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اميرفيض -حقوقدان
ﻧﻔﺮت وﻋﻠﺖ ﻧﻔﺮت
بيانيه ای که روز دوشنبه از جانب آقای دانالد ترامپ  ١کانديد جمھوريخواه برای رياست جمھوری آمريکا
درباره فاجعه کاليفرنيا انتشار يافته حاوی مطلب مھمی است که شايسته تخصيص تحريری به آن ميباشد.
دربيانيه آمده است :داده ھای نظرسنجی
مانند مرکزسياست امنيتی آمريکا نشان
ميدھد که شمارقابل توجھی ازمسلمانان
احساسات آميخته به نفرت از آمريکا
دارند.
اوگفت بدون مشاھده ،داده ھای نظرسنجی
ھا برھمگان روشن است که اين نفرت
رای فھم است اينکه اين نفرت ازکجا
َو ِ
ميآيد وچرا ميـآيد ،بايد مشخص شود.
او افزود؛ تازمانی که ما نتوانسته ايم اين
مشکل وخطرات ناشی از آن را تعريف
ودرک کنيم کشورما نميتواند قربانی حمالت ھولناک کسانی باشد که فقط به جھاد اعتقاد دارند و از
عقالنيت وحرمت به جان افراد دورھستند.
بنظرميرسد که بيانيه به دوموضوع بسيارمھم کليدی که تاکنون کمترازمقامالت رسمی آمريکا به آن توجه
کرده اند پرداخته است آن اينھاست:
شرکت درکنجکاوی نفرت مسلمانان ازآمريکا
نفرت مسلمانان ازکجا ميايد ؟
پاسخ آن روشن است از فلسفه اسالم که ھيچ دينی را بغير از اسالم قبول ندارد و غيرمسلمانان را مستحق
اسالمی جھاد ،قلع وقمع
حيات و زندگی نميشناسد مگر با رعايت شرائطی خاص و نيزتحت عنوان تکليف
ِ
آنھا را به حکم آورده است.

Donald Trump -١
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پس پاسخ پرسش اول بيانيه آقای ترامپ روشن است که اقدامات تروريستی که سبب نفرت از غير
مسلمانان ميشود ازمخرج دين اسالم وکتاب آسمانی آن دين است و از جای خاصی ويا کشوری نميآيد.
ﭼﺮا اﻳﻦ ﻧﻔﺮت ﻣﻴĤﻳﺪ
درھمان کتاب آسمانی مسلمانان که حکم کشتاروقلع وقمع کفاروھمچنين اسارت زن وفرزندان آنان را داده
يک شرط ھم گذاشته شده و آن اينکه اگر کفار به سر زمين مسلمانان وحقوق آنھا تجاوز نکنند و
مسلمانان رازسرزمينشان بيرون نکنند رعايت صلح وسازش بين آنھا وکفار الزم است .يعنی اگر کفار به
کار مسلمانان کاری نداشته باشند مسلمانان ھم تکليفی درآزار ويا کشتار آنھا نخواھند داشت.
مفھوم مخالف اين صراحت قرآنی اين است که اگر کفار اسباب زحمت مسلمانان شدند وخواستند عقايد و
رفتار و منشھا وقوانين خود را در سرزمين ھای مسلمانان به جريان بياندازند ويا موجباتی فراھم کردند
که مسلمانان ناچارشدند که کشورشان راترک کنند )سوريه وعراق وافغانستان( و يا برکشورھای مسلمان
سلطه اقتصادی ،سياسی ونظامی پيدا کنند برھمه مسلمانان جھاد عليه کفار الزم است.
از آنجا که بيانيه دعوت کرده وميخواھد بداند که چرا اين نفرت مسلمانان نسبت به آمريکا واروپائيان
بوجود آمده اين تحرير ھم خود را مقيد به ورود به ميدان بررسی آن چرا دانست.
جريان تحقيق وبررسی نشان ميدھد که نفرت مسلمانان ازخارجيان درست ھمزمان بوده با دخالت اروپائيان
واکنون آمريکائی ھا در امور زندگانی واجتماعی وسياسی واداری کشورھای مسلمان )تاريخ جھان شاھد
اين مدعا ست – وشاھد زنده مداخله آمريکا وکشورھای انگلستان وفرانسه و آلمان درکشورمسلمان
٢
شاھنشاھی ايران است(
بررسی ديگری نشان ازاين حقيقت دارد که مسلمانان جھان به ندرت به احکام اسالمی عمل ميکنند تاچه
رسد به احکام جھاد که بسيارسخت ومستلزم جانبازی وفدارکاری است ،بنابراين نميتوان گفت که احکام
جھاد عامل اصلی نفرت بين مسلمانان وغربی ھاست بلکه بايد علت اصلی نفرت چيزديگری باشد که اين
تحرير سعی درارائه آن خواھد کرد.
ھرانسانی به محيط زندگی وباورھا وکيفيت تغذيه ومعاشرت وسايرعوامل سازنده حيات عادت خاصی دارد
که متناسب بامحيط وزمان طوالنی ،و قرون متمادی سبب ساخت آن شده است؛ جداکردن انسان ھا از آن
محيط ويا تحميل باورھا وفرھنگ وبطورکلی شيوه زندگی با مقاومت انسان ھا روبرو ميشود و اين
مقاومت وبی ميلی کم ،کم بصورت نفرت درميآيد و درصورتی که محيط مساعدی پيدا کند از قوه به فعل
درميآيد وبصورت آدم انتحاری عمل خواھد کرد )قرآن ھم به مسلمانان ھدايت کرده که تا فرماندھی و
امکانات نبرد با کفار را نداريد وارد عمل نشويد(.

 - ٢شارل مارتل يا شارل َچکُش کاخ ساالر و دوک فرانکھا بودکه کنترل سرزمينھای فرانکھا را در ھر سه بخش اوسترازيا،
نوستريا و بورگندی را دارا بود نخستين بار در تاريخ ،در سال  ٧٣٢ترسايی با شکست مسلمانانی که در ايبريا پيشروی نموده
بودند ،رھايی دھنده اروپا شناخته شده است .شکستی که او به مسلمانان داد مرزھای فرانکھا را در اروپای غربی از تاخت و تاز
ايشان و گسترش اسالم آسوده ساخت .او که فرماندھی زيرک و خوشانديشه بود ،نماد يک قھرمان در دوران تاريک شمرده میشد.
اين جنگ در تور فرانسه رخ داده و به جنگ تور شھرت دارد .ح-ک
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يکی ازفرماندھان ارشد آمريکا درعراق دريک مصاحبه گفت> :خشونت ،آرامش ميآورد< آری خشونت،
سبب ازبين رفتن خشونت ديده ميشود وممکن است به مرگ اوھم منتھی گردد ولی نفرت از عمل خشونت
ھمچنان باقی ميماند.
نفرت يک امرمادی نيست که محسوس باشد وبتوان ديد و آنرا زندانی ساخت؛ نفرت مانند يک توده
انفجاری است که وقتی منفجرشد معلوم ميشود که انفجارناشی ازمواد انفجاری بوده است.
غرب بويژه آمريکا ادعا دارند که ھرچه آنھا دارند از شيوه زندگی وتغذيه ومعاشرت و کشور داری و
انسان مداری بھترين است وھمچنين خواستار آنند تا ھمه آن شيوه ھا رابه کشورھای ديگر ازجمله
اسالمی صادرکنند )درست عقيده ای که جمھوری اسالمی درقانون اساسی خودش پياده کرده است( مردم
کشورھای جھان بمناسبت فرھنگ خاص کشورشان و آموزش وپرورش ونحوه کشورداری نميتوانند
متحمل برنامه ھای ھمآھنگی آمريکا درکشورشان بشوند؛ و حالت مقاومت ودرنھايت نفرت متوجه آمريکا
وغرب ميگردد.
درخبرھا آمده است که درھندوستان يک مرد بعلت خوردن گوشت گاو محاکمه ميشود ،حال فرض کنيد که
ھند بخواھد که فرھنگ زندگی مردم ھند رابه مردم آمريکا تحميل کند و از جمله اين که گوشت گاو
نخورند؛ آيا دشواراست مقاومت مردم آمريکا ونفرت حاصله ازعمل ھند درمردم آمريکا را ارزيابی کرد؟
جريان تحميل فرھنگ غربی ھا به کشورھای مسلمان جھان تنھا به غذا وحقوق مدنی و آزادی ھا و
کشورداری وغيره محدود نميشود وتاريخ سياسی نشان ميدھد که صدور فرھنگ آمريکائی وغرب مقدمه
نفوذ سياسی واقتصادی وپايگاه ھای نظامی است به ھمين دليل است که دامنه نفرت به آمريکا محدود به
مسلمانان قشری نيست ،و نمتوان آزردگی ونفرت روشنفکران را از دخالت آمريکا در امور کشورشان
ناديده گرفت.
جزء وکل اين تحوالت بطورطبيعی نفرت سازاست .آقای پارسونز سفير انگلستان درجريان شورش ۵٧
در طرفداری از شورش در کتابش علت شورش را اينطور بيان کرده است که شاه ميخواست زندگی سنتی
مردم ايران را به زندگی مدرن تبديل کند وتلويزيون رنگی به آنھا ميداد درحاليکه مردم ھمان زندکی سنتی
را ميخواستند.
تحميل کيفيت زندگی به مردم وحتی حيوانات ھم تحمل پذيرنيست وسبب نفرت مرد ميگردد .يک حيوان
که به زندگی جنگلی عادت کرده اگر بھترين خوردنی ھا ومسکن را برايش درمحيطی که به آن عادت
ندارد فراھم کنيد رنجور و متالم است ودراولين فرصت بشما صدمه ای ھم ميزند وفرارميکند.
دربيانيه موردبحث ،مسلمانان به دورازعقالنيت واقداماتشان درجھت ابراز نفرتَ ،ورای فھم منظورشده
اند ،قياس مع الفارغ بيانيه اين تشبيه را مجاز ميسازد که ھمانطور که به حيوانات درنده وگزنده اگر
کاری نداشته باشيم آنھاھم گرسنه نباشند کاربه انسان ندارند مسلمانان ھم که به ادعای بيانيه ورای فھم
و عقل اقدام ميکنند اگرکشورھای ديگر و مردم آن با مسلمانان کار و آزاری نداشته باشند از تعرض ناشی
ازعدم فھم وعقل مصون خواھند بود.
ھرانسانی درمقابل آزار وشکنجه وتجاوز به حقش واکنش نشان ميدھد حيوان ھم ھمين حالت را دارد.
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چرا آمريکائی ھا اين قاعده عقالنی و بشری را درمعادله تروريسم اسالمی منظور نميدارند؛ آيا کم به
مسلمانان عراق وافغانستان وسايرکشورھا لطمات جانی ومالی وارد ساخته اند؟ گفته ميشود که در عراق
 ۵٠٠ھزار کودک و يک ميليون ازمردم آن کشور ازبين رفته و سه ميليون آواره شده ند ،آيا آمريکا يا
انگلستان تحمل يک صدم اين ضايعه را برای مردم خودشان دارند؟ خوب اين وقايع محرک نفرت است
بسياری بانفرت زندگی ميکنند وقليلی ھم نفرت آنھا را به اعمالی که ميتواند خروش نفرت را در وجود
٣
آنھا مسکن شود دست ميزنند.
اين بسيارمھم وغيرعادی است که کسی با انفجارخود سبب زيان ديگران شود اين حالتی است که ناشی
از انباشته شدن نفرت پديد ميآيد.
ايرانيھا يک ضرب المثلی دارند ميگويند يک سوزن به خودت بزن ويک جوال دوزبه ديگران .مقصود
اين است تا بدانی که جوال دوز زدن به ديگران چه دردی دارد .آمريکائی ھا واروپائيان انتظاردارند که
مرتبا به کشورھای مسلمان وغيرمسلمان ضعيف جوال دوز فروکنند و ـنھا صدايشان درنيـآيد.
راه ﻛﺎرﭼﻴﺴﺖ
غرب وبيشترآمريکا بھيچوجه مترصدومتوجه اين مشکل نيستند که دخالت آنھا بھرعنوان در کشورھای
ديگرعلت اغتشاشات جھانی وتروريسم ونابسامانی وامنيت عمومی است ،بکه ترصد آنھا در اين جريان
است که ازنا آرامی ھا واغتشاشاتی که خودشان مسبب آن ھستند بھره برداری ھای سياسی کنند واين
موضوع چيزی نيست که از ديد مردم امروزه جھان مخفی باشد و الجرم اليه ھای نفرت عمومی را
متشکل ميسازد.
فلسفه اسالمی بمناسبت دگم وسنگ بودن بازمان ،قابل مقاومت درمقابل سيرکنونی جوامع بشری نيست
و بطور طبيعی سيرنزولی خود را انتخاب خواھد کرد که کرده است ،دخالت خارجيان درامورکشورھا
خاصه مسلمانان عامل اصلی برای توقف اين بازدارندگی وتوقف فلسفه اسالمی ميشود وناسيوناليسم ملی
را درکناراسالم گريان افراطی که نسبت به مداخله آمريکا حساسيت بھانه مابانه ای دارد قرارميدھد و
انوقت است که نفرت نسبت به آمريکا درکنارجنبه اسالمی ازمراتب حقانيت ناسيوناليسم ھم بھره مند
خواھد شد.
درمان گرفتاری کنونی جھان اعم ازاغتشاشات داخلی ويا بحران ھای تروريسم با تجديد نظردرسياست
توسعه وتحميل فرھنگ اداری وحقوقی واجتماعی غرب به کشورھای جھان سوم بطورحتم فروکش خواھد
کرد درغيراينصورت بموازات ادامه سياست مداخله درامورکشورھا بايد انتظارتوسعه وگسترش عمومی
تروريسم راھم داشت.
اﻣﻴﺪ وارم اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎرﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ دراﻣﻮرﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺳﻤﺎﺟﺖ
ﻣﺘﻮاﻟﻲ دارﻧﺪ ﺑﺮﺳﺪ.
 - ٣شايد بتوان به رقابت آمريکا و انگلستان برای بدست آوردن اقتدار و کنترل خليج پارس و اقيانوس ھند و کنترل نفت کشور ھای
عربی و ايران نگاھی استراتژيک انداخت .انگلستان ھمواره خودرا مظلوم و دوست آمريکا معرفی ميکند با تحميل خمينی به جيمی
کارتر و بيرون کشيدن عول بی شاخ و دم مسلمانان از شيشه آغار تروريسم بوده و بجای اينکه خودش با آمريکا در بيافتد تا منافع
خودرا در خليج پارس و کشورھای نفت خيز منطقه محفوظ بدارد ترويسم اسالمی را به جان ديگر کشورھای غربی انداخته است.
فکری است استراتژيک و در بازی روی صحنه ھم با چيدمان مھره ھای اين صحفه شطرنج ھمخوانی دارد .ح-ک

