه
جھانی حقوق بشر استوارسازد.
بھتراست اصل  ١٨رابه اينجابياوريم وبعد باتفاق به ابعاد اجرائی آن نگاه کنيم :
ماده >١٨ھرکس حق دارد که از آزادی فکرووجدان ومذھب بھره مند گردد ،اين حق متضمن آزادی
تغيير مذھب ياعقيده وھمچنين آزادی اظھارعقيده وايمان ميباشد ونيز شامل تعليمات مذھبی واجرای
مراسم دينی است ھرکس ميتواند ازاين حقوق منفردا ويامجتمعا بطور خصوصی وبابطور عمومی
برخوردارباشد<
درست است که حقوق اسالمی وشريعت باقسمت اول ماده  ١٨که صحبت از آزادی فکرووجدان
وتغييرمذھب ميشود سخت مخالف است ولی قسمت دوم ماده که خط تاکيدی به آن داده شده واجد مفھوم
بسيارحساس وفوق العاده است واين حساسيت درعبارت >تعليمات دينی< نھفته است ،يعنی اعالميه
جھانی حقوق بشراجازه نمی دھد که حکومتھا با وضع قوانين وياعملياتی تعليمات دينی رامتوقف کنند
واين درحاليست که تعليمات دينی چيزی جزشريعت وقوانين اسالمی )قران وسنت( نيست .پس ھمين
حق اجرای تعليمات دينی سد راه سکوالريسم است.
آنجاکه اصل  ،١٨ميگويد» :تعليمات دينی ومراسم دينی اعم ازاينکه منفراد ويامجتمعا باشد حق
است« ،حرکت راحت پيروان اديان را درمسيردمکرسی وانتخابات وتشکيل دولت واجرای تعليمات دينی
را باوضع قانون فراھم ميکند.
ممکن است »تعليمات دينی واجرای مراسم مذھبی« دراديان ديگر به کيفيتی باشد که اختالط وبرخورد
دين وحکومت رافراھم نکند ولی اسالم موقعيت ديگری دارد که حقوق آن ازاجرائيات جوامع اسالمی
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از حقوق فردی وخانوادگی و تا اجتماعی جدا نيست ودريک کالم؛ برای رھائی جوامع اسالمی
٢٣
بخصوص جامعه اسالمی تشيع زده سکوالريسم درمان اين درد نيست ودردی مضاعف است((.

٢٣

 اصوال تفکر سکوالريسم نخستين بار از سوی يک شخص در آندلس بنام أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد کهبه ابن رشد مشھور است و در غرب اورا  Averroesمی خوانند مطرح شد او طرفدار افکار ارسطو بود و می
خواست فلسفه را از دين جدا کند ،در سال  ١٨٥١يک متفکر انگليسی  George Holyoakeبرای اول بار با
الھام از داده ھای ابن رشد ،می خواست نظم اجتماعی را دور از دين و مذھب مورد بررسی قرار دھد و واژه
سکوالريسم را ابداع کرد .ولی بعد ھا جدايی دين را با دولت ھا و سياست مطرح کردند .بسياری معتقدند که
سکوالريسم در دوران بيداری )رنسانس اروپا( مطرح شده است ولی نمی تواند پايه درستی داشته باشد.
امروز می دانيم گرچه مبحث سکوالريسم به تاريخ  ١٨٥١وپيش از آن ميرسد ولی ھيچگونه اثری ای از آن در
منشور حقوق بشر که شصت سالگی ش را در دھم دسامبر  ٢٠٠٨جشن گرفت ديده نمی شود و ھيچ يک از مواد
آن به مسئله سکوالريسم اشاره ندارد.
بطور کلی مسئله سکوالريسم با قالب )جدايی دين از سياست( در کشور ھايی که ريشه و پايه آنھا مذھب اسالم می
باشد ،و قرآن سند معتبر آنھا بشمار می رود ،نمی تواند به اجرا دربيايد)) .نياز به قوانين ويژه و جامعه ای مدرن
و آگاه دارد(( چرا؟؟ زيرا قرآن فقط يک کتاب دينی نيست که در جايگاه دين بماند .قرآن در ھر مسئله ای مربوط
به جامعه مسلمانان حتا به مسايل مطلقه شخصی )رختخواب( افکار و اراده انسان ھا و طرز اداره و کنترل جامعه
حاکم است و از آنجا که قرآن حاکميتی برای انسان قايل نيست و ھر مبحث ويا دايالوگ در قالب فلسفه ،ايديولوژی
ھا و يا تئوری ھای اجتماعی و سياسی که فرمان آن از خدا )ﷲ( نيامده باشد از نظر مسلمانان افراطی قرآن پرست
و سنگ پرست )کعبه( مورد پذيرش نيست و لذا »سکوالريسم« در چنين جامعه ای نمی تواند مورد مصرف داشته
باشد.
جامعه ای که بر سنت اسالم بنياد نھاده شده و حتا عقد و ازدواج را به قرآن مربوط می کند در حاليکه مفھوم
واقعی يک سری عربی بنام »انکحت« را نمی داند نمی تواند در قالب سکوالر جای بگيرد .چطور؟
بنابراين کسانی که ماده  ١٨منشور حقوق بشر را مالک سکوالريسم قرار می دھند و آنرا به ايرانيان به غلط
ديکته می کنند ،در اشتباه حقوقی و زمانی قرار دارند .تنھا منشوری که جھانی ھم ھست و به ترتيبی به مسئله جدا
بودن دين ھا از سياست اشاره ای گذرا دارد منشور حقوق بشر کوروش است که بحق می بايست مبدا تاريخ بشری
قرار گيرد وبه راستی که خواست انوشه روان اعليحضرت شاھنشاه ايران بر اين قرار بود اين تاريخ مبنای تاريخ
ايران باشد ولی به دليل مالحظاتی که به نوشته شاد روان استاد شجاع الدين شفا موجه ھم بود ،به داليل سياسی و
امنيتی آن زمان برای کشور ناچار شدند آنرا بيست سال به عقب کشيده با پادشاھی کوروش برابر کنند .ھمانطور
که ميدانيم منشور حقوق بشر کوروش نمی تواند جايگزينی داشته باشد و يک امر يگانه و فقط مربوط به ايران
است ،که تمام جھانيان از شرق تا غرب و تمام ايدئولوژی ھا و مذاھب ديگر آنرا بدون قيد وشرط می پذيرند ،در
حاليکه پادشاھی و تاجگذاری در طی  ٢٥٠٠سال در ايران رخ داده است يک چنين واقعه مھم تاريخی فقط يکبار
در تاريخ بشر رخ داده است«
زيبايی مبنای تاريخ بر اساس منشور حقوق بشر فقط در  Uniqueويژگی آن و تعلق آن به ايرانيان است که ھمه
جھان آنرا می پذيردhttp://1400years.org/gahnameh.asp .
ح-ک
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 – 8ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮدم
ماده٢١
 -١ھر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ،خواه مستقيما و خواه با وساطت نمايندگانی
که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جويد.
 -٢ھر کس حق دارد با تساوی شرايط ،به مشاغل عمومی کشور خود نايل آيد.
 -٣اساس و منشا قدرت حکومت ،اراده مردم است  .اين اراده بايد به وسيله انتخاباتی ابراز گردد که از
روی صداقت و به طور ادواری ،صورت پذيرد .انتخابات بايد عمومی و با رعايت مساوات باشد و با رای
مخفی يا طريقھای نظير آن انجام گيرد که آزادی رای را تامين نمايد.
اسالم حاکميت را از آن خداوند می داند نه مردم ،البته سايراديان نيز ھمين عقيده را دارند ولی کشور
ھای آزاد جھان اين مسئله را حل کرده اند و پوزه بندی محکم به پاسداران اديان خود زده اند وبا
انقالبات خود ،ابطال آنرا مدلل نموده اند .بحث اين رساله متوجه اصل حاکميت نيست ،تا چگونگی
برخورد آن با تضيقاتی که اسالم برای رشد آن ايجاد کرده بررسی شود و ضمن آن ،مسئله انقالب
مشروطيت وتعارض آن با اسالم شکافته گردد وبه يک نظر کلی برسيم که انقالب مشروطيت ،انقالبی
عليه اسالم در جھت نمود حق حاکميت مردم بود که متاسفانه به نتيجه قاطع و کامل نرسيد ،بلکه
موضوع اين رساله ،مالحظه ابعاد حق حاکميت در اسالم و تعارض آن با اعالميه جھانی حقوق بشر
است.
اسالم به اعتبار آيات قرآنی ،با تبعيت از اکثريت ،مخالف است و آنرا موجب گمراھی از طريق حق می
داند.
از جمله آياتی که مورد استناد فقھای اسالمی است ميتوان آيات  ١٠٠سوره مائده و  ١١۶و ١١٧
سوره انعام را نام برد .وافزون برآن آيات قرآن در جاھای متعددی اکثريت مردم را نادان و گمراه
خوانده است که مفسرين اسالمی اين موارد را بيشتر از ده مرود شمرده اند.
مفسر )تفسير نوين قرآن( در صفحه  ۴٩جلد پنجم تفسيری در اين خصوص دارد که بھتر است قسمتی
از آن عينا نقل شود که جای احتجاج و ترديدی باقی نماند.
مفسر مزبور در تفسير آيات  ١١۶و  ١١٧به اين معنا که:
»اگر از اکثريت کسانی که روی زمين ھستند اطاعت کنی ،ترا از راه خدا گمراه می کنند ،آنھا تنھا از
گمان پيروی می نمايند« می نويسد:
»علت آن است که اکثريت براساس منطق وفکر صحيح کار نمی کنند راھنمای آنان يک مشت گمان
ھای آلوده به ھوش و يک مشت دروغ و فريب و تخمين است.
از آنجا که مفھوم آيه قبل اين است که اکثريت به تنھايی نمی تواند راه حق را نشان دھد نتيجه آن می
شود که راه حق را بايد تنھا از خداوند گرفت ،ھرچند طرفداران راه حق در اقليت بوده باشند.....
برخالف آنچه در نظر بعضی مسلم است که اکثريت عددی ھمواره راه صحيح را می پيمايد قرآن در
آيات متعددی اين موضوع را نفی کرده و برای اکثريت عادی اھميتی قايل نيست و در حقيقت مقياس را
اکثريت کيفی ميداند نه کمی...
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اما يک جامعه مومن به رسالت انبياء ھيچگونه اجباری در خود از پيروی از نظراکثريت در تصويب
قوانين نمی بيند زيرا برنامه ھا و قوانين انبيا راستين خالی از ھرگونه عيب و نقص و اشتباه است و با
آنچه اکثريت جايز الخطا تصويب می کند قابل مقايسه نيست«..
ممکن است برخی بگويند که آيه »شاور ھم فی االمر «..که به معنای مشاوره در امور است و شعار
مجلس شورايملی نيز بوده است ،پس چيست؟ ويا با اصل اجماع که يکی از مبانی حقوق اسالمی است
استناد نمايند ونتيجه بگيرند که اسالم ،اصل حاکميت مردم را محترم دانسته است.
در پاسخ آنھا بايد گفت ،اتفاقا ازمواردی که در قرآن ناسخ و منسوخ ندارد ھمين مسئله اصل حاکميت
است.
اجماع ،يکی از منابع حقوقی اسالمی ومنظور ازآن ،اظھار نظر فقھای اسالمی نسبت به موضوعی
است که محل اختالف ويا مشاوره قرارگرفته باشد )تعريف از منابع حقوق اسالمی(.
دقت فرماييد که اجماع ،حاکم بر فقھای اسالمی است ،نه توده مردم ،در حاليکه در حاکميت مردم،
صحبت از توده و عامه مردم است نه گروھی که در فقه اسالمی صاحب مقام و نظر باشند.
اجماع بردو نوع است .اجماع محصل و اجماع منقول.
اجماع محصل يعنی مجموع فتاوی جميع علما که دريک مسئله اتفاق نظر داشته باشند.
اجماع منقول آن است که يکی از علما ،اجماعی را از کالم ساير علما بياورد .مثال بگويد ،علما در فالن
مسئله بر فالن حکم اجماع کرده اند.
چنانکه مالحظه می فرماييد در ھر دو نوع اجماع ،صحبت از اجماع علما يعنی آخوند ھا است.
مسئله اجماع ،سبب گرديد تا مسلمانان عمال به دو دسته تقسيم گرديدند .طبقه مجتھدان )فقھا( و
مقلدان) ،عوام( .عوام را حق اظھار نظر در مسايل اجتماعی وسياسی ودينی که کل آن بصورت شريعت
اسالمی حاکم بر جامعه مسلمانان است نيست واين حقوق کال وانحصارا به طبقه مجتھدان اختصاص
دارد.
طبقه مجتھدان نيز خود به سه دسته تقسيم می شوند ،مجتھدان طراز اول ،که حق اظھار نظر در مسايل
اصولی وفقھی را دارند.
دسته ديگر کسانی که حق دارند فقط در مسايل فروعی و بعضی از مسايل جزئی فقھی اظھار نظر
نمايند.
دسته سوم کسانی ھستند که وظيفه دارند ،احکام مجتھدان طراز اول و دوم را برای مقلدان ،بازگو کنند
و برمبنای آن احکام مردم را ھدايت کنند.
بنابراين ،با اشاره اين مختصر که می دانيم حق مطلب کامال بيان نگرديده روشن است که آيه »شاور
ھم فی االمر« جواز مشورت ،برای تحصيل اجماع وحاکم بر مشورت بين علما و فقھای عصر است نه
ارباب سياست وتوده ھای مردم ويا روشنفکران و امثال اينھا.
در يک کالم ،توده ھای مردم از نظر اسالم مقلدند و مقلد را جايی وحقی بنام حق حاکميت نيست واگر
اين جايگاه ھای واال در حقوق بشر جايی دارد ،در حقوق اسالمی مسخره است.
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ميدانيد که مردم در جامعه اسالمی »اﻣﺖ« ناميده می شوند نه »ﻣﻠﺖ« امت از ريشه ھمان واژه امی
است که مجازا به معنای بی سواد و عامی است .وقتی گفته می شود امت اسالمی يعنی پيروان نادان و
جاھل اسالم.
وضع واژه »امت« يک امر نظری ويا از فرآورده ھای مخصوص رژيم اسالمی غاصب ايران نيست،
مسبوق به سابقه ای است برابر ُع ِم ِر اسالم که مستنبط از ھمان آيات قرآنی است که مردم را نادان و
جاھل خوانده است.
آنجا که خمينی می گويد:
»اين مردم نيستند که صالحيت واليت فقيه را تثبيت می کنند مردم جاھلند«
ويا آنجا که در کتاب واليت فقيھش می نويسد:
»واليت فقيه از امور اعتباری عقاليی است وواقعيتی جز جعل )جعل به معنای قرار دادن است( ندارد و
مانند تعيين قيم برای صغار است ،قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه ھيچ فرقی ندارد«
از ھمين باب وحکم اسالمی است که مردم را جاھل و صغير ونادان خوانده است.
ما ،در مبارزه عليه رژيم خمينی خيلی لنگيم ،از يک سو از قضيه واليت فقيه وقيمومت او برجامعه
ترش کرده ايم و از طرفی با اشتھا پذيرای فلسفه ای ھستيم که اين حکم را صادر کرده است .ھيچ فکر
نمی کنيم که بازی واليت فقيه در ذات مذھب و دينی است که به آن چسبيده ايم واين عنوانی نيست که
اين مردکه از حلقوم کثيفش در آورده باشد.
حکومت اسالمی براصل استبدادی است و ھيچ الزامی برای رييس حکومت اسالمی در مشاوره ,،حتا با
فقھای ھم عصر خود نيست.
رييس حکومت ،ھيچگاه از طرف توده ھای مردم انتخاب نمی شود تعيين رييس حکومت ھمان طريقی
است که ابوبکر و عمر انتخاب شدند .اسالم بکل با مشروطيت ،سلطنت مشروطه ،رژيم جمھوری،
مجلس قانونگزاری ،مراجعه به آرای مردم و ھرچيزی که بويی از دموکراسی بدھد مخالف است و
صحبت و تصميم در باب امور عامه مردم را خاص اولی االمر و نواب عام او ميدانند )اسالم تشيع،
اولی االمر را امام وولد ھای او ميدانند(.
ﺣﺎﺷﻴﻪ :در اوايل انقالب مشروطيت ،رساله ای بنام »تذکر الغافل و ارشاد الجاھل« از طرف ناشناسی
منتشر شد که داليل مخالفت اسالم را با مشروطيت به روشنی بيان می کرد .آنچه در اين رساله آمده،
ھمان بوده است که مال ھای قشری چون شيخ فضل ﷲ نوری مدافع آن بودند و باز ،ھمان بود که ھر
مسلمان متعھد معتقدی نمی توانست با آن موافق نباشد.
نبايد تصور کرد که بغض و عداوت سبب گرديده بود که عده ای از آخوند ھا با مشروطيت مخالفت
نمايند ،خير ،آنان در مخالفت با مشروطيت راھی جز طريق اسالم نمی رفتند اگر ھم شيخ فضل ﷲ
نوری در روزنامه ای که منتشر می ساخت می نوشت:
»چون طرفداران قانون اساسی معتقدند که قوانين ومقررات اسالمی به  ١٣٠٠سال قبل تعلق داشته و
با مقتضيات زندگی جديد کنونی قابل انطباق نيست ،مجلس شورا سبب تحريف قوانين اسالمی خواھد
شد.
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مجلس شورا باعث استھزا مسلمانان و اھانت به روحانيون ،طرفداری از برابری حقوق ساير مليت ھا
و اقليت ھای مذھبی ترويج فحشا وطرفداری آزادی مطبوعات که با شرع مقدس اسالم مباينت دارد
خواھد شد«.
کامال درست می گفت و مشروطيت با اسالم سازگار نيست و اينکه مالحظه می فرماييد خمينی و
اعوانش از شيخ فضل ﷲ يادی گرامی دارند از ھمين باب است که او خطی جز خط اسالم در رابطه با
مشروطيت نمی خواند.
اما ،سوال اينجاست چرا وقتی انقالب مشروطيت ،شيخ فضل ﷲ ويارانش را سرکوب کرد با مشروطيت
و قانون اساسی آن يک پايش بر دوش مذھب ومال قرار گرفت.
زيرا ،رھبران مشروطيت با آنکه می دانستند اسالم مخالف مشروطيت است به مردم دروغ گفتند ومئ
خواستند با تحميق مردم ،به ھدف ھای آزادی خواھانه خود برسند.
آنھا شھامت آنرا نداشتند که به مردم بگويند ما ھم ميدانيم که اسالم مخالف مشروطيت است ولی با اين
ھمه مشروطه خواھيم.
دليری آنرا نداشتند که بگويند ما ميدانيم که قانون اسالم قرآن است و قرآن ھم تغيير ناپذيراست ولی ما
قوانينی ميخواھيم که مردم وضع کنند و قانون قرآن را درمان درد ھای جامعه نمی دانيم آنان بجای
آنکه حقيقتی را که خودشان ميدانستند با مردم در ميان بگذارند و از آنھمه احساسات ضد آخوندی حاکم
در ايرا ن )بحدی که رھبر مال ھای قشری را اعدام کردند( استفاده کنند وحساب مذھب رابرسند ،آيه
»شاور ھم فی االمر« را برخ مردم کشيدند وگفتند مشروطيت با اسالم مخالف نيست و بنای مشروطيت
را بردروغ برپا کردند.
درست ھمان کاری را که مدعيان رھبری و مخالفين رژيم خونخوار اسالمی می کنند .آنان با آنکه
ميدانند آنچه رژيم خون آشام خمينی می کند ،منطبق با قرآن و سنت و موازين اسالمی است معھذا برای
سوار شدن بدوش عوام ،راه ريا و فريب مردم را می پيمايند و می گويند اين کار ھای رژيم اسالمی
نيست .آنھا بزرگترين جنايت را به ملت ميکنند و برای چند صباحی به قدرت رسيدن بزرگترين فرصت
ھای تاريخی که ملت به بھای بسيار سنگينی بدست آورده و می تواند مقدمه ای برای رھايی واقعی
٢٤
مردم باشد پايمال می سازند.
-

باری  -اين کجدار و مريز بازيی ھا که عادت عام ما ايرانيان است مشروطيت را لق و تق
ساخت .مشروطه خواھان می خواستند ھم شريعت را حفظ کنند و ھم مشروطيت را .ھم می
خواستند قانون  ١٣٠٠سال قبل را محترم بشمارند و مرعی دارند و ھم خودشان متناسب با
نياز روز مردم وضع قانون نمايند.

 -٢٤شايد اگرروند مشروطيت را از ديد ديگری نگاه کنيم ،چرا که انگلستان به دليل نفوذی که روس ھا با ھمکاری
روسوفيل ھا در دربار قاجار کرده بودند و انگلستان نگران از دست دادن دستگيره کنترل دربار قاجار را داشت،
با برخی از ماليان جيره بگير خود آتش »مشروعيت« را روشن کرد .ولی در ميانه راه مردم ھوشمند و خردمند
ايران به ياری آذربايجانی ھا مسير را به سمت »مشروطيت« تغيير دادند ،ولی چون انگلستان می دانست اگر
آخوند گوش به فرمان را از دست بدھد و مردم جايگزين شوند و مجلس کال دراختيارمردم قرار گيرد کنترل
اوضاع را از دست می دھد .بنابراين ضمن اينکه برخی از مخالفين مثل فضل ﷲ نوری را به دم تيغ فرستاد
دستگيره اسالم را از کنار »مشروطه خواھی مردم« حذف نکرد ،تا ھرزمان بتواند مجلس را کنترل کند که کرد.
در ھنگامه شورش  ۵٧نيز با بھره گيری از ھمان عوامل مزدور نقشه شيطانی خويش را بر ايران اجرا کرد.
شوربختانه مردم »عامی« به دليل وابستگی به اسالم ھنوز ھم در قرن  ٢١نمی توانند خودرا آزاد کنند زيرا نه تنھا
اسالم دست و پای آنھا را بسته است بلکه تحجر مغزی به قدری است که نمی توانند فکر کنند -ح-ک
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اين تضاد ھای آشکار ،و جمع آنھا در يک رژيم بنام مشروطه ممکن نبود و در ھيچ رژيمی
ھم ممکن نخواھد بود.
آنھا می خواستند ھم دولت منتخب مجلس داشته باشند و ھم يک قدرت قوی مدعی حقوق
واليت ،واداره مردم بنام روحانيت .چنين جامعه ای خيلی زرنگی کرده که  ٧٧سال دوام
آورده و اگر قدرت پادشاھان پھلوی نبود ھمان سال ھای اول فرو می ريخت و از ھم می
پاشيد.
انقالب فرانسه وانگلستان اگر دوام يافت و پايه ای محکم يافت برای آن بود که مردم و رھبرانشان دو
دوزه بای نکردند .از ابتدای کار می دانستند چه می خواھند و آنچه که مانع ترقی آنان بود را می
شناختند و به قطع يکايک آنھا دست زدند .البته نبايد از حق گذشت ،در انقالب فرانسه و انگليس،
لوی آن سفارت نبود که چنان خوراکی به شکم ھا بريزد که انقالب مشروطيت
سفارت انگليس و پـ ُـ ِ
جوری به جلو برود که به سگھای انگليسی لطمه ای وارد نگردد.

ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم
ﻓﺮار ﺑﺰرگ
ايرانياران ،خاصان ايران،
سزاوار اين است که رساله با کمی صحبت درراه نتيجه گيری سرانجام يابد.
درميان غوغای مبارزات سياسی و در محيطی که انبوھی از فاکت ھای گونه گون مغز ھای خسته را به
تازيانه بسته است ،تالش بايد کرد تا کمال وحقيقت ھرموضوعی عريان تر نشان داده شود .با اين نيت
که احساس ھا برمغز ھای بی تاب بتابد وانديشه ھا بارور از غرور ايرانی بودن گردد.
از عرايضی که بتصديق رفت ،بقدر کفايت معلوم گشت که اسالم سنگری پرقدرت برای مقابله با ھرنوع
تشعشعی بنام حقوق بشر به ملت ايران است .معلوم آمد که اسالم بر اساس فلسفه اعتقادی خود نمی
تواند اجازه دھد که مردم ايران در چارچوب اعالميه جھانی حقوق بشر به دستاورد ھايی ھرقدر ھم
کوچک برسند.
اما نکته اينجاست که آيا سياستمداران ورھبران کشور ھای غربی که مدعی بودند در ايران پادشاھی
حقوق بشر رعايت نمی گرديد و ھمين ادعای واھی را برای توجيه حمله به ايران وشاھنشاه ايران بکار
بستند ،آيا نمی دانستند که فلسفه اسالمی چنان عليه حقوق بشر تجھيز شده است که در صورت بقدرت
رسيدن ،بشر و حقوقش در ايران زير پای سنگين آن ھيوال خرد و له خواھد شد؟؟ ]!![
پاسخ اين سئوال ،حتما و مسلما ،که می دانستند وخوب ھم ميدانستند .آنھا حقوق اسالمی را بسيار
خوب می شناسند و از فقه واصول قرآن وسنت اطالعات مکتسبه و تحقيقاتی وسيعی دارند که ھرچه در
قرن  ١٩و  ٢٠در رابطه با اسالم نوشته شده و بدرد بخور است ،بيشترين آنھا برخاسته از ھمان
تحقيقات مستشرقين خارجی است.
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ارائه نمونه ھايی برای اينکه به بــيــنيد محققين خارجی چه اسالم شناسان به نامی بوده اند خيلی جا
ميخواھد و ذکر چند مورد از آنھا ،عمق کوشش آنان را کم بھا می سازد .آنھا در اسالم شناسی قدم
ھايی برای اولين بار برداشتند که قبل از آنان ھيچ محقق اسالمی آن گام ھا را برنداشته بود.
چند مورددر اين زمينه نشان می دھيم که قرينه ای باشد برای تاييد بصورت جامع آن به فلسفه
اسالمی:
 -١تحقيق در باره برخی از حرف ھای ابتدای سوره ھای قرآنی مانند »طه«» ،حم«» ،الم«،
»طسم« که معانی مشخصی ندارند و برای اولين بار توسط »نلدکه« و بعد از او »ھـ ھيرشفلد
و ھـ بائوئر« انجام گرفت .برخی نوشته اند که قبل از آنان يک روحانی مسيحی به اين تحقيق
دست زد.
 -٢تحقيق برای تعيين تاريخ آيات قرآن برای اولين بار به وسيله »گوستاويل« به انجام رسيد.
 -٣نخستين ترجمه قرآن منتشر شده و مستقيما از زبان عربی به عمل آمده ترجمه ای است که
توسظ »گ .س .سابلوکوف« در بين سالھای  ١٨٠۴تا  ١٨٨٠ميالدی صورت گرفته است.
 -۴اولين متن علمی وانتقادی قرآن توسط »گوستار فلوگل« در سال  ١٨٣۴در اليپزيک منتشر
شد و بھترين کشف آاليات قرآن را او مدون ساخت.
 -۵ميدانيم که بھترين وسيله برای وقوف برقرآن ،طبقه بندی آيات و احکام قرآنی است .اين کار
مھم را برای اولين بار »ژول البوم« فرانسوی انجام داد و کتابی بنام آناليز قرآن نوشت که
بعد ھا ،محمد فتوا و عبدالباقی ،عضو انجمن علميه مصر با استفاده از ھمان کتاب ،تفصيل
االيات القرآن کريم را نوشتند که امروز از کتابھای معتبر است.
» -۶گلد زيھر« اسالم شناس معروف نسبت به موضوعات اسالمی مطالعات و تحقيقاتی نموده و
تا قبل ازآن کسی به آنھا دسترسی نيافته بوده است.
مقصود از اين اشارات بسيار مختصر ،اين است که محققين خارجی يک آن ،غافل از تحقيقات درباره
موضوعات سياسی و دينی ملت ھا نيستند.
آن کشور ھا سازمان ھای مجھزی برای اين امور دارند ،آرشيو ھای منظمی دارند ،شنيده ايم در ھلند
يکی موسسه تحقيقاتی وجود دارد که کليه کتب ورساالت اسالمی را به زبان ھای زنده دنيا ترجمه می
کند و در دسترس محققين می گذارد.
اسباب پيروزی حيات اقتصادی وسياسی کشور ھای بزرگ ،شناخت ملت ھای ديگر و آشنايی به تعاليم
اخالقی ودينی وعادات آنھا است و اين مھمات ،جز با گسترش دايره تحقيقات و پيگيری مداوم آن،
امکان پذير نيست.
اينکه آمريکايی ھا می گويند کتاب واليت فقيه را نخوانده اند دروغ محض است ،آن کسی که کتاب
واليت فقيه را نخوانده ايرانيان مدعيان روشنفکری و آزاديخواھی ھستند ،نه خارجيان.
در اسناد سياسی سفارت آمريکا گزارشاتی ديده می شود که صرفا جنبه دينی دارد ،آناليز ھای بسيار
دقيقی از اسالم و شيعه ديده می شود که انسان مبھوت می شود که چگونه يک عضو سازمان
اطالعاتی آمريکا ،اين چنين در کنه اين مطالعات قرار داشته است.
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تنھا امور دينی نيست ،گزارشاتی راجع به خصوصيات ايرانيان وبيوگرافی اشخاص از سياستمدارو
نظامی گرفته تا اشخاص معمولی که چندان ھم معروف نبوده اند با چنان دقتی درکتاب ھای آنان ديده
می شود که واقعا اعجاب انگيز است.
بعضی از اين گزارشات که در سال  ۴۶تنظيم گرديده در جلد شماره  ١٧سفارت آمريکا منتشر شده
است .در اين بيوگرافی ھا آنچنان دقت ديده می شود که محال است ما ايرانيان بتوانيم چنين اطالعاتی
را جمع آوری نماييم .مثال نوشته است:
»فالنی در نھان يک معشوقه بنام فالن دارد ،با فالن زن دوست است .در ميھمانی ھا از او بعنوان يک
عــَ َزب دعوت می کنند .ويا فالنی با چه اشخاصی معاشرت دارد .به چه مشروبی تمايل دارد .قمار ميکند
يا نه .زنش خوشگل است يا نه .به چه زبان ھايی خودش و خانواده اش صحبت می کنند .عقيده آنان
راجع به شاه چيست .آمريکا را دوست دارند يا نه ،می شود از آنان بعنوان يک منبع خبر گيری استفاده
کرد يا نه .اھل مطالعه است يا خير .به چه چيز ھايی عالقه دارد .سرخوردگی از چه چيز دارد.
سرگرمی او چيست«.
آمريکايی ھا حتا از دوره ھای خانوادگی و دوستانه نيز گزارش تھيه ميکرده اند )عالقمندان به
اطالعات بيشتر می توانند به سنگر شماره  ١۴٠مراجعه فرمايند(
خوب ،کدام عقل منجمد نشده ای می تواند بگويد آمريکايی ھا که راجع به فالن کارمند تحقيقات کرده
وگزارش تھيه نموده اند چگونه می شود در باره خمينی که از سال ۴٢عــَلم مخالفت با رژيم قانونی
ايران را برافراشت ،تحقيقات نکرده باشند و ندانند که اين سگ عالمگير چه عقايدی داردودر صورت
بقدرت رسيدن چه خواھد کرد؟
اينکه آمريکايی ھا مدعی اند که خمينی و افکار اورا نمی شناخته اند ،حرف مفت است ،آنھا برای
جبران سرشکستگی خود در مقابل بشريت به چنين پوچ گويی ھا متوسل می شوند .ساليوان سفير آن
کشور در ايران در گزارشی به وزارتخارجه آمريکا قبل از شورش مالھا ،کشتار افسران وميھن پرستان
را از طرف خمينی دقيقا پيش بينی کرده است.
آنان در مسايل مذھبی مربوط به شيعه اثنی عشری ھيچ نقطه نامفھومی برايشان نبوده است .نگاه کنيد
اداره تحقيقات سياسی آمريکا با چه عمقی رابطه بين سلطنت و شيعه را توجيه می کند:
»مخالفت روحانيت منحصرا متوجه شاه فعلی نبوده است ،اگر چه روحانيون داليل خاصی برای تنفر از
پھلوی ھا دارند .از زمانی که شيعه اسالمی بعنوان مذھب رسمی برقرار شد )قرن شانزدھم( علمای
شيعه با ھر سلطنتی مخالفت کرده اند .مخالفت آنھا يک پايه مکتبی وايدئولوژيکی دارد ،چون ماھيت
شيعه در اسالم ،تمام مالکان مادی را غير قانونی ميداند .راھنمای قانونی در امور انسان ھا ،تنھا از
مجرای مجتھدين که رھبران روحانی ونمايندگان امام و سخنگوی خدا و تنھا منبع قدرت ھستند ،می
تواند امکان پذير باشد.
ھر شيعه ای بايد از تعاليم يک مجتھد پيروی کند .با توجه به اين روش واعمال آن در مورد شاه و
ديگر مقامات رسمی ،نقطه نظر روحانيت اين است که دولت بايد بازوی اجرايی روحانيت باشد«
ما ،ناگزير از بيان واقعه ای ھستيم ،تا شما را مطمئن سازد که خارجيان خاصه آمريکايی ھا ،تمامی
نوشته ھا ،عقايد ،کتب و روزنامه ھايی که راجع به ايران واسالم نوشته می شود را می خوانند و از
آن در مراجع تحقيقاتی خودشان استفاده می کنند.
آن واقعه چنين است:
برگ  ٥٩از  ٦٣برگ
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چند ماه قبل يکی از موسسات تحقيقاتی که سنگر را دريافت ميکند نامه نوشت و مطالبه شماره ھايی از
سنگر ھای سال ھای قبل را نمود .پاسخ گرفت که سنگر اضافی موجود نيست .جواب آمد که نسخه
ھای اصلی سنگر را به امانت بدھيد مادر مقام تھيه ميکرو فيلم از سنگر ھا ھستيم ودرازاء اين
ھمکاری يک نسخه ميکرو فيلم سنگر ھا را ھديه می کنيم .ما چنان کرديم و موسسه ھم يک حلقه
ميکروفيلم با نضمام نسخ امانتی سنگر را فرستاد.
مقصود از ذکر اين واقعه اين است که خارجيان حتا سنگر بی ارزش را برای تحقيقات تا چه رسد به
کتب اسالمی وکتاب واليت فقيه و آنچه که آنھا در شناخت روحيه واحوال وعقايد ملت ما مجھز می
نمايد.
فرزندان وطن -شما ميدانيد که ايران ما ،در راه تجدد و ترقی حرکت می کرد .ھرقدر کوردل باشيم و
دشمن شاه و شاھنشاھی باشيم ،اين حقيقت را نمی توانيم ناديده بگيريم که در ھر حال در چنان راھی
در حرکت بوديم ،تند يا کند بحث ديگری است که مسقط حرکت در آن راه نمی شود.
به عقيده شما ،چه چيزی می توانست مارا از اين حرکت باز دارد ،جز فلسفه ای که بشدت مخالف تجدد
خواھی و آزاد منشی ما مردم بود و در دل و فکر مردم ما ،ريشه ای طوالنی از باور ھای خدايی داشت
و شاھنشاھمان نيز با اين اعتقاد الفتی حقيقی داشتند؟
خواھش داريم ،بادقت وامعان نظری که خاص خاصان ايران است به قسمتی از گزارشی که موسسه
ماسا چوست آمريکا تھيه کرده و ذيال به نظر آن عزيزان می رسد عنايت فرماييد و بنگريد چگونه
اسالم را بحقيقت شناخته اند و آنرا قدرت وسدی در راه تجدد طلبی و ترقيات ايران ميدانند .البته که آن
موسسه در قسمت ھای ديگر گزارش خود ،شورش مال ھا را قيامی اسالمی مينامد و آنرا می ستايد
وبرای مردم ايران آرزوی موفقيت در قيام را می نمايد ودردراز مدت آنرا اسباب زحمت شوروی می
٢٥
شناسد .گزارش اين است.
»انقالب ايران يکی از اصيل ترين تحوالت دينی وسياسی زمان مارا تشکيل داده است .اين ھمان
گزايش به بنياد ھای اسالمی است که از اندونزی تا مراکش وازترکيه تا آفريقای مرکزی را در بر
ميگيرد در کوتاه مدت اين مساله باعث مشکالتی برای غرب خواھدشد ولی در دراز مدت به علت وجود
جمھوری ھای مسلمان نشين آسيای مرکزی ممکن است برای شوروی خطرناک باشد.. .
قيام عليه تجدد به سبک غربی امروز ،خصوصا در جھان اسالم شدت دارد ،اسالم خيلی بيشتر از يک
دين است .اسالم يک سيستم جامع نظم اجتماعی وسياسی است که بصورت مجموعه قوانين در آمده و
قرآن و شريعت آنرا ارائه می کند .اسالم در زندگی مسلمين جامع االطراف و مرجع است .سنن اسالم
در رابطه با جماعت ورعايت مساوات بوده و برعدالت اجتماعی شديدا تاکيد ميگردد[!] .
اسالم زندگی شخص را از لحظه تولد تا مرگ بعنوان يک نفر و يک عضو ھرگروه اجتماعی از خانواده
گرفته تا کشور را در بر می گيرد و به آن شکل می دھد) .درواقع جمعيت اسالم »امت« بقدری جامع
است که مفھوم مردم – کشور در مقام مقايسه با عالم اسالم نارسا می باشد( اسالم نه به نظريه
پيشرفت عقيده دارد و نه به تمايز بين خدا و قيصر ،کليسا و حکومت ،چون که محمد ھم حاکم دنيوی
- ٢٥البته شايد اسالم را خوب می شناختند ولی نفوذ روس ھا در فيضيه قم و دخالت مستقيم انگلستان در پرورش و
نگاھداری آخوند ھا را غافل مانده اند .امروز می بينيم چطور روسھای »بی دين« طرفدار ماليان و چينی ھای بی
خدا دوست ماليان و انگليسی ھايی که با آمريکا تا جنگ عراق ھمراه می شوند از پشت با ماليانی چون مقتدا
صدر ،بن الدن ،خامنه ای و ديگران سازش ھای پنھانی ميکنند .چطور به يک اشاره انگلستان شورش و يا عقب
نشينی می کنند .ح-ک
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بود و ھم دينی و جانشينانش خلفا و )برای مسلمانان شيعه اثمه( نيز ھمينطور بودند .بنابراين اسالم
بيشتر از ناحيه تمدن جديد غربی مورد خطر قرار دارد«
ايرانيار گرامی؛ متوجه می شويد اين اظھارنظر ھا چه معنايی دارد؟؟ معنايش اين است که ما مردم
نمی خواستيم که ايران پيشرفت کند و رشد اجتماعی واقتصادی ،جامعه مارا بپوشاند.
تصور می فرماييد چه توھينی برای ملتی ھوشمند ،خفت بارتر از اين باشد که موفقيت ھای کشور سبب
نا آرامی و شورش او شده باشد؟؟ ]![
آيا سالح بيگانه را در منفجر ساختن وطن ما که از آن انفجار بنام نا آرامی ياد شده شناختی ودر تطبيق
مذھب حاکم با اين سالح وآنچه برايران رفته است ترديدی باقی است؟
شما بدانيد که ھرگز و ابدا  ،ابدا ،خارجی ھا ومدافعين حقوق بشر بفکر رعايت حقوق بشر در ايران
نبودند و نيستند.
آنھا می دانستند که با آمدن خمينی و اسالم ذره ای از بشر دوستی و انسانيت در ايران باقی نخواھد
ماند.
آنھا ھمه اين چيز ھا که ما در اين رساله نوشتيم را ميدانستند و بھتر و کاملتر ھم ميدانند.
آنھا برای نابودی کشور ما جز توسل به فلسفه اسالمی که در مغز ما ايرانيان النه داشت و  ١۴٠٠سال
است وعده و تخم دوزرده داده بود باچه چيزی ميتوانستند ايران را به روز سياه بکشند؟
ومردم را عليه پادشاھشان بجنبانند و بدست خودشان وطن را ويران وايرانی راخونخواه ھم وطنش
٢٦
گردانند؟؟ ]!![
آری ،ايرانی شاه دوست و وطن پرست و ترقيخواه است ،ولی اين يک رويه فکر و تربيت ايرانی است.
آخر بدبختانه يک رويه زمخت و کبره بسته ھم در مغز ما وجود دارد که فرمانش ،نه شاه می شناسد و
نه وطن و نه ترقيخواھی و نه ملت.
بی پرده بايد گفت؛ ما ايرانيان عقل و انديشه دو پاره داريم .نيمی از انديشه و قدرت خالقه آن در قفس
جھل وتعصب مذھبی محبوس است و پاسداران اسالم در حفظ و حراست اين وضع ساعی و کوشا
ھستند.
آن پاسداران ،تنھا پاسداران تفنگ به دست ومرده ھای آخوند ھای خونخوار نيستند .بسيار ،بسيار
کسان ھستند که از اسارت فکری ما ملت سود می برند ودانسته يا ندانسته مانعی کوچک وبزرگ در
راه آزادی انديشه ايرانی ھستند ،و در حقيقت ،ھريک بنوعی به پاسداری از اين زندان بزرگ انديشه
ايرانيان مشغولند.
اين روزھا ،روز ھای مھم و استثنايی تاريخ ما ايرانيان است ،اين روزھا ،از قدرت پاسداران مذھبی
کاسته شده و سستی کار آنان در اداره زندان ھای انديشه و مردم نمايان گشته است .اين روزھا ،بر بند
ھای اسارت انديشه ما ايرانيان ،خلل ھای بسيار سختی وارد شده است ،در پروسه رسوخ ناپذير

 -٢٦تا بدانجا که مردم برای تماشای اعدام ھای با جرثقيل و يا کشته شدن و چاقو خوردن يک ايرانی ديگر
درخيابان به تماشا به ايستد ،فيلم تھيه کند و به جھان نشان بدھد ...خفت و خواری از اين پايين تر که يک ايرانی
کشته شدن ايرانی ديگر را نمايش خيابانی تصور کند؟؟ ح-ک
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اعتقادات مذھبی بسياری حقايق رسوخ کرده است و عکس العمل ھايی نه چندان قوی ولی البته فوق
انتظار بوجود آمده است.
اين روزھا ،ميله ھای قفسی که عقل آدمی را قرن ھا است محبوس ساخته در اثر حوادث و بيداری
نسبی تکان ھای سخت ،دارد می پوکد و مقدمات فرار انديشه ايرانيان را فراھم می سازد.
بايد عقل را ياری داد تا بزرگتر و بزرگتر شود تا فشارش بر ميله ھای قفس اسارت ،آنرا از ھم بپاشد و
به پرواز آزاد و فرار بزرگ و تاريخی دست بزند و آن قفس را بعنوان يادگاری از ايام اسارت وعالمت
جھالت در موزه ھا نگاھداری نمايد.
ياری از عقل و قبول فرامين انديشه آزاد ،ھمان است که وقتی کنار ناسيوناليسم ايرانی قرار گيرد،
گوھری ناب و قدرتی اليزال می شود که ايران را پايدار و ملت را سرافراز و محشور با آزادی وآزاد
منشی می سازد.
به سوی فرار بزرگ ،برای ايرانی بزرگ و ملی با ھويت ايرانی
با آرزوی بيداری ملت
آبانماه ١٩٨٣ = ١٣۶٢
امير فيض –حقوقدان
حاشيه:

روزی كه اليحه تعليمات اجباری ،رايگان و يكنواخت به مجلس داده شد
سوم دي ماه سال  ٢٤) ١٣٢١دسامبر  ١٩٤٢ميالدي( اليحه قانون تعليمات اجباري به مجلس داده شد.
طبق اين اليحه كه بعدا تصويب و به صورت قانون به اجرا در آمد؛ تعليمات عمومي در ايران اجباري،
رايگان و يكسان اعالم شد .اين قانون ،چند سال پيش از تدوين و تصويب اعالميه جھاني حقوق بشر كه
دوره آموزش و پرورش عمومي را در كشورھاي عضو سازمان ملل اجباري و رايگان توصيه كرده
است تصويب شده بود .آموزش رايگان و يكنواخت در ايران از شھريور سال  ١٣٥٣به تدريج به ھمه
مقاطع تحصيلي تا دكترا تعميم داده شد و مدارس غير دولتي به صورت دولتي درآمدند ،ساختمانھا و
تجھيزات آنھا خريداري شد و كاركنانشان با احتساب سوابق كار به استخدام دولت درآمدند .خوراک
رايگان در تمامی مدارس و آموزشگاه ھا فراھم شد ،بھداشت و پزشکی به روستا ھا کشانده شد .دختران
دانشجوی دوره ھای پزشکی و مامايی برای ياری زنان روستايی به دورافتاده ترين نقاط کشور رفتند تا
درکنار خدمت نظام به خدمت مردم ايران در آيند.
ھمزمان آخوند کود شيميايی را »سمی شيطانی« ناميد و اعالم کرد ھرکس محصول کشاورزی را با آن
مجھز کند فرزندانش براو حرام ميشود .سپاه دانش و بھداشت و ترويج و آبادانی را تقبيح و آزادی زن را
خالف اسالم اعالم کرد.
در سال ھای پس از شورش ) ١٩٧٩جمھوري اسالمي( رايگان بودن آموزش و پرورش در قلمرو
كشور را تاآنجا مجاز اعالم کرد که شامل آموزش ھای عربی قرآن و تعليمات اسالمی باشد .دانشگاه ھا
و رشته ھای پزشکی و پژوھشی تعطيل شد .با اين كه قانون اساسي تصريح بر رايگان بودن آموزش
و پرورش دارد؛ از اواخر دھه  ١٣٦٠بارديگر عمال اجازه داده شده است كه حتي در دوره ھاي تعليمات
عمومي ،تحت عنوان »غير انتفاعي!« مدارس پولي داير شود.
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