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ُ ّ َ َ
یطان َالرجیم.
أعوذ ِبلله ِمن الش ِ
اهَّلل َّالر ْح َم ِن َّالر ِحیم.
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ین
د
م
ون َما أع ُبد ﴿ ﴾٥لک ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
﴿﴾٦
ایــن ســوره بــه شــکل عجیبــی مانیفســت اســام در جنــگ فرهنگــی و رویارویــی
صریــح فرهنــگ قرآنــی بــا فرهنــگ کفــر و غیــر اســامی را مطــرح میکنــد .ا گــر بــه
کتــک آیــات ایــن ســورۀ مبارکــه نظــر کنیــم مالحظــه میکنیــم کــه همــۀ آنهــا،
ت 
ناظــر بــه یــک مفهــوم هســتند و آن تقابــل کفــر و اســام اســت .در ایــن بحــث برآنیــم
تــا قــدری موشــکافانهتر ،ایــن مفهــوم را تبییــن نماییــم.
تقابل با کفر به معنای تقابل با نظامات کفر
روشــن اســت کــه مفهــوم رویارویــی اســام و کفــر ،در مرزبندیهــای جغرافــی
خالصــه نمیشــود و بــه ایــن معنــا نیســت کــه نبایــد اختالطــی بیــن مســلمین و
کفــار وجــود داشــته باشــد؛ بــه تعبیــری بگوییــم شــما آن طــرف جــوی و مــا ایــن
طــرف جــوی !1بلکــه مقصــود حــق تعالــی از ایــن رویارویــی ،تقابــل ذاتــی نظامــات
کفــر و نظامــات اســام اســت  .پیــام اصلــی ایــن ســوره کــه برآمــده از تعالیــم حضرات
 . 1برای آشنایی بیشتر با مفهوم نظام به مباحث نظام شناسی مؤسسه مراجعه نمایید.
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اهــل البیــت علیهــم الســام میباشــد ،ایــن اســت کــه ای کافــران! بدانیــد مشــکل
مــا بــا شــما بــر سـ ِـر نظــام اســت .بگــو ای کافــران! ای اهــل کفــر! اســام مــا ،نظــام
دارد و کفــر شــما هــم نظــام دارد .بدانیــد نــوع نظــام و فرهنــگ اســام ،اندیشــۀ
اســام ،نظــام مدیریــت و تعلیــم و تربیــت ،سیاســت ،اقتصــاد ،بهداشــت،
خانــواده ،حکومــت ،عبــادت ،فرهنــگ و هــر یــک از زیــر نظامهــای مجموعــۀ
قرآنــی و اســامی ،متضــاد بــا نــوع نظامــات شماســت کــه همگــی برخاســته از کفــر
هســتند و روشــن اســت کــه شــب و روز بــا هــم جمــع نمیشــود .مشــکل مــا و شــما
فقــط بــر ســر ایــن نیســت کــه مــا خــدا را میپرســتیم و شــما خــدا را انــکار میکنیــد و
در عــوض یــک بــت را پرســتش میکنیــد .ا گــر مشــکل تنهــا بــر سـ ِـر ُهبــل بــود ،بــه هــر
ً
وســیلهای شــده و خیلــی ســاده ایــن مشــکل حــل میشــد؛ امــا اصــا مســأله بتهــا
نیســتند .مســأله ،نظــام اســت و ایــن موضــوع ،بــه ّکرات در فرمایشــات اهــل البیت
علیهــم الســام آمــده اســت .بــا اســتناد بــه کالم ایشــان بــه وضــوح میتــوان فهمیــد
کــه کفــر ،نظــام دارد و اســام هــم نظــام دارد .ماهیــت نظــام کفــر بــه گونـهای اســت
َ َ ُ َ ُ َ َ
ون َمــا أ ْع ُبــد».
کــه امــکان جمــع شــدن بــا نظــام اســام را نــدارد؛ َ«و ل أنتـ ْـم ع ِابــد
میفرمایــد نظــام شــما یــک نظامــی اســت کــه نمیگــذارد آن توحیــدی کــه مــن
(یعنــی پیامبــر ا کــرم صلــوات اهلل علیــه بــه عنــوان نماینــده اســام حقیقــی) دارم
شــما داشــته باشــید ،نمیگــذارد آن ایمانــی کــه مــن دارم شــما داشــته باشــید،
نمیگــذارد آن اقتصــادی کــه مــن دارم شــما داشــته باشــید ،نمیگــذارد آن هنــری
کــه مــن دارم شــما داشــته باشــید ،نمیگــذارد آن تعلیــم و تربیتــی کــه مــن دارم
شــما داشــته باشــید ،نمیگــذارد آن مدیریتــی کــه مــن دارم شــما داشــته باشــید و
در یــک کالم ماهیــت نظــام شــما بــه گونـهای اســت کــه نمیگــذارد نظامــات اســام
در عرصههــای مختلــف بــه آن ورود کنــد .ای کفــار! فکــر نکنیــد کــه مشــکل مــا
بــا شــما و جنــگ مــا بــا شــما فقــط بــر سـ ِـر نمادهاســت ،هرچنــد نمادهــا خالصــه
و نهایــت یــک جریــان هســتند ولــی جنــگ ،جنــگ نمادهــا نیســت .مشــکل،
تقابــل دو نظــام اســت .شــما در بانکــداری مشــکل داریــد ،در آمــوزش و پــرورش و
دانشــگاه مشــکل داریــد ،در تکنولــوژی مشــکل داریــد .جایــی نیســت کــه نــگاه و
نظــام فرهنگــی و تعلیــم و تربیــت شــما در آن نفــوذ نداشــته باشــد .روح نظــام ،در
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همــۀ عرصههــا رســوخ کــرده اســت .حتــی ابزارهــا هــم حــاوی ایــن روح هســتند.
در ســادهترین مثــال ،یــک گوشــی تلفــن را هــم ا گــر در نظــر بگیریــم ،مبانــی فکــری
نظــام ســازنده ،در آن نفــوذ کــرده اســت و از ایــن رو فرهنــگ و هنــر و اعتقــادات
ســازندۀ آن را بــا خــود حمــل میکنــد 2.خالصــه ایــن کــه اســام یــک نظــام دارد
و شــما ای کافــران نمیتوانیــد تــا وقتــی کــه نظــام کفــر را پذیــرا هســتید بیاییــد
و آنچــه کــه مــا میپرســتیم بپرســتید .مــا هــم تــا وقتــی کــه ایــن فرهنــگ را داریــم
نمیتوانیــم نظــام شــما را بپذیریــم .مالحظــه میشــود کــه ایــن مضمــون در آیــات
َْ ُ َ ُ َ َ
ََ
ون َمــا أ ْع ُبـ ُـد (َ )٣وال أنــا َع ِابـ ٌـد َمــا َع َب ْد ُتـ ْـم
دیگــر هــم تکــرار شــده اســت؛ َوال أنتـ ْـم ع ِابــد
َْ ُ َ ُ َ َ
ون َمــا أ ْع ُبـ ُـد ()٥
(َ )٤وال أنتـ ْـم ع ِابــد
عواقب داد و ستد در عرصههای مختلف بدون توجه به نظامات آنها
ً
در بخــش قبــل ،ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه نظامــات اســام و کفــر ،ذاتــا امــکان
تعامــل ندارنــد .امــا آنچــه امــروز در جهــان اســام و حتــی در نظــام جمهــوری
اســامی شــاهد آن هســتیم ،ایــن اســت کــه بســیاری از افــرادی کــه در ســطوح
مدیریتــی هــم فعالیــت میکننــد بــدون توجــه بــه ایــن اصــل مهــم ،بــرای تعامــل
بــا غــرب در عرصههــای مختلــف ،تــاش میکننــد .بــه عنــوان مثــال ،عــدهای
در ســالهای دور بــا ایــن نــگاه کــه مــا بایــد بــه غــرب نزدیــک شــویم و بــا آنهــا
آشــتی کنیــم ،ایــن راهــکار را پیشــنهاد کردنــد کــه بایــد ورزش را توســعه دهیــم.
امــا منظورشــان کــدام ورزش بــود؟ ورزش غربــی! ایــن کار را انجــام دادنــد .حــال
ببینیــد چــه بالیــی بــر ســر ورزشــمان آمــده؟! اآلن اقتصــاد باشــگاهداری فوتبــال
یــک اقتصــاد کالن در ایــران اســت .پولهــای کالن تجــاری رد و بــدل میشــود.
در قراردادهــای بازیکنــان صحبــت از چنــد صــد میلیــون تومــان اســت .حــاال
ایــن فقــط اوضــاع اقتصــاد ورزش اســت .از جنبههــای دیگــر مثــل اخــاق هــم بــه
شــدت ،فرهنــگ غربــی وارد ورزش شــده اســت .ایــن کــه کــم و بیــش اخبــاری از
مشــکالت و مســائل اخالقــی ورزشــکاران بــه گــوش میرســد بــه جهــت همیــن نفوذ
 . 2ایــن مثــال را بــه نقــل از پروفســور محمــد لگــن هــاوزن مطــرح کردهایــم .دانشــمندی کــه خــود ،از مهــد غــرب آمــده و بــا آ گاهــی کامــل ،از ایــن
موضــوع ســخن میگویــد و از ســر احساســات از ایــن مقولــه ســخن نمیگویــد.
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فرهنگــی اســت .ورزشــکاری کــه نا گهــان در میانــۀ بــازی ،عریــان میشــود نتیجــۀ
تعامــل بــا نظــام کفــر اســت .وقتــی هــم از مربــی و رئیــس باشــگاه ســؤال میشــود که
ایــن چــه رفتــاری اســت؟ میگوینــد در ایــن صحنــه و در ایــن جریــان آنقــدر از نظــر
روانــی دچــار هیجــان شــده ،بــه مــرز دیوانگــی نزدیــک شــده و ایــن کار را کــرده .یــا
اینکــه یــک بازیکنــی را بــا مشــت زدنــد و تــا مــرز مــرگ او را رســاندند .تماشــاچیها
را هــم کــه میبینیــد چــه مشــکالتی پیــدا کردنــد!؟ جنــگ دعــوای ســرخ و آبــی
فقــط ایــن نیســت کــه داد بزننــد ســرخ بهتــر اســت یــا آبــی .میزننــد ،شیشــه
خــرد میکننــد ،فحــش نامــوس میدهنــد ،چاقــو میکشــند و متأســفانه هنــوز
ُ ْ َُ َ ْ
ون  .ال َأ ْع ُبـ ُـد َمــا َت ْع ُبـ ُـد َ
كافـ ُـر َ
ون».
مســئولین مــا ایــن را نفهمیدنــد کــه « قــل يــا أ ّيهــا ال ِ
گفتنــد مــا از غــرب تنهــا توپــش را میگیریــم ،تــوپ کــه دیگــر اســامی و غیــر اســامی
نــدارد! چــه فرقــی میکنــد روی تــوپ بنویســند خانــم تاچــر یــا بنویســند آیــت اهلل
فــان .تــوپ ،تــوپ اســت دیگــر! ایــن عقیــدۀ ایــن افــراد اســت .امــا پــس چــرا تــوپ،
تــوپ نبــود!؟ ال َأ ْع ُبـ ُـد َمــا َت ْع ُبـ ُـد َ
ون .مــا نمیتوانیــم فوتبــال شــما را بگیریــم زیــرا
فوتبــال شــما یــک نظــام و یــک فرهنــگ و یــک عقیــده و سیســتمی دارد کــه متضاد
بــا نظــام و فرهنــگ و عقیــده اســام اســت .اآلن میگوینــد ســکوالر فکــر کنیــد یعنــی
دیــن را کار نداشــته باشــید و علمــی صحبــت کنیــد .ایــن کــه دیگــر فوتبــال اســت.
دانــش هــم نیســت ،یــک ورزش و تفریــح اســت .چطــور شــد همــه چیــزش را بــا
خــود آورد؟ هــم بیدینیــش آمــد ،هــم نامردیــش آمــد ،هــم اقتصــادش آمــد ،هــم
تماشــاچیهای خطرنا کــی کــه بــه قصــد کشــت یکدیگــر را بزننــد آمــد .تــازه اآلن
ّ
دارنــد کنترلــش میکننــد و ال ا گــر رهــا شــود هــر روز آثــار و عواقــب جدیــدی از آن
دامنگیــر مــا میشــود .تــا جایــی برســد کــه لنگــر سیاســت کشــور را اینهــا عــوض
کننــد .مگــر در جاهــای دیگــر دنیــا نیســت؟ نا گهــان مشــتی اراذل و اوبــاش بــرای
اینکــه ایــن کشــور در ایــن فوتبــال شکســت خــورده ،میریزنــد بیــرون شیشـهها را
خــرد میکننــد ،کــه چــرا فوتبــال مــا شکســت خــورد؟ نخســت وزیــر عــوض میشــود،
وزیــر عــوض میشــود ،دولــت ســقوط میکنــد ،بابــت اینکــه فوتبــال مــا شکســت
خــورد .و مــا هــم ا گــر بــی توجــه بــه موضــوع تقابــل نظــام کفــر و اســام باشــیم بــا ایــن
معضــات ،بیــش از پیــش روبــرو خواهیــم شــد .بــرای اینکــه « ال َأ ْع ُبـ ُـد َمــا َت ْع ُبـ ُـد َ
ون
7
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» را رعایــت نکردیــم .آنهــا فوتبالشــان مشــکل دارد ،بهداشــت شــان مشــکل دارد،
پوشششــان و ارتباطاطشــان هــم مشــکل دارد.
مثــال دیگــری کــه خیلــی ملمــوس اســت ورود نظــام علمــی غــرب بــه کشــور
اســت .کســانی کــه بــه ایــن حــوزه تســلط داشــتند گفتنــد مــا بــه مذهــب کاری
نداریــم .علــم آنهــا را میآوریــم اینجــا و اســتفاده میکنیــم .ایــن شــد کــه اقتصــاد و
بانکداریشــان در کشــور مســلط شــد و ببینیــد چــه افتضاحــی بــه بــار آمــد؟ گفتنــد
علــم بــه دیــن کاری نــدارد .گفتنــد اقتصــاد بــه سیاســت کاری نــدارد .سیاســت
از دیانــت جداســت ،مگــر نگفتنــد؟! مگــر دورۀ دوم خــرداد نگفتنــد دیانــت از
سیاســت جداســت؟! بانکــداری بــه والیــت فقیــه چــه کار دارد؟ ولــی نــگاه کنیــد.
ً
فــورا بانــک انگلیــس بانــک مرکــزی را تحریــم میکنــد .بعــد تمــام پولهایــش را
بلوکــه میکنــد ،بعــد معامال تــش را در سراســر دنیــا بــا تمــام شــبکههای اروپایــی
ً
هماهنــگ میکنــد ،فــورا ســفرای دیگرشــان را هــم فرامیخواننــد ،ایــن یعنــی وقتــی
مــا در چنبــرۀ نظــام اقتصــادی غــرب ،گیــر کــرد ه باشــیم بــه ســادگی میتواننــد مــا را
تهدیــد کننــد؛ چــه تهدیــد اقتصــادی و چــه تهدیــد نظامــی! یــک دفعــه میبینیــد
اعــام کردنــد کــه ناوگانهایمــان در خلیــج فــارس آمــادۀ حملــه هســتند .آنهایــی
کــه میگوینــد دیــن از سیاســت جداســت .آنهایــی کــه میگوینــد علــم مذهــب
نــدارد و ولــی فقیــه نمیشناســد و حتــی در دانشــگاهها ،اندیشــۀ اســامی گــروه
مقابــل را بــا الفاظــی ســخیف نظیــر ایــن عبــارت کــه دو خــط مــوازی بــا یــک خــط بــا
هــم موازینــد ا گــر ولــی فقیــه بگویــد! بــه ســخره میگیرنــد حــاال نــگاه کنیــد بــا تکیــه
بــر ولــی فقیهشــان چــه بالیــی ســر اقتصــاد مــا میآوردنــد؟! حــاال ولــی فقیــه آنها وال
اســتریت اســت ،خــوب باشــد .ولــی فقیــه آنهــا بگویــد میبینیــد چقــدر دقیــق عمــل
میکننــد .نمیگوینــد علــم کاری بــه دیــن نــدارد .اقتصادشــان هــم دینــی اســت،
ورزششــان هــم دینــی اســت ،یعنــی عقیدتــی اســت .چــون دیــن یــک مفهــوم
ســنتی دارد کــه یــا اســام اســت یــا مســیحیت اســت یــا یهودیــت و یــا زرتشــتی .ولــی
واقعیــت ایــن اســت کــه دیــن بــا ایــن مفهــوم در غــرب پنب ـهاش زده شــده اســت.
ا گــر یــک ذره از ایــن فســیل شــدن بیــرون بیاییــم و غــرب را درســت مــورد مطالعــه
قــرار دهیــم ،میفهمیــم مکتــب و دیــن جدیــد در غــرب پلورالیســم اســت ،مکتــب
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ُ
جدیــد امانیســم اســت .دیــن جدیــد پوزیتیویســم اســت .ساینتیســم اســت .بایــد
اینهــا را بدانیــم .آنهــا کلیســا را مثــل یــک عــروس نگــه داشــتند ،همانطــور کــه
ملکــۀ الیزابــت انگلیــس را مثــل عــروس نگــه میدارنــد ،بــا کلیســای کاتولیــک و
پــاپ اعظــم و متدینیــن اروپــا هــم همیــن معاملــه را میکننــد .ابزارشــان هســتند،
ً
یــک جاهایــی کــه بــه دردشــان میخورنــد ،مثــا ا گــر بخواهنــد بــر علیــه کشــوری
ً
یــا دینــی کــه نوعــا هــم اســام و کشــورهای اســامی اســت اقدامــی کننــد آنهــا
را جلــو میاندازنــد .در دنیــای امــروز ،مســیحیت و یهودیــت همیــن قــدر کارآیــی
ّ
دارد و ال دیــن حا کــم ،اومانیســم اســت نــه مســیحیت و یهودیــت .در یهودیــت،
صهیونیســم دارد حکومــت میکنــد کــه خــود صهیونیســم ایــن اومانیســم را
طراحــی کــرده اســت .چکیــدۀ بحــث تــا اینجــا ایــن اســت کــه آنچــه بــه ظاهــر
صــورت ورزش و بانــک و دانشــگاه و  ...گرفتــه اســت برآمــده از یــک ســامانۀ
اعتقــادی اســت و نمیتــوان ظاهــر را اخــذ کــرد و اثــر باطــن را نادیــده گرفــت.
ایــن همــان مفهــوم نظــام اســت .ا گــر از ایــن مفهــوم غافــل شــویم گرفتــار التقــاط
خواهیــم شــد .آن وقــت یــک عــده پیــدا میشــوند کــه میگوینــد اینقــدر صحبــت از
معانــد نکنیــد ،بلکــه بایــد بــا معانــد مــدارا نمــود تــا آرام آرام از موضــع عنــاد خــارج
شــود و بــه مخالــف تبدیــل شــود و مخالــف اینقــدر خطرنــا ک نیســت! حــال آن کــه
قــرآن میفرمایــد اســام نظــام دارد و کفــر هــم نظــام دارد و ایــن دو بــا هــم جمــع
نمیشــوند .نظــام مقابــل نمیتوانــد عنــاد نداشــته باشــد! یعنــی وجــود یکــی
مســاوی اســت بــا نیســتی دیگــری! « ال َأ ْع ُبـ ُـد َمــا َت ْع ُبـ ُـد َ
ون » یعنــی همیــن!
ظرفیتهای عظیم اسالم برای نظامسازی
در بخــش قبــل ،از نفــوذ نظامــات غــرب در جامعــۀ اســامی ســخن گفتیــم.
واقعیــت ایــن اســت کــه علــت اصلــی ایــن وادادگــی در برابــر غــرب و نظامــات آن،
عــدم شــناخت نظامــات غنــی اســام و بــاور بــه توانمنــدی ایــن مکتــب آســمانی در
مدیریــت عرصههاســت؛ عرصــۀ اقتصــاد ،سیاســت ،خانــواده ،عبــادت ،بانکــداری
و  . ...افســوس کــه فهــم ایــن موضــوع بــرای بســیاری از اندیشــمندان مــا ســخت
شــده و نظــام و مفهــوم وســیع آن را کــه ترجیــع بنــد کالم اهــل بیــت علیهــم الســام
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اســت نادیــده گرفتهانــد.
در وضعیــت کنونــی ،بــا اســتقرار نظــام مقــدس جمهــوری اســامی و نظــام مترقــی
والیــت فقیــه ،ا گرچــه حا کمیــت اســام را پذیرفتهایــم امــا هنــوز معــارف وحیانــی مــا
در عرصههــای مختلــف ،جریــان پیــدا نکردهانــد .مــا وقتــی میتوانیــم بــا قطعیــت
صحبــت از « ال َأ ْع ُبـ ُـد َمــا َت ْع ُبـ ُـد َ
ون » کنیــم کــه تمــام نظامــات جامعــه یعنــی نظــام
اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی ،علمــی ،ورزشــی ،خانــواده ،بهداشــتی و  ...را بــر
اســاس اســام تأســیس کــرده باشــیم و ایــن همــت مضاعــف دانشــمندان اســامی
را میطلبــد .حضــرات معصومیــن علیهــم الســام همــواره بــه ایــن امــر مهــم تأ کیــد
داشــتهاند کــه نظــام اســام و کفــر ،جمــع شــدنی نیســت و نکتــۀ جالــب ایــن کــه ا گر
چــه مــا نســبت بــه ایــن موضــوع غفلــت ورزیدهایــم امــا دشــمن بــه خوبــی بــه ایــن
مســأله واقــف اســت .او ظرفیــت اســام را بــرای نظامســازی و حرکــت بــه ســمت
تمــدن اســامی بــه خوبــی شــناخته و بــرای همیــن اســت ایــران اســامی را مزاحــم
منافــع خــود میدانــد .او میفهمــد کــه وجــودش مســتلزم نابــودی ماســت! او بــه
دنبــال چپــاول ملتهاســت و اســام بــه دنبــال عــدل! و چپــاول بــا عدالــت جمــع
َ
نمیشــود،به همیــن دلیــل هــم هســت کــه قــرآن کریــم میفرمایــد َ « :و لـ ْـن َت ْرضــى
َّ
َْ َ َْ ُ ُ َ َ
َ َ
ـود َو ال ّالنصــار 
عنــك اليهـ
ى َح ّتــى َت ّت ِبـ َـع ِمل َت ُهــم » 3؛ یهــود و نصــاری مشکلشــان
سـ ِـر نظامشــان اســت .تــا تــو از آنهــا متابعــت نکنــی از تــو راضــی نمیشــوند .چــرا؟
بــرای اینکــه آنهــا مذهبشــان منافعشــان اســت و هــر جــا مانعــی بــر ســر منافعشــان
ببیننــد ،آن را مزاحــم و دشــمن تلقــی میکننــد .آن وقــت یــا بایــد مثــل آســفالت
باشــی کــه راحــت از روی تــو رد شــوند یــا بــه عنــوان ضــد منافــع آنهــا شــناخته
شــوی کــه در صــورت دوم درگیــری ،حتمــی اســت .بــاز هــم تکــرار میکنیــم کــه
همــۀ ایــن بحثهــا ریشــه در همــان نظاممنــدی اســام و کفــر و تقابــل ایــن
نظامــات دارد .حــال بــرای آن کــه قــدری بــا اندیش ـههای نظاممنــد اســام آشــنا
شــویم و ظرفیتهــای عظیــم نظامســازی ایــن مکتــب را بهتــر بشناســیم آیاتــی از
قــرآن کریــم را بــه عنــوان شــاهد مثــال ،ذ کــر میکنیــم.
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َ َ َُ َ َ ً
َ
خرجــا »4شــما را بــه خــدا یــک
قــرآن کریــم میفرمایــدَ « :و َمــن َی ّتـ ِـق اهلل یجعــل لــه م

لحظــه تدبــر کنیــد!!! ببینیــد از ایــن آیــه یــک نظــام نمیفهمیــد؟ بــا ایــن توضیــح
کــه نظــام اســام ،مبتنــی بــر نظــام حقیقــت هســتی اســت و حقیقــت هســتی هم در
ملکــوت اســت ،میفرمایــد نظــام ملکــوت چنــان نظــام منســجمی اســت کــه وقتــی
تقــوی در ایــن سیســتم قــرار میگیــرد ،بــه صاحــب آن تقــوی در تمــام بحرانهــا
کمــک میکنــد و او را از بحرانهــا عبــور میدهــد .هــم از بحرانهــای شــخصی،
هــم از بحرانهــای گروهــی ،هــم از بحرانهــای حزبــی ،هــم از بحرانهــای ملــی،
هــم از بحرانهــای بینالمللــی ،هــم از بحرانهــای اقتصــادی ،هــم از بحرانهــای
سیاســی ،هــم از بحرانهــای بهداشــتی و خالصــه از هــر نوع بحرانی عبــور میدهد؛
َ َ َُ َ َ ً
خرجــا» .مخــرج یعنــی گریــزگاه .ایــن یــک نظــام اســت کــه ایــن گونــه
«یجعــل لــه م
َ َ َ َّ
سیســتماتیک عمــل میکنــد .بــه تعبیــری میفرمایــد « :و مــن یتـ ِـق اهلل» = «از
هــر تنگنایــی عبــورش میدهیــم» .شــما را بــه خــدا مثــل معادلــۀ ریاضــی نیســت؟
ً
دبســتان کــه میرفتیــم بــه مــا اینجــوری میگفتنــد ،مثــا شــش تــا کارگــر اینقــدر
حقوقشــان اســت حــاال بیســت تــا کارگــر حقوقشــان چقــدر میشــود؟ آدم میبینــد
ً
دقیقــا خداونــد در ایــن دســتگاه خلقــت تناســب بســته اســت ،میفرمایــد« :کســی
کــه تقــوی بــه خــرج دهــد» مســاوی اســت بــا « مــا عبــورش میدهیــم»؛ حــاال ایــن
ســؤال مطــرح میشــود کــه چگونــه عبــورش میدهنــد؟ آیــا بــه شــکلی غیبــی از
آســمان؟ نــه! خداونــد ،خلقــت را ،نظــام هســتی را ،آنچنــان آ گاه و هدفمنــد
و هماهنــگ طراحــی فرمــوده و خــودش آن بــه آن فیوضــات ربانیــش را ســاطع
میکنــد 5و در وجــود هســتی نافــذ میکنــد و آن بــه آن هســتی میبخشــد و ایــن
ـور َّ
نــور (همــان نــوری کــه در قــرآن کریــم بــا عبــارت «اهلل نـ ُ
ـموات و األرض» 6
السـ ِ
ً
بیــان شــده اســت) دائمــا روشــنی میبخشــد .ایــن روشــنایی دائمــی ،فــرد متقــی را
از معبرهــا و از همــۀ تنگناهــا و از همــۀ بحرانهــا عبــور میدهــد .ببینیــد قــرآن چــه
ُ َ
َ
َ
َّ َ َ َّ
ـكوه َّن ب َمعــروف َأو فار ُ
(2فــإذا َب َلغـ َـن َأ َج َل ُهـ َّـن َف َأمسـ ُ
ََ َ
قوهـ َّـن ب َمعـ ٍ َ
نكــم َوأ ُ
ل
ـدل ِم
 4ســوره
قيمــوا الشــهادة ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
مبارکــه طــاق آیــه ِ
ـروف وأشـ ِـهدوا ذوي عـ ٍ
ٰذل ُكــم َ
اآلخــر َو َمــن َي َّتــق َ
يوعـ ُـظ بـ ِـه َمــن َ
اهَّلل َي َ
كان ُي ِؤمـ ُ
جعــل َلـ ُـه َم َ
ـاهَّلل َو َ
خر ًجــا)
ـوم
ـ
الي
ـ
ب
ـن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 5نــه مثــل اندیشــه یهــود کــه معتقــد بــه خــدای ســاعت ســاز هســتند ،خدایــی کــه گویــی ســاعتی را کــوک کــرده و بعــد آن را رهــا کــرده کــه
خــودش مســیر خــودش را بــرود.
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ن معــادالت ،از پایههــای نظــام اجتماعــی اســت
نظــام عجیــب و غریبــی دارد .ای ـ 
و مبانــی جامعهشناســی اســامی را شــکل میدهــد .دانشــی کــه آرزو داریــم روزی
دانشــگاههای مــا از دل قــرآن و روایــت ،بیــرون بکشــند .امــروز کــه متأســفانه ا گــر
ً
در دانشــگاه ،کالمــی از ایــن مقــوالت ،بــه میــان آیــد فــورا در برابــر آن جبههگیــری
ً
میشــود کــه علمــی صحبــت کنیــد! دانشــگاه جــای ایــن حرفهــا نیســت! واقعــا
دانــش روز ،بــرای اهــل آن مثــل پیغمبــر شــده اســت .نمیتــوان در برابــر آن حرفــی
ً
َ
زد .در حالــی کــه واقعــا ایــن یــک معادلــۀ کامــل جامعهشناســی اســت«َ .و َمــن َي ّتـ ِـق
َ ُ
َ
ـث ال َي َ
اهَّلل َي َ
جعــل َلـ ُـه َم َ
خر ًجــا؛ َو َي ُرزقـ ُـه ِمــن حيـ
حت ِسـ ُـب . »7
چند معادلۀ دیگر جامعهشناسی را ببینید:
َّ َ َ
اهَّلل » = َ«ف ُه َو َح ُ
سب ُه»
• َ«و َمن َي َت َوكل على ِ
ْ ْ
ً َ
ُ
ََ
َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َْ ُ
اهَّلل َو َر ُســو ِل ِه ثـ َّـم ُي ْد ِركـ ُـه ال َمـ ْـوت8» = «فقـ ْـد
هاجــرا ِإلــى ِ
• « و َ مــن يخــر ج ِمــن بي ِتـ ِـه م ِ
َ
َ
َوقـ َـع أ ْجـ ُـر ُه َعلــى اهَّلل».
• کســی کــه خــدا بــه وجــود مــردهاش حیــات دهــد ،حرکــت زمین ـیاش بــه واســطۀ
َّ
ً
ََْ َُ ُ ًَْ
ـاس . » 9اصــا یــک چــراغ کــه
نــور الهــی خواهــد بــود« :جعلنــا لــه نــورا يم ِشــي ِبـ ِـه ِفــي النـ ِ
روشـنتر از خورشــید اســت بــه او میدهنــد تــا بــا آن در بیــن جوامــع حرکــت کنــد .ایــن
حرکــت ،شــامل هــر امــری اســت کــه در حیــات انســانی اتفــاق میافتــد؛ چــه در عرصــۀ
حکومــت و سیاســت ،چــه در عرصــۀ اقتصــاد و چــه در عرصههــای دیگــر.
ّ ُ
• « َو َّات ُقــوا َ
اهَّلل َو ُي َع ِل ُمكـ ُـم اهَّلل ُ » 10ایــن هــم یکــی دیگــر از آن نظامهــا و معــادالت
اهَّلل» = « ُي َع ِّل ُم ُكـ ُـم ُ
اســتَّ « .ات ُقــوا َ
اهَّلل» شــما تقــوا پیشــه کنیــد ،در همــان حــال
مــا یادتــان میدهیــم .ایــن یــک نظــام نیســت؟! جامعهشناســیترین کتــاب
جهــان قــرآن اســت .یعنــی بیــش از هــر مکتبــی نظریــۀ جامعــه شناســی دارد.
ً
منتهــا اصــا معتقدیــن بــه علــوم انســانی غربــی ،عبــد الطاغــوت شــدهاند .بــه هیــچ
َ
َ ُ
اهَّلل ل ُك ّل َ
اهَّلل بال ُغ َأمره َقد َج َع َل ُ
سب ُه إ َّن َ
يث ال َي َ
 7سوره مبارکه طالق آیه َ
يء َق ً
حت ِس ُب َو َمن َي َت َو ّكل َع َلى اهَّلل َف ُه َو َح ُ
درا)
(3و َي ُرز ُقه ِمن ح
ش ٍ
ْ َ ْ ُ َ ِ ً َ ً َ َ ِ َ ً َ َ ِْ َ ْ ِ ُ ِ ْ ْ َ ْ ُ ِ ِ ً َ
َ
 8ســوره مبارکــه نســاء آیــه َ
ُ
َ
اهَّلل و رســو ِل ِه
اهَّلل َی ِجـ ْـد ِفـ
ـبیل
ی َسـ
هاجـ ْـر فـ 
)100مـ ْـن ُی
هاجــرا ِإلــى ِ
ِ
ض مراغمــا كثیــرا و ســعة و مــن یخــر ج ِمــن بی ِتـ ِـه م ِ
ِ
ِ
ََ َ َ
ـی الر ِ
َ َ ُ َُ ً
َ
ْ ْ
ً
ُ
اهَّلل غفــورا َرحیمــا)
ثـ َّـم ُی ْد ِركـ ُـه ال َمـ ْـو ُت فقـ ْـد َوقـ َـع أ ْجـ ُـر ُه َعلــى اهَّلل و كان
َ َ َ ْ َِ َ ْ ً َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُ ً
َ
ُّ ُ
َ َ ْ َ َُ
َّ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ـات ليــس ِبخـ ِـار ٍج ِمنهــا
ـ
الن
ـي
ـ
ف
ـه
ـ
ب
ـي
ـ
ش
م
ي
ـورا
ـ
ن
ـه
ـ
ل
ـا
ـ
ن
ل
ع
ج
و
ـاه
ـ
ن
ي
ي
ح
أ
ف
ـا
ـ
ت
ي
م
كان
ـن
ـ
م
و
(122أ
ـه
ـ
ی
آ
ـام
ـ
انع
ـه
ـ
ک
مبار
ـوره
ـ
س
9
ِ
ـاس كمــن مثلــه ِفــي الظلمـ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
َ َ ُ
كانــوا َي ْع َم ُلـ َ
ـون)
كاف ِريـ َـن مــا
كذ ِلــك ز ّ ِيـ َـن ِلل ِ
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عنــوان رغبــت و حوصلــه ندارنــد یــک آیــۀ قــرآن گــوش دهنــد .چــه برســد بحثــش
را بکننــد ،چــه برســد تفســیرش بکننــد .چگونــه بایــد بــه آنهــا فهمانــد کــه واهلل
ایــن جامعهشناســی قــرآن یــک میلیــون معادلــه دارد .در کــدام جامعهشناسـ ِـی
جهانــی ،بــه ایــن زیبایــی ،بــه ایــن دقیقــی معــادالت اجتماعــی مطــرح شــده
اســت؟ همــه چیــز در آن صــورت معادلــه دارد .ایــن گونــه عمــل کنــی ،آن طــور
میشــود .آنچنــان زیبــا و دقیــق معادال تــش را مطــرح میکنــد کــه مســائل
انســانی بــا ایــن پیچیدگــی و تعــدد پارامترهــا صــورت معادلــه بــه خــود میگیرنــد.
فقــط کافیســت دانــش آن را بــه صــورت مــدون اســتخراج و ارائــه کننــد.
تطابق کامل نظامات حکومت اسالمی با دین مبین اسالم
در بخــش قبــل بــه ایــن موضــوع اشــاره کردیــم کــه اســام و اندیش ـههای اســامی
ظرفیــت عظیمــی در طراحــی و ســاخت نظامــات مختلــف دارد .واضــح اســت کــه
ا گــر حرکــت علمــی در جهــت نظامســازی اســامی رونــق بگیــرد ،ثمــرۀ ایــن کار،
بهر هبــرداری از نظاماتــی اســت کــه هیــچ فاصلـهای بــا قواعــد اســام ندارنــد .عبارت
«سیاســت مــا عیــن دیانــت ماســت» کــه ســرلوحۀ برنامههــای حضــرت امــام رحمــة
اهلل علیــه بــود ،برآمــده از همیــن تفکــر اســت .ایشــان کــه خــود حکیمــی عــارف،
ً
متعبــد و مبــارز بــود قطعــا اهــل شــعار نبــود و کالمــی بــر زبــان نمـیآورد کــه تنهــا بــه
درد نوشــتن روی دیوارهــا بخــورد .ایــن بیــان کــه سیاســت مــا عیــن دیانــت ماســت
یعنــی مدیریــت ،تعلیــم و تربیــت ،بهداشــت ،اقتصــاد و خالصــه همــۀ نظامــات
حکومــت اســامی برآمــده از دیــن و عیــن دیــن اســت .نــه ایــن کــه اقتصــادی
داریــم و چنــد مالق ـهای اســام بــه آن اضافــه میکنیــم .یــا تعلیــم و تربیتــی داریــم
و ســپس بــا توجــه بــه دیــن اســام ،اصولــی را بــه آن میافزاییــم .ایــن اندیشــه در
همــۀ عرصههــا ســاری و جــاری اســت .ا گــر نتوانیــم از علــم اقتصــاد خــود ،دیانــت
اســتخراج کنیــم ،معنــی دیانــت را هــم نفهمیدهایــم .ا گــر از تعلیــم و تربیــت مــا،
بهداشــت مــا ،بانکــداری مــا ،دیانــت حاصــل نشــود معلــوم اســت کــه نــه معنــی
دیانــت را فهمیدهایــم نــه معنــی تعلیــم و تربیــت و بهداشــت و بانکــداری و . ...
همــۀ ایــن مفاهیــم از مفهــوم نظــام و از همیــن آیــات نورانــی اســتنباط میشــود.
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حــال بــا ایــن معیــار ،ا گــر دیدیــم مســئولین مــا گوشــۀ چشــمی بــه کفــار و غــرب
دارنــد ،بایــد اعتــراف کنیــم کــه پــای دیانتشــان میلنگــد .حتــی ا گــر مرتــب کربــا
هــم برونــد ،هیئــت هــم راه بیندازنــد ،فرزندانشــان را هــم حافــظ قــرآن کننــد.
ً
ایــن یــک حــرف صرفــا سیاســی نیســت .ایــن برآمــده از دیانــت ماســت .عیــن
َ
اســام اســت .فهمــی اســت کــه از « ال أ ْع ُبـ ُـد َمــا َت ْع ُبـ ُـد َ
ون» حاصــل میشــود .ا گــر
دیدیــم بــوی هماهنگــی و همراهــی بــا انگلیــس در ادبیــات یــک بخشــی از جامعــه
یــا بخشــی از مســئولین ،بــه مشــام میرســد ،او « ال َأ ْع ُبـ ُـد َمــا َت ْع ُبـ ُـد َ
ون » را زیــر پــا
گذاشــته ،فرهنگــش بــه آنهــا نزدیــک شــده .کفــار بــه او امیــدوار شــدهاند .در
حالــی کــه قــرآن بــا ایــن ســورۀ عجیــب ،امیــد کفــار را از مســلمین قطــع کــرده اســت.
نچــه آنهــا میپرســتند بــروی آن وقــت نمیتوانــی آنچــه
ا گــر یــک ذره بــه ســمت آ 
را کــه مــا میپرســتیم بپرســتی .تــو دچــار شــرک هســتی تــو دچــار گرفتــاری و التقــاط
هســتی .نمیشــود هــم فرهنــگ آنهــا را بپرســتی هــم فرهنــگ مــا را ،هــم اقتصــاد
آنهــا را بپرســتی هــم اقتصــاد مــا را ،نمیشــود هــم هنــر آنهــا را بپرســتی هــم هنــر
مــا را .توجــه کنیــد در ادبیــات قرآنــی ،عبــادت نمــاد اطاعــت اســت .بنابرایــن ا گــر
تــو اقتصــاد و بانکــداری آمریکایــی را بپذیــری ،ایــن مصــداق اطاعــت آنهاســت.
ا گــر ورزش آنهــا را بپذیــری اطاعــت آنهاســت .ا گــر اقتصــاد آنهــا را بپذیــری
اطاعــت آنهاســت .ا گــر جامعهشناســی و روانشناســی آنهــا را بپذیــری اطاعــت
آنهاســت .یعنــی عبــد طاغــوت شــدهای ،بنــدۀ شــیاطین شــدهای.
ضرورت توجه به مبانی در نظامسازی و بررسی علوم غربی
تــا ایــن جــا از تقابــل ذاتــی نظامــات اســام و کفــر و آســیبهای ورود نظامهــای
غربــی و همچنیــن ظرفیتهــای اســام بــرای نظامســازی ســخن گفتیــم .در ایــن
بخــش بــه ریشــۀ اختــاف دو نظــام اســام و کفــر اشــاره میکنیــم کــه در حقیقــت
اختــاف در مبانــی ایــن دو نظــام اســت .بــه عنــوان مثــال دانــش روانشناســی را در
نظــر بگیریــد .کســی کــه نســبت بــه ریشـههای ایــن دانــش آ گاهــی دارد میفهمــد
کــه روانشناســی غربــی ریشــۀ انحرافــات و کوریهــای علمــی مــا در دانشــگاه اســت.
چــرا؟ بــرای ایــن کــه انســانی کــه روانشناســی غربــی مــورد مطالعــه قــرار میدهــد
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انســانی اســت کــه عقــل ملکوتــی نــدارد ،انســانی اســت کــه عاطفــۀ معرفتــی
ّ
ََ ْ ُ
وحــی » نــدارد .حــال
و ملکوتــی نــدارد ،انســانی اســت کــه « نفخــت ِفیـ ِـه ِمــن ُر ِ
ایــن مبنــای سســت انسانشناســی ،وارد نظــام علمــی میشــود و نمیگــذارد
روانشناســی اســامی و نظــام منطبــق بــر آن محقــق شــود .تــازه ایــن فقــط یکــی
از جنبههــای مبانــی اســت .بایــد ابعــاد دیگــر مبانــی هــم مــورد بررســی قــرار
گیــرد کــه اینجــا مجــال آن نیســت .بــه هرحــال مهمتریــن نتیج ـهای کــه از ایــن
مطلــب میگیریــم ایــن اســت کــه نمیتــوان بــه ســادگی علــوم غربــی را اســامی
کــرد .نمیشــود بســم اهلل روی یــک هواپیمــا بنویســیم و بــا ایــن کار اســامیاش
کنیــم .یــا عکــس حضــرت امــام را بگذاریــم جلویــش کــه اســامی شــود .برخــی
تصــور میکننــد کــه ا گــر پــارک زنــان از پــارک مــردان جــدا شــود اســامی میشــود،
یــا ا گــر در همیــن دانشــگاه بــا همیــن درسهــا دختــران و پســران از هــم تفکیــک
شــوند یعنــی دانشــگاه اســامی شــده اســت .ا گــر همــۀ مردهــا ریــش بلنــد بگذارنــد
و همــۀ زنهــا چــادر بپوشــند اســامی میشــود« .ال اعبــد مــا تعبــدون » نمیگویــد
فقــط حجابــی کــه مــن دارم شــما نداریــد .بلکــه تمــام آن چیزهایــی کــه شــما از آن
اطاعــت میکنیــد کــه فرهنــگ شماســت ،پیشنیازهــای شماســت ،اندیش ـهها و
مبانــی شماســت ،آن ریش ـههایی کــه شــما را وادار کــرده تــا بــه اینجــا رســیدهاید،
آن ریش ـهها بــه قــدری منحــرف اســت کــه ا گــر مــا از ایــن ســرش یعنــی از نمادهــا و
ظواهــر ،آن را بگیریــم ،بــه ســمت ریش ـهها میرویــم و بیچــاره میشــویم .ا گــر هــم
از آن طــرف یعنــی از مبانــی بگیریــم ،بــاز هــم میرســم بــه اینجــا کــه افتخــار کنیــم
بــه واردات علــوم غربــی در دانشــگاه ،افتخــار کنیــم بــه ایــن کــه مــا هــم هواپیمــا
میســازیم ،مــا هــم فوتبــال دایــر میکنیــم ،مــا هــم پزشــک تربیــت میکنیــم،
غافــل از ایــن کــه تمــام ریش ـههای ایــن علــوم را هــم وارد کردهایــم .تــازه ا گــر
درســت و دقیــق علــوم غربــی را بگیریــم ،مــا هــم میشــویم مثــل آنهــا .یعنــی بــه
نکــه از علــوم هســتهای ،علــوم صلحســاز و علــوم شــفابخش تولیــد کنیــم،
جــای ای 
علــوم نافــع تولیــد کنیــم ،مــا هــم بمــب هســتهای میســازیم .مــا هــم بــی دیــن
میشــویم ،مــا هــم بــی حجــاب میشــویم ،مــا هــم ناجــور میشــویم و ایــن اثــر نفــوذ
مبانــی در علــوم و نظامــات اســت .نمیشــود علــوم را گرفــت ولــی گرفتــار آفتهــای
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ناشــی از مبانــی آن علــوم نشــد! نمیشــود فقــط ابزارهــا را گرفــت ولــی فرهنــگ
ً
آنهــا را نگرفــت .واقعــا ایــن ســورۀ مبارکــه فریــاد میزنــد کــه ای مســلمانان شــما
ّ
بایــد علومتــان را بومــی ســازی کنیــد و ال دچــار اطاعــت از آنهــا میشــوید .البتــه
معلــوم اســت کــه زحمــت دارد! مگــر جنــگ زحمــت نداشــت؟ مگر شــهید ندادیم؟
مگــر فشــار نکشــیدیم؟ اســامی کــردن علــوم هــم همیــن مشــکالت را دارد .بعضــی
از رفقــا قضیــه را ســاده تلقــی میکننــد .میگوینــد اینهایــی کــه میگویــی چگونــه
میتــوان یــک شــبه حــل کــرد؟ مگــر اقتصــاد آنهــا یــک شــبه بــه ایــن صــورت شــد
؟مگــر سیاســت آنهــا یــک شــبه اینگونــه شــد؟ مگــر فرهنــگ آنهــا یــک شــبه بــه
ایــن نقطــه رســید؟ مگــر بهداشــت آنهــا یــک شــبه بــه ایــن جــا رســید؟ چــه چیــزی
را یــک شــبه بــه دســت آوردنــد کــه مــا بخواهیــم یــک شــبه تحویــل بگیریــم؟ شــب
و روز بایــد خــون بخوریــد ،زحمــت بکشــید .ایــن قــرآن اســت و میگویــد دچــار
اطاعــت از فرهنــگ و عقایــد آنهــا میشــوید و ا گــر میخواهیــد دچــار عقایــد آنهــا
نشــوید اســام نظــام دارد و بایــد بــه ســراغ نظــام اســام بیاییــد .ســورۀ کافــرون
کــه نــص صریــح قــرآن اســت میفرمایــد ای دانشــگاه ،وزیــر علــوم ،وزیــر آمــوزش و
پــرورش ،شــوراهای انقــاب فرهنگــی ،حوزههــای علمیــه بجنبید،کفــر نظــام دارد.
یــک گوش ـهاش را بگیریــد همــۀ آن میآیــد .ماجــرای قدیمــی ورود تلویزیــون بــه
خانههــا را خیلیهــا بــه خاطــر دارنــد .گفتنــد مــا تلویزیــون آنهــا را میگیریــم،
مشــکلی بوجــود نمیآیــد .چقــدر بحــث شــد در خانوادههــا کــه آقــا تلویزیــون کــه
خــودش عیبــی نــدارد! امــا حــاال دیدیــد خــودش عیبــی نداشــت امــا مبانـیای کــه
بــر اســاس آن تلویزیــون ســاخته شــده اشــکال دارد .اشــارهای هــم بــه این داســتان
کنــم کــه توصیــف خوبــی از وضــع ماســت .نقــل میکننــد کــه عــدهای در یــک ســفر
دریایــی یــک چیــزی روی آب دیدنــد .فکــر کردنــد کــه یــک پوســتی یــا یــک چرمــی
اســت کــه روی آب آمــده اســت ،گفتنــد عجــب قشــنگ اســت! غافــل از ایــن کــه
ســفره ماهــی بــوده ،یکــی گفــت بــروم ببینــم ایــن چیســت بــردارم بیــارم .شــیرجه
رفــت از روی کشــتی کــه آن را بگیــرد بقیــه دیدنــد مــدام بــاال و پاییــن مــیرود،
گفتنــد چــرا پوســت را رهــا نمیکنــی؟ گفــت مــن دســت برداشــتم از پوســت.
پوســت مــن را رهــا نمیکنــد .حــاال ایــن حکایــت ماســت کــه ا گــر هــم بخوایــم

رویارویی نظامات اسالم و نظامات کفر در سوره کافرون

نمیتوانیــم از آنهــا جــدا شــویم ،آنهــا رهایمــان نمیکننــد .وقتــی کــه بانکــداری
جهانــی را بپذیریــد بایــد تمــام شکس ـتها را هــم بپذیریــد .وقتــی کــه روابــط
خودتــان را بــر اســاس اســام تنظیــم نکــرده باشــید بایــد تمــام نفاقهــا و تمــام
توطئههایشــان را بپذیریــد .تمــام شکسـتهایی کــه بــه شــما تحمیــل میکننــد را
ً
بایــد بپذیریــد .دائمــا بایــد خــون جگــر بخوریــد .چــرا؟ چــون پذیــرش نظــام روابــط
بینالملــل یعنــی پذیــرش تمــام قراردادهــای آن .تمــام زورهایــی کــه میگوینــد را
بایــد بپذیریــد .وقتــی کــه عضــو ســازمان ملــل شــدید بــدون حکــم اســام میدانیــد
چــه میشــود؟ درســت اســت کــه مــا یــک ناچاریهایــی داریــم ،بلــه مــن هــم قبــول
دارم ،ولــی روشــن اســت کــه در ســازمان ملــل شــورای امنیــت هــم هســت .آنهــا
ســفارت مــا را میگیرنــد ،کاردارهــای مــا را میکشــند .بمــب میگذارنــد منفجــر
میکننــد .شــعلههای آتــش از پنجرههــای ســفارت مــا در لنــدن بــاال م ـیرود ولــی
هیچکــس صدایــش درنمیآیــد .آنوقــت دانشــجوهای مــا اینجــا مــرگ بــر انگلیــس
میگوینــد ،شــورای امنیــت ،شــورا تشــکیل میدهــد کــه چــرا اینهــا آمدنــد؟ چــرا
توهیــن کردنــد؟ شــورای امنیــت شــورا تشــکیل میدهــد بــرای چــه؟ ،یعنــی حملــه
کنیــم دیگــر .وقتــی عضــو شــدی اینگونــه میشــود.
اآلن آمریــکا و اســرائیل عضــو ِان پــی تــی نیســتند ولــی آنجــا را اداره میکننــد .خــود
آمریــکا کــه نــه عضویــت دارد و نــه تعهــد پذیرفتــه چندیــن هــزار کالهــک اتمــی دارد
ً
ولــی جوابگــو نیســت .اســرائیل اصــا عضــو ان پــی تــی نیســت .آن وقــت بــه مــا
میگوینــد شــما چــرا طبــق ان پــی تــی عمــل نمیکنیــد ،از قیافهتــان پیداســت
میخواهیــد بمــب اتمــی بســازید .وقتــی ایــن شــورا را پذیرفتیــم بایــد همــه چیــز
آن را بپذیریــم ،زورگوئیهایشــان را هــم بایــد بپذیریــم .اینهــا همــه از عواقــب
پذیــرش نظامــات غربــی اســت و ایــن تفــاوت در مبانــی ،آثــار شــوم خــود را خواهــد
گذاشــت.
بــه امیــد آن کــه روزی بــر اســاس مبانــی قرآنــی همــۀ نظامــات مــورد نیــاز جامعــه
را طراحــی و پیادهســازی کنیــم و بــه پایبنــدی خــود را بــه ایــن اندیشــۀ قرآنــی کــه
در ایــن ســورۀ مبارکــه آمــده اســت بــه اثبــات برســانیم .روزی کــه بــا ظهــور تــام
نظامــات اســامی ،بنیــان تمــدن غــرب فــرو ریــزد.
ان شاء اهلل
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