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 مقدمه

احلمد هللا رب العاملني و الصالة و السالم عىل املبعوث رمحة للعاملني سيدنا و نبينا حممد و عىل اله و 

 اصحابه و من دعا بدعوته اىل يوم الدين !

  اما بعد!
چنانچه تاريخ شاهد است بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در نتيجة مجاهدت 

مليون عزيزان خود را  نيمفغانستان كه بيشتر از يك و قهرمان او فداكاري ملت مجاهد و 
دادند، امريكا و همپيمانانش كه دشمني و كينه و بغض قديم  در راه اهللا جل جالله قرباني

ستند در مقابل توان ميرا نسبت به اسالم و مسلمانان درقلبهاي خود مي پرورانيدند و ن
سرد با شوروي و همپيمانانش ملت هاي مسلمان عرض اندام كنند زيرا مصروف جنگ 

يكه تاز ميدان  بودند، از اين فرصت تاريخي استفاده نموده و بدون منافس و رقيب،
 چون ,گرديده و دموكراسي را به عنوان تنها راه نجات بشريت شعار خود قرار دادند

بسياري از كشورهاي شرق حمايت مستقيم شوروي را از دست داده بودند شعار 
ديگر ملت  طرفينگه دارند و از  راضيلند كردند تا از يك طرف غرب را دموكراسي را ب

شوروي  كمونستهايخود را خاموش كنند و همان حكام مستبد، ديكتاتور و دست نشاندة 
 بيرق دموكراسي را بلند كردند و از غربيها دموكراتتر شدند.

تا غرب و  بيشتر مردم به اين گمانند كه ضربات سنگين يازدهم سپتمبر سبب شد 
در رأس آن امريكا به يكبارگي متوجه دنياي اسالم شوند و در جهت تحميل الگوي 
دموكراسي در بين كشور هاي اسالمي بكوشند، اين حمالت كه مراكز مهم اقتصادي و 
نظامي امريكا را مورد هدف قرار داده بود غرب را دستپاچه كرد و سبب شد كه جنگ بين 

زعم امريكا و در حقيقت جنگ صليبي بر ضد اسالم بنا بگفتة به تروريسم  المللي عليه
 م بيان داشت:16/09/2001(بوش) كه اين مطلب را او در كنفرانس مطبوعاتي بتاريخ 

(This crusade, this war on terrorism is going to take a long time) 
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الني ادامه (اين جنگ صليبي است و اين جنگي كه عليه تروريسم آغاز شده مدت طو
 .خواهد داشت)

آغاز شود و در ضمن آن حمالت فرهنگي و فشارهاي غربي براي پياده كردن  
ي تعليمي كه هدف آن دور كردن ها برنامهدموكراسي در كشورهاي اسالمي و اصالح 

 د آغاز شد. باش مياسالمي نسل جوان از ارزشهاي 
زور و پول و يا با ترور كه  با شروع حمالت امريكا براي نشر دموكراسي در جهان با

 و  كروزهمراهB52  وF16  و آميخته با تجاوزات  شد ميو غيره سالح هاي پيشرفته بدرقه
ها و شهرها و قتل عام مردم بيگناه توسط بمب  و قتل و غارت و نابودي كامل قريهجنسي 

ورده، فريب خ اي عدههاي خوشه اي و شيميايي و اشغال كشور هاي اسالمي همراه بود، 
هاي دموكراسيِ اسالمي خواستند از اين فرصت كشورهاي اسالمي با سردادن شعار در

و يا به قول معروف از آب گل آلود ماهي بگيرند و بدين وسيله به  كننداستفاده  استثنايي
حكومت برسند و به مردم چنين جلوه دهند كه دموكراسي و اسالم هيچ فرقي ندارد بلكه 

وجود دارد. هر مجله و هر روزنامه اي را كه ورق بزنيم حتماً به دموكراسي در اسالم 
يم و ميشنويم بين ميكلمة دموكراسي بر ميخوريم، اگر به راديو و تلويزيون گوش فرا دهيم 

كه مالها و استادان خود فروخته و اجير و معاش خورِ دشمنان اسالم، اين كلمه را چنان 
د گر چه اين باش ميگويا يكي از اركان دين اسالم  ند كهده ميتزيين نموده و زيبا جلوه 

سخن جديدي نيست اما بعد از حملة اخير امريكا به جهان اسالم و شروع جنگ صليبي 
 د:فرماي ميشدت گرفته، در حاليكه خداوند تبارك وتعالي 

  M  (  '  &  %  $  #  "  !L ) :120البقرة( 
 »صاري تا آنكه پيروي كني دين ايشان رانه ن هرگز خوشنود نميشوند از تو يهود و و«

در اين بحث مختصر ما بر آن شديم تا اصول فكري و اساسات نظام دموكراسي و 
وسايل و اسباب آن را مورد بحث و بررسي قرار دهيم و در مقابل نظام حكم در اسالم و 

نسل  تضاد دموكراسي با آن را واضح سازيم تا برادران و خواهران مسلمان ما و خصوصا
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جوان فريب شعار هاي كفار و هياهوي مسلمانان فريب خورده را نخورند و در پي برپايي 
حكومت عدل الهي در ساية بيرق الاله اال اهللا محمدرسول اهللا بكوشند و در اين راه از 

 هيچ فداكاري دريغ نورزند به اميد آنروز.
 

 ابوسعيد انصارى
 هـ ق1426



 

 

 

 دموكراسي يعني چه؟

 Cratieيعني مردم و Demosلمة التيني است كه از دو جز تشكيل شده: دموكراسي ك
 د.باش مييعني حكومت يا حكم كه معني كلي آن حكومت مردم يا حكومت براي مردم 

مصدر اين نظام خود انسان است، حاكميت مطلق از آن بشر است، وعقيده اي كه اين 
يدة جدايي دين از دولت است. به نظام از آن سر چشمه گرفته و پديد آمده است همانا عق

اساس اين عقيده دين به شكل كلي مورد انكار قرار نميگيرد بلكه از نقش آن در ابعاد 
مختلف زندگي كاسته شده  و در تنگنايي منحصر ميگردد. اين در حاليست كه دين اسالم 

 د كه روندخواه ميدر طرف مخالف و نقيض اين پديده قرار دارد و عقيدة اسالمي 
زندگي وفق شريعت الهي باشد، و لحظه اي از زندگي انسان خالي از عقيده و شريعت 
نباشد، زيرا بر عكس نظام دموكراسي،  مصدر دين اسالم وحي پروردگار ميباشد و معيار 
خوبي و بدي همه چيز قرآن و سنت است نه عقل بشري. پس اين دين بايد در هر لمحة 

اين دين شاملي است كه هيچ ناحيه اي از نواحي زندگي زندگي در نظر گرفته شود، بلكه 
(را خالي از آن نميتوان يافت

0F

1(    . 
با وجود اينكه دموكراسي اصطالحات گوناگوني دارد اما آنچه در ادبيات و فلسفة 
قديم و جديد از آن تعبير شده همانا تمكين مردم در حكمِِ سياسي در دولت و مرجع قرار 

 .)1F2(دباش ميت در مسايل سياسي و اجتماعي دادن آراي اكثريت مل
يعني مرجعيت نهايي و سخن اخير راي ملت بوده و هيچ سخني و مرجعي باالتر از 

د به وسيلة آن قانون بر مردم حكومت ساز ميآن وجود ندارد، ملت براي خود قانون 
 .)2F1(دكن مي

                                           
 دموكراسي.اسالم و  -1

 دكتور ناظم الجاسور. –موسوعة علم السياسة  -2
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ه هيچ كس حق و آنچرا كه اكثريت تصويب كردند به شكل قانون الزم اإلجراء گرديد
اعتراض و يا رد آنرا ندارد و خالصة مطلب اينكه دموكراسي، حكومت ملت باالي ملت و 

 د كه عبارتند از:باش ميباالي خود بوده و اين حكومت مردمي داراي سه بخش عمده 
قوة مقننه (تقنيني) يا قانونگذاري كه وظيفة آن تهيه و تصويب قوانين و ملزم  -

 د.شو ميد كه به نام پارلمان يا شوراي ملي از آن تعبير باش ميآن ساختن همه به اجراي 
ي ها نامد و به باش ميقوة مجريه يا تنفيذي كه وظيفة آن حفظ نظام و اجراي قوانين  -

 د.شو ميمختلف مانند هيئت  دولت و يا كابينه و يا شوراي وزيران ياد 
وانين قوة مقننه و قانون قوة قضائيه كه وظيفة آن حل منازعات بين مردم طبق ق -

 د.باش مياساسي 
ناگفته نماند كه نظام دموكراسي به مرور زمان پيشرفت نموده و تغيرات گوناگوني 

از  توان ميدرآن رونما گرديده است و به اشكال مختلف به اجرا در آمده، از آن جمله 
دم نظام رياست جمهوري نام برد كه قدرت در دست رئيس جمهوري كه از طرف مر

د و شكل ديگر آنكه، اكثريت كن ميد و رئيس جمهور وزراء را تعيين باش ميانتخاب شده 
ند كه در اين حال رئيس ده ميدر پارلمان با انتخابِ وزراي كابينه، حكومت تشكيل 

آن بحث را به درازا د و شكلهاي ديگر كه ذكر باش ميجمهور به عنوان ناظر بين سه قوه 
ها تنها چيزي كه همة اشكال  با وجود اختالفات در سليقهاينكه كشاند و مهم  مي

است كه  "حكومت مردم"د  شو ميدموكراسي بر آن موافقند كه جوهر دموكراسي ناميده 
 د يعني مردم يگانه مصدر قانون و حكومت هستند.گرد ميهمة اشكال و انواع به آن بر 

يم كه نظام ساز ميدر ادامة بحث با بررسي وسايل و اسباب دموكراسي ثابت 
دموكراسي با اسالم در تضاد بوده و هيچ وجه مشتركي بين هم ندارند وكساني كه به 

 دنبال اجراي به اصطالح (دموكراسيِ اسالمي) اند درحقيقت راهي تركستانند.
 ."اين ره كه تو ميروي به تركستان است"

                                                                                                             
 .د. امام عبد الفتاح –السياسي  والوعي قراطيةالديمو -1



 

 

 

(وسايل و اسباب دموكراسي و اهداف آن
3F

1( 

شركت در نظام دموكراسي الزم است كه از اسباب و و سايل براي رسيدن به حكومت و 
 يم.ده ميآن استفاده شود كه بعضي از آنها را از ديدگاه اسالم مورد بحث و بررسي قرار 

مهم ترين اهداف دموكراسي را ميتوان در آزاديِ تشكيلِ احزاب، آزادي در دعوت به 
يري و تنظيم انتخابات براي افكار و آراي مختلف، حق مخالفت با حكومت، حق راي گ

رسيدن به حكومت، دست به دست شدن حكومت در بين ملت و گروه ها، تصويب 
قوانين كه در آن رأي اكثريت مدار اعتبار بوده و با اعتماد به مبدأ اكثريت، قوانين اجرا و 

 گردد. يا تعديل مي
كه ميخواهيم آنرا بگويند: ما با اساسات نظري دموكراسي كاري نداريم بل اي عدهشايد 

 با رنگ و بوي اسالمي در جامعة خود اجراء كنيم.
گويم كه اين ادعاي شما چشم پوشي از حقيقت و تجاوز از معقول و  به آنها مي

كوشش در اغفال و فريب مردم است زيرا وسايل و اسباب دموكراسي برگرفته شده از 
ت كه اين نظريه و اساس اساس فكرِ دموكراسي و اعتماد به نظريه حكومت مردمي اس

د. زيرا وسايل و اهداف باش ميفكري و وسايل آن كالً از نظر دين مقدس اسالم مردود 
هر نظامي بستگي به اساسات فكري آن نظام دارد كه در هنگام بروز اختالف به عنوان 

و عقيدتي دارد كه از آن د زيرا هر نظامي ريشه هاي فكري شو ميمرجع به آن مراجعه 
 گيرد.  ء ميمنشا

و اگر كسي غير از اين تصور كند مانند كسي است كه به درختي پر از ميوه اما بدون 
د و نظام دموكراسي باش ميريشه و معلق در هوا عقيده داشته باشد كه خالف عقل سالم 

                                           
 .م وهم لـ محمد شاكر الشريفأقة سلمة الديموقراطية حقيأ -1
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يي از آنرا ذكر ها نمونهنيز بر اساس ريشه هاي فكري پايه گذاري شده كه بطور مثال 
 ميكنيم.



 

 

 

 ي در انتخاباتحق رأ

در نظام دموكراسي هر شهروندي مرد باشد يا زن عالم باشد يا جاهل متقي و پرهيزگار 
باشد و يا فاجر و فاسق صالح باشد يا فاسد حق دارد در انتخابات شركت نموده و به هر 
كه بخواهد رأي دهد و در اين أمر همة اقشار جامعه حق مساوي دارند، اين نظام بر 

حكومت مردمي پي ريزي شده يعني اين حق مردم است كه بر دولت حاكم اساس نظرية 
باشند و يا به هر كه خواستند رأي دهند و هر شخصي در اين نظام حق دارد در حكومت 

د عالم باشد يا جاهل صالح باشد يا فاسد مرد باشد يا زن و يا كن ميشريك باشد و فرقي ن
و در حق رأي همه مساوي و برابرند و اگر  د باشد مهم اينكه در حكومتخواه ميهر كه 

امروز گروهي از مسلمانان نظرية مساوات بين عالم و جاهل و صالح و فاسد را رد كنند 
آيا نظام دموكراسي رأي آنها را مي پذيرد؟ طبعاً نه خير! زيرا اين عمل آنها مخالف با 

 د.گرد مياصول و اساسات دموكراسي قلمداد 
د بگويد و هرچه خواه ميدموكراسي هر فردي حق دارد هر چه  بر اين اساس در نظام

بخواهد تعبير كند بدون هيچ ضوابط و حدودي، زيرا در اين نظام كسي حق ندارد به 
ي باطل است زيرا معياري براي كن مييي و ادعا گوي ميديگري بگويد كه آنچه تو 

به فكر و نظر خود تشخيص حق و باطل وجود ندارد. و بدتر اينكه هر كسي حق دارد 
ديگران را دعوت كند خواه به شكل فردي و يا از طريق تشكيل احزاب و سازمانها، و 

د تا آنچه را كه به فكر خود باش ميهدف هم همان كسب آراء و رسيدن به حكومت 
صحيح مي دانند  بر مردم به اجرا در آورند مانند اكثريت پارلمان انگليس كه همجنس 

ي ها ي فردي شناخته و بنابر رأي اكثريت اعضاي پارلمان آنرا بصورت بازي را جزء آزاد
 قانوني تصويب نمودند.

يا در افغانستان با وجود اينكه مسلمانانِ به اصطالح دموكرات در پارلمان و حكومت 
د و از زندان آزاد كن ميداراي اكثريت هستند و ليكن شخص مرتدي صراحتاً اعالن ارتداد 
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د كاري انجام دهد زيرا محاكمة مرتد توان ميد و هيچ كس نشو ميارج شده و از كشور خ
و جاري ساختن حد ارتداد مخالف موازين و اساسات دموكراسي است پس در اينجا رأي 
اكثريت مدار اعتبار و قابل اجراء نيست زيرا اساسات دموكراسي مهمتر از رأي اكثريت 

مده: (آزادي بيان از تعرض مصئون است. و قانون اساسي افغانستان آ 34د. در مادةباش مي
هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيلة گفتار، نوشته، تصوير، و يا وسايل ديگر اظهار 
نمايد.) يعني هر كه حق دارد به معتقدات غير بد و بيراه بگويد وكسي هم حق اعتراض 

آزادي بيان روزانه در  يم كه به نامبين ميندارد حتي اگر اهانت به دين اسالم هم باشد و 
 د.شو ميجرايد و مجالت به اسالم و مسلمانان اهانت 

از اينجاست كه بطالن عقايد كساني كه معتقد به نظرية دموكراسيِ اسالمي و يا اجراي 
د. زيرا بدون اعتقاد به اساسات و گرد ميبرخي از نظرات آن درجوامع اسالمي اند، هويدا 

د، اجراي بعضي از قوانين آن شو ميز ديدگاه اسالم ثابت اصول دموكراسي كه بطالن آن ا
در جوامع اسالمي وهم و خيال است و كساني كه اين شعار را در كشور هاي اسالمي سر 

 ند ملت خود را فريب دهند.خواه ميو يا  اند دهند يا فريب خورده مي
نداريم فقط بگويند: (ما مسلمانيم و كاري به اساسات دموكراسي هم  ها بعضيشايد 

 يم بعضي از اجزاي آنرا با آب و تاب اسالمي در جامعه اجراء نماييم).خواه مي
د زيرا اوالً طوريكه ذكر شد باش مياين سخن عاري از حقيقت و جرم بدتر از گناه  

اجراي بعضي از نظريات دموكراسي بدون اعتقاد به اساس و اصول، قول باطل و غير قابل 
ار است كه ما به بعضي از نظرات دموكراسي عمل كنيم و بعضي را قبول است زيرا اگر قر

رها نماييم پس چرا به نظام اسالمي بر نگرديم كه شكل و مضمون و نمونة كامل و قابل 
 د.باش مياجراء را دارا 

د آنرا با دموكراسي خواه ميد و باش ميكسي كه قايل به ناقص بودن نظام اسال :ثانيا
گمراهي آشكار سرگردان است زيرا اسالم دين كامل و شامل  كامل كند در حقيقت در

د و تاريخ ثابت كرده كه نظام حكومت شو ميبوده و هيچ نقص و كمي در آن يافت ن
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د. زيرا احكام و قوانينِ آن از باش ميداري در اسالم كاملترين و قابل اجراء ترين نظام 
 شده است.د نازل باش ميطرف خالق بشريت كه عالم به احوال بشر 



 

 

 

 تبليغات

يكي از وسايل مهم رسيدن به حكومت در نظام دموكراسي تبليغات است. كانديد هاي 
انتخاباتي و دار و دستة آنها با همة امكانات در جهت بدست آوردن آراي مردم كوشش 

ند و در اين راستا از هيچ عملي دريغ نمي ورزند و سرمايه هاي هنگفتي را در اين كن مي
ميكنند در حاليكه اين عمل يعني تبليغات براي خود و يا گماشتن اشخاصي راه مصرف 

 د:فرماي ميد زيرا خداوند تبارك و تعالي باش ميبراي اين كار شرعا جايز ن

M «  ª  ©¬  ²  ±  °       ¯  ®   L  :32النجم  
پس از پاك بودن خود سخن مگوييد، زيرا كه او پرهيزكاران را (از همه بهتر) مي «

 ».ناسدش
د گوي ميوانگهي انسان صالح اعمال او بازگو كنندة شخصيت اوست و مثل معروف 

 كه:
 .(مشك آنست كه ببويد نه آنكه عطار بگويد)

يم بلكه اين كار را كن ميشايد كسي بگويد ما كه در انتخابات براي خود تبليغات ن
اهللا عليه وسلم يم كه رسول اهللا صلي گوي ميند به آنها ده مياشخاص ديگري انجام 

 :اند دهفرمو

تُمْ الْ  أَيْ ا رَ ابَ ـإِذَ َ مْ الرتُّ هِ وهِ جُ ثُوا يفِ وُ نيَ فَاحْ احِ دَّ (مَ
4F

1(K=
ند) را ديديد بر كن ميهرگاه ستايشگران(مداحين كساني هستند كه تعريف ديگران را «

 ».يشان شان خاك بپاشيدها چهره
يم كه مصارف بين ميگريم و اگر به مصارف تبليغات انتخاباتي در دنياي امروز بن

د بطور مثال مصرف تبليغات انتخابات رياست جمهوري امريكا شو ميهنگفتي خرچ آن 
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براي يك كانديد پنجصد ميليون دالر گرديده بود و سازمان اخوان المسلمين در انتخابات 
پارلماني اخير در مصر بيش از چهل ميليون جنيه مصري خرچ تبليغات انتخاباتي نموده 

 .است
سوال اينجاست كه هدف از مصرف اين پول هاي هنگفت چيست؟ آيا براي خدمت 

توانند با اين پول ها  به مردم است؟ و اگر واقعا هدف خدمت به مردم است، آنها مي
مستقيما به مردم خدمت كنند و هزاران نفر را از فقر و بدبختي نجات بدهند. و اين يكي 

اكثراً كساني به كرسي و مقام  زيرا ديده شده كهد باش مياز تناقضات واضح دموكرسي 
رسند كه پولدار و سرمايه دارند و بعد از رسيدن به قدرت آن خرچ و مصارف را چند  مي

د و رو ميند و اين سلسله پايان پذير نيست زيرا اين كن ميبرابر از بيت المال تالفي 
د و مهم اينكه خور يمد و حزب ديگر شكست شو ميو فالن حزب پيروز  آيد ميديگري 
د. فقرا و محتاجين به همان حالت مي ميرند كن ميقدرت رسيد جيب خود را پر  هر كه به

ند و همين جاست كه بر گرد ميو سرمايه داران و رجال سياست پولدارتر و سرمايه دارتر 
خالف ادعاي ارباب دموكراسي قدرت در بين طبقة خاصي رد و بدل گرديده و ديگران 

ند، آن عده اشخاص و احزابي كه از طريق كمك شركتها و موسسه ها به شو يممحروم 
قدرت برسند مجبورند كه در عوض، تسهيالتي را براي آنها در مقابل خدماتشان و به 
حساب مردم و بيت المال قايل شوند كه باز هم متضرر اول و آخر مردم بيچاره اند. و اگر 

د در آن وقت مجبورند خط مشي حزب را دنبال افرادي از طريق احزاب به قدرت رسيدن
كرده و به طبل آنها برقصند و اسير افكار و آراي آنها باشد و در غير آنصورت در دورة 

 بعدي از كانديد شدن خبري نخواهد بود.



 

 

 

 طلبي) طلب حكومت (قدرت

بر اساس فكر دموكراسي طلب حكومت براي نفس خود و كوشش براي رسيدن به 
د و همة آن مصارف و تبليغاتي كه در مبحث قبلي به آن اشاره باش ميي قدرت أمر حتم

شد براي رسيدن به حكومت و قدرت است كه منجي عالم بشريت صلي اهللا عليه وسلم 
 :اند دهاز آن نهي فرمو

اللَّ « ا وَ يْ ـإِنَّ لَ صَ عَ رَ ا حَ دً الَ أَحَ هُ وَ أَلَ ا سَ دً لِ أَحَ مَ ا الْعَ ذَ ىلَ هَ يلِّ عَ =5F1(K(»هِ هِ الَ نُوَ
سوگند كه ما هركسي را كه طالب قدرت باشد(طلب امارت كند) و براي اهللا  به«

 ».حصول آن حرص داشته باشد نمي گماريم(به او مسئوليت نخواهيم داد)
و رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم به عبدالرحمن بن سمره رضي اهللا تعالي عنه 

 فرمودند: 
َنِ « محْ بْدَ الرَّ ا عَ أَ  !يَ ِ الَ تَسْ ريْ نْ غَ ا عَ طِيتَهَ إِنْ أُعْ ا وَ يْهَ ةٍ أُكِلْتَ إِلَ أَلَ سْ نْ مَ ا عَ طِيتَهَ إِنَّكَ إِنْ أُعْ ةَ فَ ارَ مَ ِ لْ اإلْ

ا يْهَ لَ نْتَ عَ ةٍ أُعِ أَلَ سْ  .»مَ
طالب امارت و حكومت مباش زيرا اگر طلب كردي و بدست  ،اي عبدالرحمن«

گر بدون طلب، مسئوليتي به تو د و اما اشو ميآوردي بار سنگين آن به خودت واگذار 
 ».سپرده شد، از طرف خداوند جل جالله به تو كمك خواهد شد

و اين فرمودة رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم همة اشكال قدرت طلبي را در بر 
د خواه از طريق انتخابات باشد و يا به وسيلة قهر و زور و يا به وسيلة طلب تأييد گير مي

 ني كه اهليت آنرا ندارند.مردم، خاصتا براي كسا
كه هميشه به دنبال شبهات و مشكوك ساختن امور بر مسلمانان هستند  اي عدهشايد 

 بگويند كه يوسف عليه السالم اين كار را كرده است آن زمان كه فرمود:
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  MH  G   F  E   DI   M  L  K     JLيوسف 
حافظ و نگهدار  مرا سرپرست اموال و محصوالت زمين كن، چرا كه من بسيار«
 ».مباش مي

اما اين استناد آنها به دو دليل باطل است اول اينكه طبق قاعدة كلي، شريعت قبل از 
اسالم مخصوص امتهاي پيشين و پيامبران آنها عليهم السالم بوده و با آمدن دين مبين 
اسالم منسوخ گرديده خاصتا اگر آن شرايع با شريعت حضرت محمد صلي اهللا عليه 

 م در تعارض باشد.وسل
ثانياً: يوسف عليه السالم در حالت استثنايي و بنابر امر خداوند تبارك و تعالي آن 
پيشنهاد را كرد و آن عمل را انجام داد و اين جزو اصول نبود بلكه منحصر به شخص 

د مانند كار كردن يوسف عليه السالم در دستگاه حكومتي باش مييوسف عليه السالم 
نظام كفري بود، درحاليكه در دين مبين اسالم همكاري با كفار خاصتا در فرعون كه يك 

 د كه همة علماي اسالم بر تحريم آن متفق اند.باش ميحكومات دست نشانده، كفر آشكار 

M )  (  '  &  %  $  #  "*  -  ,   +.    1  0  /
3  24    ;  :     9  8  7  6  5L  :51المائدة 

مسيحيان را كه (در مقابله با شما) دوست و هوادار يكديگرند،  اي مومنان يهوديان و«
به دوستي نگيريد؛ و هر كس از شما آنان را دوست گيرد، جزو آنان است؛ يقيناَ اهللا 

 ». ستمكاران را هدايت نمي كند
اين موضوع را در بخش مستقلِ رد شبهات بطور مفصل مورد بحث و برسي قرار 

 خواهيم داد.



 

 

 

 گرايي)تعددو افكار (آزادي احزاب 

يا آزادي احزاب و افكار  -تعدد گرايي –يكي ديگر از وسايل معتمد فكر دموكراسي 
د كه معني ظاهري آن اجازة تشكيل احزاب و اختالف رأي در بعضي مسايل و باش مي

د اما در حقيقت هدف حقيقي آن آزادي بي قيد و شرط براي همة گرد ميتصورات قلمداد 
د و به عنوان مثال امروز در كشور باش ميت غير از فكر اصيل اسالمي افكار و معتقدا

ند مانند امريكا و انگليس و فرانسه و....... ارباب هر شو ميهاييكه مهد دموكراسي خوانده 
فكري حق تشكيل حزب و شركت در انتخابات را دارند حتي همجنس بازها و منحرفين! 

بند اصول اسالم بسازد به عناوين مختلف طرد اما اگر كسي بخواهد حزبي اسالمي و پاي
 د.شو مي

گفته نماند كه احزاب به اصطالح اسالمي كه در حكومات دموكراسي شركت نا
ند بايد به اين اصل يعني آزادي تعدد افكار معتقد بوده و با آن موافقت كنند زيرا كن مي

اين مسلمانان  د كهشو ميعدم موافقت، يعني مخالفت با دموكراسي است. و ديده 
ا پهلوي ملحدين كمونيست و  دموكرات با ذلت و خواري در زير يك سقف در پارلمانه

و توهين نشينند و هرگونه تحقير  ها و ديگر منحرفين مي دينها) و سوسيالست (بي ها الئيك
شنوند و حق اعتراض هم ندارند زيرا در نظام دموكراسي هر  به اسالم و مسلمين را مي

 است كه ابراز رأي كند و لو اينكه توهين به معتقدات ديگران باشد. شخصي آزاد
و اگر فرضاً يكي از احزاب به اصطالح اسالمي در ساية حكومت دموكراسي به قدرت 
برسد مجبور است همة احزاب و افكار غير اسالمي را به رسميت بشناسد و حتي مجبور 

ستي را هم بدهد كه اين امر است طبق قوانين دموكراسي اجازة تشكيل حزب كمون
د زيرا در دين مبين باش ميمخالفت صريح و آشكار با قوانين و اصول دين مبين اسالم 

د نه اينكه به او اجازه داده شود كه گرد مياسالم هر كه مرتد شد بر او حد شرعي جاري 
ول دعوت نمايد زيرا در قب حزب تشكيل دهد و مردم را به افكار و معتقدات باطل خود
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در (قبول) دين هيچ «  256البقرة:  MÔ  Ó    Ò  ÑÕ  L  اسالم هيچ گونه اجباري نيست
 ».اجباري نيست

 اما اگر دين اسالم را كسي قبول كرد بايد پابند قوانين آن باشد و از آن سرپيچي نكند.
جالب است بدانيم كه اساس فكر دموكراسي در وجود اختالف در بين مردم ريخته 

را اگر در جامعه اي تنها يك حزب وجود داشته باشد آنوقت دموكراسي شده است زي
معني ندارد بلكه بايد احزاب مختلف وجود داشته باشد و همه بايد باهم اختالف داشته 
باشند حتي در داخل يك حزب، و بايد با هم درگير بوده و به سر كلة همديگر بزنند تا 

 دد افكار و احزاب است بر آورده شود.باشد كه هدف اساسي دموكراسي كه همانا تع



 

 

 

 رأي اكثريت

د و كن ميرأي اكثريت در نظام دموكراسي نمايندگي از ارادة ملت و راه درست و صحيح 
د. و هر امري كه اكثريت به آن رأي نماي ميرأي اقليت حكايت از خطاء و غلط بودن 

بورند با زد و بند ها و د. و در مقابل اقليت مجباش ميدادند جزو قانون و قابل اجراء 
پيمانهاي نامبارك در پي تغيير اين قانون برآيند و به همين منوال چيزي كه ديروز صحيح 

د و برعكس آن و اين سلسله پايان گرد ميو جزو قانون بود امروز غلط و غير قابل اجراء 
ورند و ند و به اجراء در مي آساز مينمي پذيرد زيرا در نظام دموكراسي اكثريت قانون 

همه بايد مطيع آن باشند و اگر يك گروه مستبد و ظالم به قدرت رسيد و هر چه را 
خواست به نام قانون و رأي اكثريت به مردم تحميل كند هيچ راهي در نظام دموكراسي 
براي نجات از اين ظلم و استبداد وجود ندارد خاصتاً در جوامعي كه اقوام مختلف زندگي 

حال قومي كه داراي تعداد جمعيت بيشتري اند غالباً به حكومت مي ند و به طبيعت كن مي
 ند.كن ميرسند و در حق اقوامي كه در اقليت قرار دارند از هيچ ظلم و تبعيضي فرو گذار ن

و بسيار ديده شده كه به خاطر همين تبعيض و ظلم، اقليت ها به دامن استعمار و 
ند. به همين دليل است كه نظرية گير مي دشمنان ملت سقوط نموده و آلت دست آنها قرار

د در حاليكه گرد مياكثريت در نظام دموكراسي سبب نشر و پخش فساد، ظلم و تبعيض 

 :دباش ميدر نظام اسالمي تقوا و پرهيزگاري و صالح شخص مورد اعتبار و مالك برتري 
 MO  N  M   L  K  J  I  H     G  F  EP    T  S  R    Q

UV    Y   X  W  [  ZL  :13الحجرات  
اي مردم، ما شما را از مرد و زني (به نام آدم و حوا) آفريديم و شما را قوم قوم و قبيله قبيله «

 ».نموديم تا يكديگر را بشناسيد، بيگمان گرامي ترين شما در نزد اهللا متقي ترين شماست
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تباه كنند، اما بنابر اين رأي اكثريت هميشه درست و قابل اجرا نيست شايد اكثريت اش
ميزان و اساس دموكراسي اكثريت است و اين اكثريت مصدر همة سلطه هاست، ليكن در 
نظام اسالمي اكثريت مالك حق و باطل نبوده بلكه امر الهي مدار اعتبار است، و خداوند 

 جل جالله در قرآن كريم بيشتر حالت بد اكثريت را در جوامع بيان داشته است:

  M  ¬  «  ª   ©³  ²  ±  °  ¯  ®´    ¼  »  º   ¹  ¸  ¶       µ
  ¾  ½L  :116األنعام 

ند چرا كه آنان جز از ظن وگمان ساز ميدور اهللا  و اگر از بيشتر مردم پيروي كني، ترا از راه« 
 ».دگوين ميند و آنان جز به دروغ وگزاف سخن نكن ميپيروي ن

 M   ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú  ÙL  :103يوسف 
 ».كه تالش كني بيشتر مردم ايمان نمي آورندهر چه « 

 MI    Q  P  O  N    M  L          K  JL  :8الروم 
 ».بسياري از مردم به ديدارِ پروردگار خود ايمان ندارند« 

 M  @  ?  >      =  <  ;  :  9L  :106يوسف 
 ».ندباش ميهستند مشرك اهللا  و اكثر آنانيكه مدعي ايمان به« 

 MN   M  L    Q  P   OL  :61غافر 
 ».و ليكن بسياري از مردم  شكر نميكنند« 

 M   ì  ë    ê  é      è  çL  :187األعراف  
 ».و ليكن بسياري از مردم  نميدانند«

 M µ    ´  ³  ²  ±  ° L  :17هود 
 ».و ليكن بسياري از مردم ايمان نمي آورند« 

 M  N  M     L   K  J  IL  :89اإلسراء  
 ».ي اكثر مردم جز انكار حق(چيزي را قبول نمي كنند و) نمي پذيرندول«

 و حاال باز هم بگوييد اكثريت!!!!!



 

 

 

 كنندة حقوق ملتها نيست منعكسنظام دموكراسي 

بسيار اتفاق افتاده كه به اصطالح نمايندگان ملت با تبليغات و فريب و نيرنگ و وعده 
بند و بعد از اينكه به قدرت رسيدند همة هاي دروغين به پارلمان و مجالس راه مي يا

ند و هم و غم و فكر و هوش كن ميفراموش  اند دهوعده ها و عهد و پيماني را كه نمو
هيچ  اند دهند و كساني كه به آنها رأي داكن ميخود را در پر كردن جيب هايشان صرف 

ه نماينده اي را از سلطه اي بر آنها ندارند و قانوني هم در نظام دموكراسي وجود ندارد ك
تغيير فكر و نظر و يا مسيري كه در اثناي انتخابات اعالن نموده باز دارد به همين دليل 

ند در هنگام توان مياست كه بعضي از احزاب با وجود داشتن اكثريت در پارلمان باز هم ن
 از نمايندگان اي عدهرأي گيري ها در بعضي مسايل رأي اكثريت را بدست آورند زيرا 

، و در هرحال متضرر اول و اخير ملت بيچاره است اند دهمنسوب به حزب تغيير جهت دا
د كاري بكند، و تا دورة بعدي و فريب و نيرنگ ديگري بايد توان ميكه تا پايان دوره ن

 صبر كند.



 

 

 

 اخالق در نظام دموكراسي

ين حقيقت د و اباش مينظام دموكراسي نظامي عاري از اخالق و مانند جسدي بدون روح 
را حالت سردمداران دموكراسي كه سنگ آنرا به سينه مي زنند مانند نظام انگليس كه به 

د و فرانسه كه باني نظرية حكومت مردمي و امريكا كه شو ميآن مادر دموكراسي گفته 
، كه با وجود شعارات اند دهخود را مجري قوانين دموكراسي در جهان مي داند، ثابت نمو

كه حالت  اند دهيچ ظلمي در حق مردم خود و ملتهاي ديگر دريغ ننموميان تهي از ه
هاي ياي اين واقعيت است مگر اين كشورملتهاي مظلوم در سراسر جهان شاهد گو

اسالمي و افريقايي نيستند كه بارها از طرف همين سه كشور و كشور هاي ديگر غربي 
 اين برنامه ادامه دارد. مورد تجاوز و سرقت ثروتهاي شان قرار گرفتند و هنوز هم

ها، تحميل حكومتهاي ديكتاتوري و دست نشانده، به تاراج بردن اموال و اشغال كشور
ثروتها، استعمال اسلحة كشتار جمعي و قتل و كشتار غير نظاميان، خراب كردن شهرها و 
قريه ها توسط اسلحة ممنوعه، ساختن زندانهاي خالف معيار هاي حقوق بشري كه خود 

آن هستند، تجاوزات جنسي و وحشي گريهاي ديگري كه همه از ارمغانهاي نظام  منادي
 دموكراسي براي ملتها ي مغلوب و بيچاره است.

و اگر در يكي از كشور ها مسلمانان با همان معيارهايي كه سردمداران دموكراسي 
ي و د و همين مناديان دموكراسكن ميند به قدرت برسند آنوقت وضع تغيير ده ميشعار 

حقوق بشر و حكومت مردمي و شورا و پارلمان به ظالمان مستبد تبديل گشته و در پي از 
كراسي نام ند و همة اصول و اساسات دموكن ميبين بردن مسلمانان از هيچ عملي دريغ ن

گذارند زيرا در اينجا مسألة اسالم مطرح است و آنها حاضرند هر  نهاد خود را زير پا مي
دموكراسي قبول كنند مگر اسالم را و حتي با نظام هاي دكتاتوري و غير چيزي را در نظام 

ند، به طور كن ميدموكراسي براي از بين بردن مسلمانان و دور كردن آنها از قدرت كمك 
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مثال ميتوان از پيروزي جبهة نجات اسالمي در انتخابات الجزاير و حزب فضيلت در 
 در فلسطين نام برد.تركيه و مثال نزديك سازمان اسالمي حماس 

زيرا بر اساس قوانين دموكراسي تشكيل احزاب اسالمي ممنوع است و به همين اساس 
است كه هرگاه مسلمانان به قدرت برسند غربيها كه تا فرق سر در گودال دموكراسي 
غرقند به كمك دكتاتورها و حكام ظالم و مستبد مي شتابند و اما آنانيكه به نام اسالم در 

ند در حقيقت فرزندان نامشروع كانفرانسهاي كن ميدست نشاندة كفار شركت حكومات 
بن، نيويورك، پاريس و لندن هستند و وجود آنها براي بقاي كفار و ادامة استعمار امر 

د از اين قاعده مستثني هستند تا آنكه اهداف كفار و اشغالگران برآورده باش ميضروري 
 ند.شو مياخته شود و آنوقت مانند زباله بدور اند



 

 

 

 دموكراسي يا اسالم

قبول دموكراسي به عنوان نظام حكومت داري يعني رد نظام و شريعت اسالمي، زيرا 
خداوند تبارك و تعالي از ما تحكيم شريعت الهي را بدون چون و چرا در همة امور 

د و نظام دموكراسي با آن مخالف است و هر كه نظام دموكراسي را خواه ميزندگي 
فت مجبور است خواسته يا نخواسته به آيات قرآن و فرامين واالي اسالمي كفر پذير

د. زيرا در باش ميبورزد.  كه اين امر اختالف اساسي و حقيقي بين اسالم و دموكراسي 
دين مبين اسالم حكم و سيادت و قانون گذاري فقط براي خداوند تبارك و تعالي 

ر خود از اعتقادات و عبادات گرفته تا معامالت و د و انسانها مكلف اند در همة اموباش مي
عادات و تصورات از احكام الهي پيروي كنند و در مواضع متعددي در قرآن كريم به اين 

 مسأله اشاره شده است:

 M  Y  X  W  V  U  T  SL  :62األنعام  
 ».است و او سريعترين حسابگران استاهللا  هان بدانيد كه فرمان و داوري از آن«

 M[  Z    Y     X\   a         ̀  _   ̂  ]b    i  h    g  f  e  d  c

  k  jL  :40يوسف  
دستور داده كه جز او را نپرستيد اين است اهللا  است و بس، واهللا  فرمانروايي از آن«

 »دين راست و ثابت، ولي بيشتر مردم نمي دانند.

 M¥     ¤   £    ¢¦   ̈ §©    ®  ¬  «  ªL  :67يوسف  
 ».است و بساهللا  فرمانروايي از آن«

 M  q  p   o   n  mL  :12غافر  
 ».پس فرمانروايي از آن خداوند واال مقام و بزرگوار است«

 د:فرماي ميو خداوند جل جالله 
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 Mß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Òà    ã  â  á

   å  äL  :59النساء 
و پيامبر اگر به خداوند و اهللا  تالف كرديد در چيزي برگردانيد آنرا بسويپس اگر اخ« 

 ».داريد و اين بهتر و نيكوتر است روز آخرت ايمان
و نظام دموكراسي ميگويد: (اگر در چيزي نزاع كرديد آنرا به ملت، مجلس پارلمان و 

 قانون وضعي ساختة بشر برگردانيد). يا رئيس جمهور مطابق به

 M  t  sy  x  w  v  uz    }  |   {L  :67األنبياء  
 ».مي پرستيد آيا نمي فهميداهللا  واي بر شما و واي بر آن چيزهايي كه بجاي«

 M  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °    ̄ ®  ¬

   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼L  :65النساء  
تا تو را در اختالفات و  دآين مياما نه، قسم به پروردگارت كه آنان مؤمن به شمار ن«

درگيريهاي خود به داوري نطلبند و سپس ماللي در دل خود از داوري تو نداشته وكامالً 
 ».(تسليم قضاوت تو) باشند

 د:فرماي ميخداوند تبارك و تعالي 

 M¢  ¡  ے  ~£  L  :است و بساهللا  فرمانروايي از آن« 57األنعام« 
 د:فرماي ميست، و و نفرمود: فرمانروايي از آن مردم ا

 M  °  ¯   ®  ¬  «  ªL  :49المائدة 

 ». و فيصله نما در ميان آنها به آنچه خداوند نازل كرده است« 
و نفرموده (به آنچه در قانون اساسي نوشته شده است در ميان آنها فيصله نما)،  بلكه 

 است. مشركان از فريب خوردگانِ نظامِ دموكراسي و قوانين وضعي  اين سخن، سخن
آري در اسالم قانونگذار و حاكم مطلق خداوند جل جالله است زيرا اوست كه 

 د:فرماي مي
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 M`  _   ̂ ]  \a  h  g  f  e   d  c  bi L  :48المائدة 

بر تو نازل كرده است، و به خاطر اهللا  پس ميان آنان بر طبق چيزي داوري كن كه« 
 ».ه روي مگردانايشان از حقي كه بر تو آمد پيروي از آرزوهاي

 M  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª

½¾  È    Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿É    Ï  Î  Í  Ì       Ë  ÊL :المائدة 
49 

به تو نازل كرده است و از آرزو هاي اهللا  و در ميان آنان طبق چيزي حكم كن كه« 
بر تو نازل اهللا  ش كه تو را از برخي چيزهايي كهپيروي مكن، و از آنان بر حذر با ايشان

د بسبب خواه مياهللا  منحرف نكنند، پس اگر رو گرداندند، بدان كه كرده است بدور و
و مصيبت سازد، بيگمان بسياري از مردم (از احكام  پاره اي گناهانشان آنها را دچار بال

 ».ندكن ميشريعت) سرپيچي و نافرماني 

 MÒ  Ñ   ÐÓ   Õ  Ô    Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖL  :50المائدة  
آيا جوياي حكم جاهليت هستند؟ آيا چه كسي براي افراد معتقد(مردمي كه يقين «

 »د؟كن مي حكماهللا  دارند) بهتر از
پس در نزد مسلمان امر و حكم و قانونگذاري فقط از آن خداوند متعال و رسول 

وحي  اند دهبر صلي اهللا عليه وسلم  فرمود، زيرا هرآنچه پيامباش مي  اوصلي اهللا عليه وسلم
 خداوند جل جالله است.

د، ذات ذوالجالل اوست كه حالل كن ميتبارك و تعالي است كه امر و نهي  خداوند
د نه مردم و باش ميپس سيادت حقيقي فقط براي خداوند جل جالله  وحرام را بيان ميكند

 پارلمان و نه قوانين وضعي بشر.
 د:فرماي ميربارة نصرانيها خداوند جل جالله د

 M   ̄ ®  ¬  «  ª   ©  ¨L  :31التوبة 



   

 27 عبداهللا بن عباس، عالم اسالمي و مفسر قرآنكريم
 

 

 ».غير از اهللا، علماي دين و پارسايان خود را هم به خدايي گرفته اند« 
در حاليكه آنها به علماي خويش سجده نميكردند بلكه آنها را در حالل گردانيدن 

ا آنها موافقت ورزيدند و حالل اطاعت نمودند و در اين عمل ب حرام و حرام گردانيدن
شمرد، زيرا اطاعت از تشريع و قوانين و  خداوند تعالى اين امر را بمثابة گرفتن خدايان

نيست، و اگر انسان   احكام عبادتيست كه بجز پروردگار جل جالله براي ديگري جايز
 .شود مي ولو در يك حكم، به غير پروردگار جل جالله رجوع كند، با اين عمل مشرك

نظام دموكراسي حق همان است كه مردم آن را حق مي پندارند و باطل همان است  در
بدانند. در حاليكه در نظام اسالمي حق همان است كه باري تعالي آنرا  كه مردم آنرا باطل

 كه او تعالي آنرا باطل شمرده است. حق قرار داده و باطل همان است

 M3   2  14    9  8  7  6  5L  :147البقرة 

 »حق از جانب پروردگارت است پس هرگز جزو شك(ترديد) كنندگان مباش«

 M  ¶  µ  ́   ³  ²  ±  °   ¯   ®  ¬L  :94يونس 

 ».بيگمان حق از سوي پروردگارت بر تو آمده است و از زمرة مترددان مباش«

 M  µ    ́   ³  ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «L  :17هود 

 ».ت است ولي بيشتر مردم ايمان نمي آورندقرآن حق است و از جانب پروردگار«
در نظام دموكراسي معيار خطا و صحيح بودن ارادة ملت است درحاليكه در نظام 

د باش مياسالمي معيار حق و باطل فرمودة اهللا جل جالله و رسول او صلي اهللا عليه وسلم 
نظام دموكراسي د، برعكس باش مييعني حاكم و قانونگذار حقيقي فقط اهللا تبارك و تعالي 

د كه غير از اهللا عزوجل  شايستة ديگري نيست. و اين ده ميكه مردم را به منزلتي قرار 
د آنرا انكار كند مگر آنكه با نيرنگ و دروغ بخواهند توان ميحقيقتي است كه كسي ن

مسلمانان را فريب دهند، و اين اختالفي است كه بين جوهر دموكراسي و دين مبين اسالم 
د اسالم و دموكراسي را به هم نزديك كرد و يا شو ميرد و بدين سبب نوجود دا

دموكراسيِ اسالمي درست كرد مگر آنكه اين اصل دموكراسي يعني حكومت و سيادت 
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مردم را قبول نداشته باشيد و آنوقت است كه چيزي بنام دموكراسي وجود نخواهد 
 داشت.

كه اساسات نظام دموكراسي را ، آنانيدار در نظام دموكراسي اين است كه از نكات خنده
 آيند ميو نسلهاي بعدي كه  اند دهاند و خاك ش اند از مدتها قبل مرده گذاري نموده پايه

ند و نماي ميند، كه در حقيقت مرده ها باالي زنده ها حكومت كن ميهمان قوانين را اجرا 
محكوم به ارادة د و انسانهاي زنده باش ميحكومت و سيادت حقيقي به دست مرده ها 

مرده هاي زير خاكند، در حاليكه در نظام اسالمي قانون ساز و قانون گذار حقيقي ذات اهللا 
د، ذاتي كه هميشه زنده است و هرگز باش مي يموت لَا الَّذي الْحيعزوجل است كه: 

 و قوانين الهي در هر زمان و مكان براي همه قابل اجرا است. ميرد مين



 

 

 

 راسي بر قوانين كشور هاي اسالميتأثير دموك

فكرِ دموكراسي بر قوانين بسياري از كشورهاي اسالمي  تأثير گذاشته است، بعد از اينكه 
يي از كلمات كفر ها نمونهبرادران و خواهران مسلمان ما نظام دموكراسي را شناختند اينك 

 يم. نماي ميايتان ذكر آميز در قوانين بعضي از كشورهاي اسالمي خاصتاً وطن عزيزمان را بر
 ) قانون اساسي مصر آمده:3در مادة شمارة (

 (حكومت و سيادت از آن مردم است.)
 د)باش مي) آمده (پارلمان قوة قانون گذاري 86و در مادة شماره (

كويت عين همين  و در قوانين سوريه، سودان، اردن، تونس، الجزائر، مغرب، قطر،
 ر ها با صيغه هاي مختلف ذكر شده است.جمالت ذكر گرديده و در بقية كشو

در قانون اساسي اخيري كه در افغانستان تصويب و اجرا شد، موارد فراواني در آن 
وجود دارد كه صراحتاً با دين مبين اسالم در تعارض است گرچه افرادي كه آن را تهيه 

انتقاد حفظ اند با بازي با كلمات آن را از  با مكاري وزيركي خاصي خواسته اند دهنمو
ي حقيقي اين ها چهرهد كه آنها را رسوا كند خواه مينمايند اما چون خداوند جل جالله 

يم كه كن ميد كه ما به موارد چندي  از آن اشاره نماي ميمزدوران دموكراسي  را آشكار 
يم كن ميد و از اصحاب فكر و علوم اسالمي و حقوقي خواهش گرد ميمربوط به بحث ما 

ي واقعي اين مداحان دموكراسي و دجاالن دين ها چهرهالُ شرح نمايند تا كه آنرا مفص
 فروش آشكارتر گردد.



 

 

 

 هـ ش1384قانون اساسي افغانستان سال 

 6فصل اول مادة 
(دولت به ايجاد يك جامعة مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ كرامت 

ملي، برابري بين همه اقوام انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموكراسي، تامين وحدت 
 د).باش ميو قبايل و انكشاف متوازن در همة مناطق كشور مكلف 

 81فصل پنجم مادة 
(شوراي ملي دولت جمهوري اسالمي! افغانستان به حيث عاليترين ارگان تقنيني 

 د).كن مي(قانونگذاري) مظهر ارادة مردم آن است و از قاطبة مردم نمايندگي 
 90فصل پنجم مادة 

 د:باش ميهاي ذيل  (شوراي ملي داراي صالحيت
 تصويب،تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني). -1

 آري عاقبت قوانينِ ساختة بشر همين است، لغو، تعديل، تصويب!!!
 94فصل پنجم مادة 

(قانون عبارت است از مصوبة هر دو مجلس شوراي ملي كه به توشيح رييس جمهور 
 رسيده باشد. .....)

 پس براي خداوند جل جالله چه گذاشتيد؟!!!
 119فصل هفتم مادة 

 حلف اعضاي ستره محكمه:
م كه حق و عدالت را بر طبق احكام دين كن مي(به نام خداوند بزرگ سوگند ياد 

مقدس اسالم، نصوص اين قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان تامين نموده وظيفة قضا 
 طرفي اجرا نمايم). بي نت، صداقت، ورا با كمال اما
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 احكام اسالم! و ساير قوانين!!!؟؟؟
 130فصل هفتم مادة 

محاكم قضايي مورد رسيدگي، احكام اين قانون اساسي و ساير قوانين را تطبيق  
 د.كن مي

 پس قضاوت بر اساس قوانين اسالمي كجاست؟!!!
 149فصل دهم مادة

قتضيات عصر با رعايت تعديل محتويات اين قانون اساسي، نظر به تجارب و م
اين قانون اساسي با پيشنهاد رييس جمهور و يا اكثريت  146و  67مندرج مواد  احــكام

 د.گير ميملي صورت  اعضاي شوراي
اي از موارد كفر آميز و مملو از شرك كه از بين مواد اين قانون اساسي  اين بود نمونه

آنرا با داليلي كه در اين رساله ذكر ند توان ميذكر گرديد كه برادران و خواهران مسلمان 
 شده تحليل نمايند.



 

 

 

 دموكراسي با نظامهاي ديگر سهمقاي

آنرا با نظامهاي ديگر مانند  اند دهبعضي از كساني كه فريب نظام دموكراسي را خور
د دموكراسي با وجود همه عيبهايي كه دارد بهتر از گوين ميند و كن ميديكتاتوري مقايسه 

 د كه بر اساس قهر و ظلم بنا يافته است.باش ميديكتاتوري 
د زيرا اگر نظام دموكراسي را در مقابل باش مياين مقايسة آنها خارج از اصول و ناقص 

د گرد مينظام حكم در اسالم قرار دهيم، عيب ها و فضيحت هاي نظام دموكراسي هويدا 
انه از طرف خالق بشر زيرا بشريت نظامِ متكاملي مانند نظام اسالمي كه با قوانين حكيم
د و با هر زمان و گير ميتبارك و تعالي فرستاده شده و همة جوانب زندگي انسان را در بر 

مكان سازگار است و حقوق همة اقشار ملت در آن مراعات شده را سراغ ندارد و مهمتر 
طرت آنكه قوانين آن غير قابل تغيير بوده و اصالً احتياجي به تغيير ندارد و مطابق با ف

د شو ميد، برخالف نظام دموكراسي كه هر روز قوانين تغيير يافته و تعديل باش ميانساني 
 د مشكالت انسانها را حل نمايد.توان ميو با اين وجود ن

يم دموكراسي را در مقابل اسالم قرار دهيم بلكه خواه ميشايد كسي بگويد ما كه ن
 وسيله دموكراسي برهانيم. يم از اين حالت ظلم و استبداد خود را بهخواه مي

د صادق هستيد پس چرا به خود زحمت گوئي مياگر واقعاً در آنچه  :يمي گو به آنها مي
يد و چرا نظام كامل و كن ميداده و از آنسوي اوقيانوسها نظام ناقص دموكراسي را وارد 

دين مبين  يد، مگر نه اينكه مسلمانيد و به كامل و شامل بودنكن ميعادل اسالمي را پياده ن
اسالم اعتقاد داريد؟ .مگر اين اسالم نبود كه بهترين و كاملترين نظام حكم در تاريخ 
بشريت را به طور عملي به اجراء در آورد؟ در حاليكه بسياري از قوانين دموكراسي از 

 روي ورق در عمل پياده نشده است.



 

 

 

 دموكراسي يا اسالم، يا 

يم چنان تصور نشود كن ميوقتي كه ما از ديدگاه شرع مقدس اسالم نظام دموكراسي را رد 
كه گويا، مخالفان دموكراسي در پي اهدار حقوق ملتها و طرفدار ظلم و استبدادند، مانند 

ند كه يا دموكراسي و يا كن ميكساني كه به طبل دموكراسي مي رقصند چنين عنوان 
ها نوعي فكر تروريستي بوده در پي ترساندن ملتها هستند كه دكتاتوري كه اين شعار آن

 اگر دموكراسي ما را قبول نكرديد مجبوريد با دكتاتوري رو برو شويد.
 مانند بوش كه مي گفت: كسي كه همراه ما نيست ضد ماست.

نظام ناقص دموكراسي با مقيد كردن انسانها در پيروي از قوانين ساختة خود، در 
اند و انسانها را در قيد گرد ميا مجبور به سر فرود آوردن در مقابل انسان حقيقت انسان ر

د. در حاليكه اسالم انسان را از اين بندگي آزاد ساخته است زيرا در ده ميانسانها قرار 
نظام اسالمي قوة قانون گذاري وجود ندارد و قوانين اسالمي از طرف پروردگار و خالق 

 انسانها فرستاده شده است.
ند زيرا تابع قوانيني گرديده كه كن ميدر ساية اسالم است كه انسان احساس آزادي  

خالق و رازق او آنرا وضع نموده است. و حتي اگر در جايي نص صريح نيامده باشد بنابر 
د بلكه در پرتو قرآن و سنت و اقوال سلف صالح از شو ميرأي اكثريت تصميم گرفته ن

 د.شو مي طرف علما و فقها تصميم گرفته
ند و باش ميبر عكس نظام دموكراسي كه در آن انسانها بندة پارلمان و اعضاي آن  

هرچه آنها به نام قانون وضع نمودند بايد بدون چون و چرا قبول گردد. و اين است 
به  رهاند و نظامهاي دكتاتوري و استبدادي مي ارمغان دموكراسي كه انسانها را از بندگي

 آورد. حزاب در ميبندگي پارلمان و ا
در دست بشر مرتكب طغيان  "پارلمان" دموكراتها با قرار دادن قوة قانونگذاري ،آري 

 در حاليكه قانونگذار واقعي ذات مقدس الهي جل جالله است. اند دهو عصيان ش
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د باش ميدر نظام دموكراسي قوة قضائيه مامور اجراي قوانين پارلمان و قانون اساسي 
د در آن توان ميم اسالمي قوة قضائيه دستگاه مستقلي است كه هيچ كس ندرحاليكه در نظا

مداخله كند بلكه هيچ فردي حق مداخله در حكم قضائي را ندارد حتي اگر حاكم و امير، 
يا رئيس هم باشد بلكه همه در مقابل محكمه و قضاوت مساوي اند، زيرا خداوندمتعال 

 د:فرماي مي

 M  Ò     Ñ  Ð  ÏL  :س در ميان مردمان به حق داوري كنپ« 26ص.« 

 :د تشخيص دهد بلكهتوان ميو حق را من و شما يا پارلمان و شوراي ملي ن
 M3   2  14    9  8  7  6  5L  :147البقرة  

 »حق از جانب پروردگارت است پس هرگز جز شك(ترديد) كنندگان مباش«



 

 

 

 رد شبهات در مورد دموكراسي و اسالم

 :دندان اطيل كساني كه دموكراسي را جايز ميها و اب بعضي شبهه

 M¢  ¡  ے  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  uL  :اما « 7آل عمران
كسانيكه در دل ايشان انحراف و كجي است براي فتنه جويي به دنبال متشابهات مي 

 ». افتند
پروردگار عزوجل درين آيات حال كساني را بيان مي دارد كه برداشت غلط خود از 

ند و در باب گير ميشريعت را حجت قرار داده و در اعمال خالف شرع خود آنرا دليل 
براي توجيه اعمال خود به دامن شبهات چنگ زده و داليلي را از  اي عدهدموكراسي نيز 

 كه به شكل مختصر به توضيح آن مي پردازيم. اند دهابليس عليه لعنه براي خود برگزي

 السالم نزد پادشاه مصر عملكرد يوسف عليه :شبهه اول
اين استدالل كساني است كه همكاري با كفار و شركت در نظام هاي كفري از جمله   

 .اند دهنظام هاي دموكراسي را جايز شمر
يم اين استدالل اساساً اشتباه است زيرا يوسف عليه السالم در گوي مينخست به آنها 

شغال كشور اسالمي با كفار همكاري حكومت كفري وظيفه اي را قبول كرد نه اينكه در ا
نموده باشد و يا در حكومت دست نشاندة كفار براي خدمت به اهداف آنها وظيفه اي را 
قبول نموده باشد، يا از طريق دموكراسي به قدرت رسيده باشد، ثانياً شركت در مجالس 

نون شركي كه بر ديني غير از دين خداوند جل جالله مانند دموكراسي كه در آن قا
گذاري، حالل گردانيدن وحرام گردانيدن حق ملت است نه حق خداوند يگانه،اصوالً 

 حرام و ناجايز است:

 M   L  K  J  I  H  G  F  E  D  C    B  A  @  ?L  :آل عمران

و او در آخرت از  شود ميو آنكه ديني را غير از اسالم برگزيد هرگز از او پذيرفته ن«
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 ».زيانكاران است
يد يوسف عليه السالم اين پيامبر بزرگ الهي ديني غير از دين كن ميمان آيا گ 

خداوند و ملتي غير از ملت پدران موحدش را برگزيد؟ در حاليكه او به صراحت 
 كند: در هنگام ضعف و ناتواني اعالن مي

 M   ã  â  á  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú    Ù  Ø  #  "  !

&  %        $'   +   *      )  (     .  -  ,L  :37و 38يوسف 

من ترك كردم دين قومم را كه به پروردگار ايمان ندارند و آنها به آخرت كافران اند « 
و پيروي كردم دين پدران خويش ابراهيم و اسحاق و يعقوب را، بر ما نسزد كه چيزي را 

 ».شريك پروردگار كنيم
يد! آيا نميدانيد كه وزارت كن مياي كساني كه به عمل يوسف عليه السالم استدالل  

سلطة اجرايي و تنفيذي است و پارلمان سلطه تشريعي و قانون گذاري؟ پس استدالل به 
با كفار و شركت در  پارلمانها قصه يوسف عليه السالم جهت جايز شمردن همكاري 

اساس است. زيرا يوسف عليه السالم هرگز نظام موجود را بر حق نشمرد، هرگز براي  بي
ن سوگند وفاداري ياد نكرد. پس به كدام عملكرد يوسف صديق عليه السالم در حفظ آ

جايز شمردن اخذ مناصب كفري و همكاري با كفار استدالل صورت مي گيرد؟ كسيكه 
نبي اهللا ابن نبي اهللا ابن نبي اهللا ابن خليل اهللا عليهم السالم را به چيزي از اين قبيل متهم 

از اسالم هيچ شكي نيست، زيرا خداوند تبارك و  ميكند بدون شك در خارج شدنش

 :دفرماي ميتعالي 
 M  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E  DL  :به ما « 36النحل

 را بپرستيد و از طاغوت (شيطان، بتان،اهللا  ميان هر امتي پيامبري را فرستاده ايم كه
 ».ستمگران، مشركان وغيره...) دوري كنيد

م و ساير پيامبران الهي است كه هرگز به طاغوت سر اين حال يوسف عليه السال
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 تسليم خم نكردند. 
 يوسف عليه السالم به تمكين پرودگار جل جالله كرسي وزارت را اشغال ميكند.ثانياً، 

 M  ¶    µ   ́ ³  ²L  :21يوسف    
 ». و بدين منوال ما يوسف را در سرزمين(مصر) مكانت و منزلت داديم«

منزلت پروردگار است، نه پادشاه و انتخابات و نه دموكراسي، و نه پس اين  تمكين و 
جالله ميتواند به او ضرري برساند يا او را از منصبش عزل و سبكدوش  جل غير خداوند

 قضاوتش مخالفت با نظام وقت هم باشد. نمايد و اگرچه فرمان، فيصله و
نمود، شما اي  يوسف عليه السالم واليت و وزارت را از جانب پروردگار كسب

از كدام راه به اين مناصب  آوريد السالم را براي خود دليل مي كساني كه يوسف عليه
 كنفرانس بن؟ يا زور امريكا؟ ايد؟ ملل متحد؟ پيمان ناتو؟ رسيده

به يوسف عليه السالم آزاديِ تصرف به شكل كامل و بدون نقصان در وزارت خانه 

 56يوسف:  MS  R  Q  P  O   N    V  U  TL  سپرده شده بود.
و بدين منوال ما يوسف را در سرزمين(مصر) مكانت و منزلت داديم در آنجا هر كجا «

 ».گزيد خواست منزل مي كه مي
اين امريست مجمل كه آنرا پروردگار عزوجل در جاي ديگري از كتابش مفصل بيان 

 كرده است:

M   ̀  _  ^  ]  \  [    Z  Y  X  W  VU  T

ab     d  c  f   eL  :41الحج  
آنان كساني هستند كه هرگاه در زمين ايشان را قدرت بخشيم، نماز را برپا مي دارند «

 و امر به معروف و نهي از منكر ميكنند و سر انجام همة كارها به و زكات را مي پردازند
 ».دگرد ميبر اهللا 

يشان  نشر و و بدون شك كه عمل يوسف عليه السالم و هدف از تمكين بخشيدن به ا
و دعوت به توحيد است كه از اصولِ دعوت يوسف و پدرانش عليهم   پخش دين اسالم
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السالم براي يك لحظه هم از آن غافل نبوده است حتي در  د، و يوسف عليهباش ميالسالم 
 زندان آنگاه كه به دو رفيقش فرمود:

 M  K  J  I  H  G       F  E  D  C  B  A  @  ?   >

  M     LV  U  T  S  R  Q  P     O  NW  [  Z    Y     X\      ̂  ]

a         ̀  _b    k  j  i  h    g  f  e  d  cL  :اي « 40 - 39يوسف
دوستان زندان من آيا خدايان پراكنده بهترند يا خداي يگانة قهار؟ اين معبوداني را كه غير 

، ايد دهنامياهللا  درانتان آنها راپرستيد، چيزي جز اسمهايي نيست كه شما و پ مياهللا  از
آنها نازل نكرده است، فرمانروايي از آن اهللا است و بس،  خداوند حجت و برهاني براي

اهللا دستور داده است كه جز او را نپرستيد اين است دين راست و ثابتي، ولي بيشتر مردم 
 ».نمي دانند

جل جالله و حكم به آن اهللا  بدون شك مهمترين مسئله نزد يوسف عليه السالم دين
بود، در هر حال نه اعتراض كننده، نه محاسب و نه رقابت كننده اي به تصرفاتش وجود 

يا اينكه  شود ميداشت. پس آيا امروز اين حالت در وزارت خانه هاي طاغوتيان تصور 
همة صالحيات دروغين است، و يا اينكه اگر وزيري به دمش بازي كرد و يا مخالفتي يا 

 از خط رئيس و نظام از او پديدار گشت به همان حال باقي مي ماند؟خروج 
كه پادشاه  اند دهازمفسران ذكر نمو اي عدهاز ردهاي درهم كوبندة اين شبهه اينست كه 

مصر اسالم آورده بود، و اين روايت از مجاهد رحمه اهللا شاگرد عبد اهللا بن عباس رضي 
 به اين قصه را از اساس برهم ميزند. اهللا تعالي عنهما است و اين قول استناد

هنگاميكه اين را درك كرديم كه اشغال كرسي وزارت از طرف يوسف عليه السالم نه 
مخالف با توحيد بود و نه مخالف با ملت ابراهيم عليه السالم چنانكه حال اشغال كنندگان 

ند پس فرض كنيم كه پادشاه مصر بر كفرش باقي ما وزارات در اين زمان است. اگر
است كه در اصل دين در آن اشكالي  مسئلة متولي شدن يوسف عليه السالم مسئله فرعي

سر زد و نه شركي، و  نيست، و چنانكه قبالً ثابت شد كه از يوسف عليه السالم نه كفري
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شرك  نه كافران را به دوستي گرفت، و نه قانون گذاري كرد، بلكه به توحيد امر كرد و از
 د:فرماي ميوردگار دربارة احكامِ فرعي نهي فرمود، و پر

 Mn  m  l  k  j  L :48المائدة  
 ».براي هر گروهي از شما شريعتي و راهي را مقرر ساخته ايم«

پس شريعت انبياء در احكامِ فرعي متنوع بوده اما در باب توحيد يكي است، پيامبر 
مادران مختلف ايم، دين ما ما گروه پيامبران برادران از «صلي اهللا عليه وسلم فرمودند: 

 ».يكي است
به اين معنا كه برادراني از مادران مختلف و يك پدر هستيم. و اين اشاره ايست به 
اتفاق در اصل توحيد و تنوع در فروع شريعت و احكام آن. شايد چيزي در باب احكام 

هم در شريعت قبل از ما حرام باشد سپس براي ما مانند غنيمت حالل گردد و شايد 
عكسِ اين مسئله رخ دهد. يا امر دشواري باشد و بر ما تخفيف يابد. فلهذا هر شرعي در 
شريعت قبل از ما شرعي براي ما نيست، خصوصاً هنگاميكه دليلي از شريعت ما با آن در 

 تعارض باشد.
و آنچه براي يوسف عليه السالم مشروع بود در شريعت ما دليل مخالف و تحريم آن 

 خ گرديده است.وارد و منسو
براي كسيكه در جستجوي هدايت باشد اين داليل كافيست اما كسيكه تكبر وغرور و 
مصلحت ها و گفتار مردم را بر داليل و براهينِ آشكار مقدم ميشمارد اگر كوهها درجلو 
چشمش از هم بپاشد به هدايت نميرسد مانند كسي كه مي گفت: (اگر ما از داستان 

كاري با كفار و شركت در حكومت هاي كفري و نظام دموكراسي يوسف عليه السالم هم
را دليل نگيريم پس ذكر داستان يوسف عليه السالم در قرآن چه معني دارد؟ آيا اين 

 د؟)شو مياساطير االولين ن
 يم:گوي ميبه او و امثالش 

 M½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ  ́   ³¾   L  :41المائدة  
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اراده كرده است پس هرگز نتواني براي هدايت او  و هركه خداوند گمراهي او را«
 ».كاري بكني

آري اين همه پند و اندرزهاي داستان يوسف عليه السالم را رها كرده و به دنبال يك 
استدالل  شبهة خود سرگردانند. و در آخر اين بحث به آنانيكه به داستان يوسف

يد و هنوز كن ميوران فرعون زندگي يد فكر كنيد كه در دتوان مييم شما هم گوي ميند كن مي
 به شما نرسيده است!!!! قرآن كريم و سنت رسول اهللا

 :  قصه نجاشي پادشاه حبشهشبهه دوم
د كه نجاشي رحمه اهللا به آنچه پروردگار نازل كرده بود حكم نكرد گوين ميگمراه  اي عده

 و با آن هم مسلمان بود.
صة نجاشي جهت مشروعيت بخشيدن به اهل اهواء و خواهشات نفساني همچنان به ق

د كه نجاشي به آنچه پروردگار نازل كرده بود گوين ميطاغوتيانِ قانونگذار استدالل كرده و 
بعد از اينكه اسالم آورد فيصله نكرد و بر آن باقي ماند تا اينكه وفات يافت و با آن هم 

م نهادند و بر او نماز جنازة صلي اهللا عليه و سلم او را بندة صالح و شايسته نا اهللا  رسول
 غايبانه خواندند و اصحاب خويش را به نماز بر او امر نمودند.

يم: همة مؤرخان هم نظرند كه نجاشي رحمه اهللا قبل از تكميل گوي ميدر جوابشان 
شدن شريعت اسالمي وفات كرده است، او قبل از نازل شدن اين سخن پروردگارعزوجل 

 وفات يافته است كه فرمود:

 MU  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  L :3المائدة 

امروز براي شما دين شما را به پاية اكمال رساندم و نعمت خويشرا بر شما اتمام كردم و «
 ».را راضي گرديدم براي شما دين اسالم

اين آيت در حجة الوداع نازل گرديد و نجاشي طوري كه حافظ ابن كثير رحمه اهللا و  
 قبل از فتح مكه وفات نموده است.  اند هدغيره ذكر نمو

پس فيصله در آن هنگام به آنچه خداوند جل جالله نازل كرده است اينست كه به 
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او رسيده است فيصله، پيروي و عمل نمايد، زيرا ترسانيدن و بيم دادن  آنچه از دين كه به
 د:فرماي ميقرآن باشد، خداوند  در اين ابواب بايد بعد از رسيدن

 M  .5  4  3  2  1   0    /6  L  :19األنعام  
 ».و بر من اين قرآن وحي گرديد تا شما وكسي را كه به او ميرسد بيم دهم«

و وسايل نقل و ارتباط جمعي در آن هنگام مانند زمان ما نبود و بعضي از قوانين 
اهللا عليه صلي اهللا  رسيد و شايد تا اينكه بسوي رسول اسالمي بعد از سالها براي انسان مي

دانست، زيرا دين همچنان جديد بود و قرآن پيوسته فرود مي  كرد آنرا نمي وسلم سفر نمي
آمد و شريعت به پايه كمال نرسيده بود. و حديثي را كه بخاري و غيره از عبد اهللا بن 

د. عبد اهللا بن مسعود باش ميمسعود رضي اهللا عنه روايت ميكنند دليل روشن بر اين ادعاء 
ما بر رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم در نماز سالم مي داديم  «هللا عنه فرمودند: رضي ا

ايشان به ما جواب ميدادند، وقتي از نزد نجاشي آمديم بر وي صلي اهللا عليه وسلم سالم 
پس ». در نماز مشغوليتي است«داديم و ايشان جواب ندادند و بعد از نماز فرمودند: 

 عنهم آناني كه نزد نجاشي در حبشه بودند و زبان عربي را هنگامي كه صحابه رضي اهللا
ميدانستند و اخبار رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم را پيگيري ميكردند خبر نسخ سخن و 
سالم دادن در نماز نرسيده بود با آنكه مسئله نماز خيلي مهم است زيرا رسول اهللا صلي 

م را نماز ميدادند پس مسئله ساير عبادات و اهللا عليه وسلم در يك شبانه روز پنج بار مرد
 قوانين شريعت و حدود كه مانند نماز در شب و روز تكرار نميگردد چگونه است؟. 

توانند گمان كنند كه هنوز هم به  پس آنانيكه امروز فكرِِ دموكراسي را پذيرفته اند مي
خويش را به حالت  آنها قرآن و اسالم يا دين و شريعت بطور كامل نرسيده است تا باطل

 نجاشي رحمه اهللا قبل از اكتمال شريعت اسالم قياس نمايند.

 دموكراسي و شورا :شبهه سوم
را به شورا در اسالم  "دموكراسي"براي به كرسي نشاندن فكر باطل خويش،  ها بعضي

 ند: كن مياين سخن پروردگار دربارة مومنان يكتا پرست استدالل  و به اند دهتشبيه كر
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 M  n  p  oL  :38الشورى 
 ». وكار ايشان مشورت با يكديگر باشد« 

آل  M?  >  =@  L  و به اين گفتار پروردگار به رسول خداصلي اهللا عليه وسلم 

 ».و مشورت كن با ايشان درين كار«  159عمران: 
استدالل ميورزند. و دموكراسي را شورا مي نامند تا باشد كه اين نظام كفري را جامة  

 سپس آنرا مشروعيت بخشند. پوشانيده وشرعي 
 اول اينكه تغيير دادن نامها، ماداميكه اشياء و حقايق برحالت خويش اند ارزشي ندارد.

ي خود قرار داده و به ها برنامهو بعضي از احزاب اسالمي اين فكرِ دموكراسي را جزو 
خدمت كنيم و از داخل  يم به اسالمخواه ميد كه از اين طريق ما گوين مي. و اند دهآن تن دا

 دعوت نماييم و داليل واهي ديگر كه هيچ اساس شرعي ندارد.
يد و سپس بين مينمائيد و در خواب و خيال  ما برايشان ميگوئيم: آنچه را شما قصد مي

يد مهم نيست، مهم اين است كه دموكراسي چيست و چگونه طاغوت آنرا كن ميگمان 
خواند و براي آن انتخابات برگزار  دن به آن فرا ميتطبيق مينمايد و شما را به سهيم ش

د شريك ميشويد و گير مي، و در قانون گذاري و فيصله اي كه براي آن صورت شود مي
يد در ده مييد و مردم بيچاره را هم فريب خور مييد. خودتان فريب نماي ميبا آن موافقت 

 حاليكه:

 M  M   L  K  J  I  HL  :142النساء 
را فريب ميدهند ، و خداوند نيز فريب ميدهد اهللا  نافقان به گمان خودبيگمان م« 

 ».ايشانرا

 M  R  Q  P    O   N  M  L  K  J  I  HL  :9البقرة  
ت فريب نميدهند مگر خود را و فريب ميدهند خداوند و مومنان را و در حقيق«
 ».فهمند نمي

و حرامي را حالل و حاللي را  پس تغيير دادن نامهاي اشياء احكام آنرا تغير نميدهد
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 د: فرماي ميرسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم  حرام نميگرداند، اوال:
 َّبَن َ يَرشْ نْ  نَاسٌ  لَ تِي مِ رَ  أُمَّ َمْ َا اخلْ وهنَ مُّ ِ  يُسَ ريْ ا بِغَ هَ مِ =٣٢٠٣داوود  شامره حديث يبسنن ا=اسْ
ذارند (حالل گ اي از امتم شراب مينوشند و به اسم ديگري آنرا نام مي عده«
 ».گردانند) مي

دوم: قياس دموكراسي به شورا در اسالم و تشبيه مجلس شورا به مجلس كفر، فسق و 
تشبيه بيجا است.  در شوراي اسالمي فيصله بر اساس قرآن و سنت و  عصيان و شرك،

بر اساس اكثريت، ثانياً اعضاي مجلس شورا را علما و  د نهگير مياجماع امت صورت 
 ند و هرگز وظيفة قانونگذاري ندارند، پس:ده ميعقد تشكيل اهل حل و 

شورا نظام و برنامة الهي و دموكراسي ساختة بشرِ ناقص و آكنده به خواهشات و   -1
 اهواء است.

شورا اطاعت و پيروي از شريعت پروردگار، دين و سنت رسول اهللا صلي اهللا عليه   -2
گار، دين ستيزي و وسلم است و دموكراسي كفر ورزيدن به شريعت پرورد

 د. باش ميمخالفت با فيصلة الهي 
شورا در امري است كه درآن نصي نيست اما هنگام ورود نص شورايي وجود  -3

 تبارك و تعالي ميفرمايد: ندارد،  خداوند

 M0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %    $  #         "  !1  L  :األحزاب

36 
و رسولش داوري كرده باشند اختياري از خود اهللا  ههيچ مرد و زن مؤمني در كاري ك« 

 ».در آن ندارند
دموكراسي ملت را اعلي ترين مرجع قانونگذاري ميداند، پس دموكراسي فيصلة  -4

اكثريت ملت، قانون اكثريت و دين اكثريت است و اغلبيت حكمِ حالل و حرام را 
ملزم و مأمور به  اسالمي ملت و يا اكثريت د. در حاليكه در شورايِكن ميصادر 

شنيدن و اطاعت نمودن از خداوند جل جالله و رسول او صلي اهللا و عليه وسلم 
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سپس از امام مسلمين اند، و امام مسلمين مكلف به پيروي از رأي اكثريت و 
فيصلة آنها نيست، بلكه مأمور به اجراي اوامر اهللا عزوجل و سنت رسول اكرم 

 د. باش ميصلي اهللا و عليه وسلم 
ميزان حق و باطل در دموكراسي اكثريت است و اين اكثريت مصدر همة سلطه ها  -5

است، اما در شورا براي اكثريت نه اثريست و نه ميزاني، بلكه پروردگار براي 
 اكثريت فيصلهء آشكاري در كتابش كرده است: 

 M³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©´    ¼  »  º   ¹   ̧  ¶       µ
  ¾  ½L 116م: األنعا  

ند، چرا كه آنان جز از ساز ميدور اهللا  و اگر از بيشتر مردم پيروي كني، تو را از راه«
 ».دگوين ميند و آنان جز به دروغ وگزاف سخن نكن ميظن وگمان پيروي ن

اين شريعت و دين خداوند متعال است كه گمراهي و انحراف اكثريت را بيان ميدارد، 
 د: فرماي ميالله حكم نموده بدين سبب است كه خداوند جل ج

 M[  Z    Y     X\   L  :است و بس اهللافرمانروايي از آن « 40يوسف.« 
وانگهي دموكراسي در سرزمين غرب كه مملو از جور و ظلم حكام وكليسا در قرون 
وسطاي جهالت وخرافات اروپا بود نشأت كرد زيرا مردم از ظلم و جور به نام دين خسته 

دنبال راهي بودند كه خود را از اين حالت نجات دهند اما مسلمانان  شده بودند و به
بهترين نظام و واالترين قانون زندگي را دارند كه در آن همة جوانب زندگي مراعات شده 
است و احتياجي به نظام فاسد و فرسودة دموكراسي ندارند و آنانيكه فريب اين شعارهاي 

ه قرآن و سنت بزنند و در بارة نظام اسالمي مطالعه بايد سري ب اند دهغرب و كفار را خور
هدايت شوند و به اشتباه خود پي ببرند. بلي تعجب آور  كنند تا باشد كه به ياري خداوند

است كه بعضي مردمان منسوب به اسالم اين مذاهب كفري و افكارِ باطل را تشويق 
يروز هنگاميكه مردم فريب ميكنند و آن را جايز مي شمارند و جامة شرعي مي پوشانند. د

اختراع كردند و  "سوسياليزم اسالمي"ده بودند برخي بدعتي را به اسم سوسياليزم را خور
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قبل از اين مذاهب قومي را كه مردم به آن مفتون شده بودند با اسالم مخلوط نمودند. و 
فرياد سر  و داد و اند دهامروز عدة زيادي از آنها فريب دموكراسي و قوانين وضعي را خور

نامند و خجالت هم  مي "فقهاي شريعت"در تشبيه با  "فقهاي قانون"د و خويش را ميدهن
كشند و الفاظ شرعي را از قبيل مشروع، شريعت، حالل، حرام، جايز، مباح، و ممنوع  نمي

 اال باهللا. ةپندارند كه آنها هدايت شدگان اند، الحول وال قو كنند و سپس مي استعمال مي

 در پيمان فضول صلي اهللا و عليه وسلماستدالل به مشاركت رسول اهللا  :ارمشبهه چه
هاي شركي به شركت ورزيدن  خردان، جهت جواز مشاركت در پارلمان اي از بي عده

نمايند. به آنها  مان فضول قبل از بعثت استدالل ميرسول اهللا صلي اهللا وعليه وسلم در پي
 يم:گوي مي

ه يا اينكه پيمان فضول را نمي شناسد و يا به چيزي لب استدالل كننده به اين شبه
د حق را با باطل، نور را خواه ميد و دان ميميگشايد كه آنرا نميداند يا اينكه حقيقت آن را 

با تاريكي و شرك را با اسالم خلط نمايد. پيمان فضول چنانكه ابن اسحاق در سيرت و 
قبايلي از قريش در دار عبد اهللا بن  اند دهرابن كثير و قرطبي رحمهم اهللا در تفسير ذكر ك

جدعان بخاطر شرف و نسبش گردهم آمدند، و در آنجا عهد نمودند كه در مكه مظلومي 
را از سر نشينان آن و غيره نگذارند مگر اينكه با او يكجا شوند. تا اينكه حق او را از ظالم 

 ناميدند. باز ستانند، و قريش اين پيمان را فضول يعني پيمان فضايل
ترين پيماني بود كه  ترين و شريف پيمان فضول گرامي"نويسد:  ن كثيررحمه اهللا مياب

در ميان عرب بسته شده بود. و اولين كسيكه به آن سخن راند و قوم قريش را فراخواند 
زبير بن عبد المطلب بود. و سبب آن اين بود كه مردي از قبيلة زبيد متاعي را به مكه 

وايل آنرا از او خريد و حقش را به او نداد، اين شخص زبيدي اقوامي را  آورد، عاص بن
از قبايل احالف عليه او شوراند اما آنها به او كمك نكردند. و هنگاميكه زبيدي شر را ديد 

به به كوه ابو قبيس هنگام طلوع آفتاب بلند شد درحاليكه قريش در مجلس خويش در كع
به فرياد مظلومي در مكه برسيد كه دور از آل و  ،اي آل فهر نشسته بودند فرياد سر داد كه:
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عيال و منزلش در حاليكه لباس احرام به تن دارد و غبار آلود است و تا هنوز عمره را اداء 
 ننموده است.

در اين جا زبير بن عبد المطلب برخاست و گفت: آيا كسي نيست كه به فريادش 
دار عبد اهللا بن جدعان گردهم آمدند. عبد اهللا  رسد؟ قبايل هاشم، زهره وتيم بن مره در

بن جدعان براي آنها غذايي تهيه كرد و در ماه ذو القعده كه از ماههاي حرام است به 
باشند تا اينكه حق او را از ظالم  پرودگار عهد كردند كه يكجا با مظلوم عليه ستمگر مي

 بگيرند،  ماداميكه كوههاي ثبير و حراء پابرجا اند.
ريش اين پيمان را پيمان فضول نامگذاري كردند وگفتند كه عربها در پيمان فضيلت و ق

. سپس بسوي عاص بن وايل رفتند تا اينكه متاع زبيدي را از او باز اند دهباري داخل ش
گرفته و به او پرداختند. قاسم بن ثابت در غريب الحديث مينويسد: مردي از قبيلة خثعم 

ش كه اسمش قتول و از زيباترين زنان عرب بود به مكه آمد، براي حج يا عمره با دختر
نبيه بن حجاج او را ربود و مخفي ساخت، خثعمي گفت: چه كسي مرا عليه اين مرد 

رساند؟ براي او گفته شد: پيمان فضول، وي نزد كعبه ايستاده شده و فرياد زد كه  ياري مي
ن از هر جا بسوي او شتافتند اي پيمان فضول! در اينجا شركت كنندگان در اين پيما

گفتند: فرياد رس رسيد ترا چه شده  درحاليكه شمشيرهايشان را از نيام كشيده بودند و مي
است؟ گفت: نبيه بن حجاج بر من ستم كرد و دخترم را از من به زور گرفت، با او يكجا 

گفتند: واي بر  رفتند تا اينكه به دروازة منزلش ايستادند، نبيه بن حجاج بيرون شد براي او
ايم؟ گفت: من اين  ها هستيم و برچه پيمان بسته ر را بيرون كن و ميداني كه ما كيتو، دخت

كنم اما يك شب او را نزد من بگذاريد، گفتند: نخير و نه براي لحظه اي، سپس  كار را مي
ردند گويد: در پيمان فضول عهد ك او آن دختر را بيرون كرد. زبير پيرامون پيمان فضول مي

 كه در مكه ستمگري اقامت نورزد.
 صلي اهللا عليه وسلم فرمودند:اهللا  كنند كه رسول بيهقي وحميدي روايت مي

من در منزل عبد اهللا بن جدعان پيماني را شاهد بودم دوست ندارم كه در عوض آن «
 ».ورزم م به آن فراخوانده شوم اجابت ميبراي من شتران سرخي باشد و اگر در اسال
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به كساني كه همكاري و شركت با كفار در حكومات را به اين پيمان تشبيه  ينجاارما د
 گوئيم: مي اند دهنمو
اي اهل فقه و استدالل!!!! درين پيمان و آنچه از فضايل مشتمل است چه وجه  

مشترك با اعمال ننگين شما وجود دارد؟ در كجاي اين پيمان گفته شده كه با كفار 
در جنگ عليه مسلمانان شركت نماييد كشور، ملت ، دين و ناموس  همكاري كنيد با آنها

خود را در اختيار آنها قرار دهيد و آنگاه در انتخابات فرمايشي شركت نماييد و بعداً به 
پارلمان داخل شويد و اين همه ذلت و خواري را بكشيد، هم خود را بدنام كنيد و هم 

 دين مبين اسالم را؟ 
جل اهللا  كفر، شرك، گذاشتن قانون و احترامي به دين غير از دينآيا در پيمان فضول  

 جالله و كمك به متجاوز  بود تا استدالل به آن درست باشد؟
ند داريم و خواستار كن ميپس ما سوال واضحي از كساني كه به اين پيمان استدالل 

 هستيم. شهادت صريحي از آنها بر رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم در جواب اين سوال

 M  ¯  ®  ¬   «L  :19الزخرف  

 ».نوشته خواهد شد اين گواهي ايشان و پرسيده خواهند شد«
آيا شما گمان ميكنيد كه رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم در كفر و قانون گذاري  

تعالي را پيروي كردند، و اگر ايشان در اسالم به اهللا  شركت ورزيدند و ديني غير از دين
ند؟ اگر كسي به اين گمان باشد، بدون شك فرماي ميراخوانده شودند اجابت مانند آن ف

جن و انس به كفر، ارتداد، و زنديق بودنش گواهي ميدهند. و اگر گفتيد نخير، در آن نه 
كفري بود نه تشريعي و نه منكري از منكرات. بلكه در آن پيروزي مظلوم، فرياد رسي 

فضايل ديگر، پس چگونه قياس شركت در مجالس انسان وامانده، مستمند و مانند آن 
 كفر، فسق و عصيان و همكاري با كفار را بر اساس آن حالل و جايز ميشماريد؟

پس اي عاقالن، عالمان و داعياني كه به دام دموكراسي گرفتاريد مگر نمي دانيد كه 
سالمي و نه اعمال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم قبل از بعثت نه شرع است و نه قانون ا
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اهللا  يد، از برايكن ميحديث و نه وحي خداوند جل جالله پس چگونه به آن استدالل 
همين ذلت وخواري برايتان بس است همين بار گناهاني را كه به دنبال خود مي كشيد 

يد با اين استدالل هاي باطل ملت بيچارة خود را گمراه كنيد چرا خواه ميكافي است، چرا 
 ار گناه اين همه مسلمانان را به دوش خود بكشيد.يد كه بخواه مي

 دعوتمصلحت : پنجم شبهه
د: در دخول مجالس و پارلمانها مصلحت هاي زيادي نهفته است، مانند: دعوت گوين مي

بسوي خداوند، گفتن سخن حق، تغير بعضي منكرات وكاستن از فشارها بر دعوت و 
از آنها  اي عدهكفار، كمونستان و غيره. و دعوتگران، و نگذاشتن اين اماكن و مجالس براي 

مبالغه نموده گفتند: مصلحت تحكيم شرع پروردگار و برپايي دينش از البالي اين مجالس 
و امثال آن از خياالت و خواهشات. و همة آنچه درين باب است پيرامون مصلحت مي 

 يم:كن ميچرخد. در ابتداء از ايشان سوال 
كسي مشخص مينمايد  و آن را يقيناً مي شناسد؟  مصلحت دين و بندگان را چه 

پروردگار لطيف خبير و يا شما؟ اگر گفتند: ما، ميگوييم: براي شما دينتان و براي ما دين 
تيم و نه شما مي پرستيد آنچه را كه ما آنرا پرس ميتيد ما نپرس ميما، آنچه را شما 

 د: فرماي ميتيم زيرا خداوند جل جالله پرس مي

 M  Q  PU  T  S  RV  L  :38األنعام  
 ». در كتاب هيچ چيزي را فرو گذار نكرده ايم«

  36القيامة:  M   o  n    m  l    k       jL  د:فرماي ميو 
 ».د بيهوده به حال خود رها شودكن ميآيا انسان فكر «

  115المؤمنون:  L~  ے  ¡  ¢  M  :دفرماي ميو  
 ».فريديمآيا پنداشتيد كه شما را بيهوده آ«

اين دين و ملت اسالم است، اما در دموكراسي جايي براي اين آيات محكم نيست 
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و قانون گذار است، آنها ميگويند: بلي، انسان بيهوده گذاشته  زيرا انسان نزد آنها مشرع
مهم نيست اگر اين تصميم و قانوني كه او آنرا  شده تا خودش براي خود تصميم بگيرد. و

بلكه مهم اين است كه  فق با كتاب خداوند متعال و يا مخالف با آن باشداختراع ميكند موا
اساسي  خواسته هاي او را كه با فهم ناقصش تشخيص داده بر آورده كند و با قانون

 ند.ده ميمعارض واقع نشود و اگر خواستند قانون را هم تغيير 

 My  x  w  v  u  t  sz    }  |   {L  :67األنبياء  
 ».مي پرستيد آيا نمي فهميد اهللاما و واي بر آن چيزهايي كه بجاي واي بر ش«
د و مصلحت ها را تقدير مينمايد كن مياگر گفتند: خداوند به تنهائيش حدود را تعيين  

يم درست گوي مياست و به مصلحت هايشان آگاهتر است. به آنها  زيرا خلق را آفريده
 د:فرماي مي است زيرا اهللا

 M /  .  -   ,   3     2  1   0L  :14الملك  
 ». آيا نمي داند ذاتي كه آفريد و او باريك بينِ خبر دار است«

يم: اي دعوتگران دموكراسيِ اسالمي! بزرگترين مصلحت در پرس ميپس ما از ايشان 
آنرا پروردگار عزوجل در كتابش درج كرده است و بخاطر آن پيامبران  وجود چيست؟ كه
را نازل كرد و دعوت و جهاد و شهادت را مشروع نمود و بخاطر آن را فرستاد وكتابها 
 ؟.شود ميدولت اسالمي برپا 

اگر گفتند كه (در مصلحت هاي جزئي و ثانوي مشغول گرديدن و از اصل انحراف 
 ورزيدن).

براي شان ميگوييم: نه خير! مقصود اصلي تحقق ال اله اال اهللا و توحيد خالص است  
. و اگر شود ميهاد و شهادت بدون تحقق و شناخت آن پذيرفته نكه عبادت، دعوت، ج

گفتند كه (بزرگترين مصلحت در وجود، توحيد پروردگار  و اجتناب از هرگونه شرك، 
كفر و الحاد است)، ميگوييم: پس اي صاحبان خرد!! آيا معقول است كه اين مصلحت 

نظامي غير از نظام خداوند متعال عظيم و اين قلعة توحيد را ويران كنيد و با طاغوتيان بر 



   

 دموكراسي اسالمي حقيقت يا خيال   50 
  

 

يعني دموكراسي توافق كنيد و شرعي غير از شرع پروردگار را پذيرفته و احترام كنيد؟ 
پس شما با اين عملكرد بزرگترين مصلحت در وجود را كه عبارت از توحيد و كفر 
ورزيدن به طاغوتيان است بخاطر مصلحت هاي ثانوي، جزئي، ظني و مرجوح ويران 

 ، اين عملكرد شما مخالف عقل و دين مبين اسالم است.ميكنيد
از شما جرأت كرده و ادعا ميكند كه در اين مجالس و پارلمانهايِ  اي عدهو چگونه 

 دين ستيز مصلحت دين نهفته است. 
سپس اين كدام دعوت وكدام حق است كه شما مدعي هستيد آنرا درين مجالس دين 

يد؟، آيا توحيد كن ميمي و محور آنرا رها كرديد اظهار ستيز بعد از اينكه اصل دعوت اسال
؟ تا نوبت جزئيات و فرعيات دين ايد دهاين اصلِ اصيل و مصلحت عظيم را فراموش كر

برسد. و سپس هنگاميكه اين جزئيات و فرعيات را مناقشه مي نماييد،  مانند كسيكه 
مبني بر تحريم استناد  جهت تحريم شراب سعي ميورزد، به چه چيز در اين مطالبة تان

و رسولش  صلي اهللا اهللا  گوييد: ورزيد؟ آيا مي به چه چيز استدالل و استشهاد مي ميكنيد و
عليه وسلم گفتند؟؟؟ اگر اين را گمان كرديد، دروغ گفتيد. زيرا در دين دموكراسي و 

د مگر و رسولش  صلي اهللا عليه وسلم  وجود نداراهللا  قانون اساسي اعتباري براي كالم
آنچه را كه قانون اساسي بر آن گواهي و اعتبار دهد و بر آن مسلط باشد. بدون شك كه 

و يا شبيه آن از قوانينِ ساختة بشر. پس آيا   38، مادة 24، مادة 2شما خواهيد گفت: مادة 
و رسولش  صلي اهللا عليه اهللا  بعد از اين گمراهي، ضاللت ديگري هست؟  كه فرمودة

نيد و به دنبال مادة چند و چند قوانين ساختة دست بشر باشيد؟ و آيا وسلم را رها ك
كسيكه اين راه را بپيمايد عقيده، دين و توحيدي براي او باقي ميماند؟ آيا به اين آيت 

 ؟ايد دهمبارك قرآن كريم دقت كر

 M  #  "  !  0  /  .  -  ,  +         *  )  (  '  &  %  $

7  6  5  4     3    2  1    >  =    <  ;  :  9  8

?L  :60النساء  
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د كه آنان به آنچه بر تو گوين ميي از حال كساني كه كن مياي پيامبر) آيا تعجب ن«(
ند خواه مينازل شده و به آنچه پيش از تو نازل شده ايمان دارند(ولي در هنگام اختالف)

ند) و حال آنكه به آنها بپذيراهللا  داوري را پيش طاغوت ببرند(و حكم آنرا به جاي حكم
د كه ايشان را خواه ميفرمان داده شده است كه به طاغوت ايمان نداشته باشند، و شيطان 

 ».بسي گمراه كند
ه براي جواب بدهيد اي داعيان دموكراسيِ اسالمي!!. اي اهل مصلحت!! اي كساني ك

از اين راه خواهانيد؟  ريزيد!! آيا برپايي حكم بما انزل اهللا را حكم بما انزل اهللا اشك مي
 يد كه اين راه، راه گمراهي و انحراف است؟دان ميآيا ن

و اگر فرضاً خواستة شما بعد از بحث و جدل در پارلمان متحقق هم گردد هرگز 
فيصلة پروردگار نيست بلكه فيصلة قانون اساسي و ملت است، و فيصلة پروردگار  بجز 

لي و پذيرفتن شريعت با سينة فراخ، بدون چون گردن نهادن به كالم خداوند تبارك و تعا
و چرا و بندگي او نمي باشد. اما هنگاميكه اين گردن نهادن به وسيلة نظامِِ دموكراسي، 
قانون اساسي و فيصلة ملت انجام پذيرفت اين فيصلة طاغوت است و لو در آن وقت 

 د: فرماي مياموري با فيصلة اهللا عزوجل توافق كند، خداوند متعال 

 M¢  ¡  ے  ~£  L  :57األنعام  
 د: فرماي ميو نفرمود: فرمانروايي نيست مگر مردم را، و » رااهللا  نيست فرمانروايي مگر«

 M  °  ¯   ®  ¬  «  ªL  :49المائدة  
 ». و فيصله نما درميان آنها به آنچه خداوند نازل كرده است«
به آنچه "ي فيصله شده است ، يا و نفرمود، به مانند آنچه در پارلمان و يا شوراي مل 

 . "منصوص است!!  در قانون اساسي
 يد؟رو ميپس شما كجا 

 M  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °L  :28 - 26التكوير 

يد؟ اين قرآن جز پند و اندرز براي جهانيان نيست، براي كساني از شما رو ميپس كجا «
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 ».يردكه بخواهد راه راست را در پيش گ
آيا همچنان در خواب وگمراهي قديم تان هستيد؟ آيا سرهاي خويشرا در برف فرو  

ميبريد؟ آيا تجارب امثال خويش را در دور و پيش تان نمي بينيد؟ آيا به الجزاير، كويت، 
مصر، فلسطين و غيره نديديد؟ آيا به يقين نرسيديد كه اين بازيچة كفري، سرگرمي زيان 

ي و راه مسدود است؟ آيا نفهميديد كه اين مجالس بازيچة دست آور و انحراف شرك
طاغوت است و هر وقتي خواسته باشد آنرا باز ميكند و مي بندد و منحل مي سازد و 

تا اينكه طاغوت بر آن موافقت نكند و سپس آنرا تصديق  شود ميهرگز قانوني گذاشته ن
ر پافشاري ميكنيد؟ سپس اينهمه ننمايد، پس چرا بر اين نظام كفري و به اين ذلت آشكا

داد و فرياد برمي آوريد و ميگوييد: چگونه اين مجالس را براي كمونستها و نصارا و غيره 
 د:فرماي ميدشمنان دين بگذاريم؟ واي بر شما، خداوند جل جالله 

 MC  B  A  @  ?  >D  I   H  G  F  EJ    Q  P  O  N  M  L  K
RS    W  V    U  TL 176ن: آل عمرا  

ند ترا غمگين نسازد، زيرا كه آنان هيچ گير ميكساني كه در كفر بر همديگر پيشي «
د در آخرت بهره اي(از ثواب) براي آنان خواه مينمي رسانند، خداوند اهللا  زياني به

 ».برجاي نگذارد و ايشان را عذابي بزرگ است
ن سهيم شويد، پس يد دركفر و شرك شاخواه مياگر از جملة ملحدان هستيد و اگر 

اين مشاركت و همكاري با كفر برايتان مبارك باشد و ليكن بدانيد كه مشاركت در اين 
حاالت در مرزهاي دنيا توقف نميكند بلكه طوريكه پروردگار در سورة نساء بعد ازينكه 
از امثال اين مجالس و پارلمانها برحذر ميدارد  و به جدايي از اهل آن و عدم نشستن با 

تبارك و تعالي كافران و منافقان را در جهنم يكجا  د كه خداوندفرماي ميد كن ميامر  آنها
 د. كن ميجمع 

 M¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦®    µ   ́ ³  ²  ±  °    ¯
  È  Ç   Æ  Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶
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Í  Ì  Ë  Ê  ÉÎ  Ñ  Ð  ÏÒ     Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó
ÛL 140 – 139لنساء: ا 

ند آيا عزت را در گير ميكساني كه كافران را به جاي مومنان به سرپرستي و دوستي « 
پيش كافران مي جويند؟ درحاليكه عزت و شوكت جملگي از آن خداست خداوند در 

د و شو ميكفر ورزيده اهللا  كتاب خود بر شما نازل كرده است كه چون شنيديد كه به آيات
د، با چنين كساني منشينيد تا آنگاه كه به سخن ديگري شو ميبازيچه گرفته به اهللا  آيات

بپردازند، بيگمان در اين صورت(اگر با آنها نشستيد) شما هم مثل آنها خواهيد بود (يعني 
شريك جرم آنها خواهيد بود) شكي نيست كه خداوند كافران و منافقان را در دوزخ گرد 

 ».مي آورد
قين نكرديد كه شركت در اين مجالس و پارلمانها كمك و زمينه آيا بعد از اين هم ي

سازي براي تسلط كامل كفار بر كشور اسالمي است؟ آيا ندانستيد كه دموكراسي در تضاد 
با اسالم و عقيدة توحيد است؟ پس چرا بسوي آن مي شتابيد؟ آنرا براي آنها بگذاريد، 

خود راه دعوت و جهاد و امر به معروف  آري براي آنها بگذاريد و از آن اجتناب كنيد، و
يد كه در دوزخ هم با آنها يكجا نباشيد و آن خواه ميو نهي از منكر را پيش گيريد اگر 

مجالس كفري را براي آنها ترك نماييد و پيروي ملت ابراهيم عليه السالم را كنيد و 
 ندان بود فرمود:بگوييد چنانكه نواسه اش يوسف عليه السالم هنگاميكه در پشت پنجرة ز

 M   ã  â  á  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú    Ù  Ø  #  "  !

&  %        $'  /  .  -  ,  +   *    )  (0    7    6  5  4  3  2  1

  =  <   ;   :  9  8L  :38 - 37يوسف  
بيگمان من ترك كردم ملت قومي كه ايمان نمي آرند بخدا و ايشان به آخرت كافران «

ي كردم ملت پدران خود ابراهيم، اسحاق و يعقوب را، نسزد كه چيزي را اند و پيرو
مقرر كنيم، اين از فضل خداست برما و بر مردمان و ليكن بيشتر مردمان شكر اهللا  شريك
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 ».ندكن مين
ند، قرآنتان را كن ميشرميد؟ با دينتان تمسخر  قوم! از اين همه خواري و ذلت نمياي 

ند، و همه ديديد و شنيديد كه اين مدعيان كن ميتان تجاوز ند، به ناموسكن ميمسخره  
دروغين دموكراسي با اطفال و خواهران مسلمان ما در افغانستان و عراق و فلسطين و 
چچن و غيره بالد اسالمي چگونه رفتار كردند؟ آيا تجاوز به ترجمان ها و زنان و پير 

فتار ضد انساني با زندانيان مردان جزو قانون دموكراسي است؟ آيا ظلم و وحشت و ر
مظلوم و بي گناه جزو اساسات دموكراسي است؟ حتي خودتان را در داخل اين مجالس 

شرمي تمام از  ند باز هم با بيكن ميو آبروي تان تجاوز  ند و به حيثيتده ميدشنام 
رقصيد  زاري نمي جوئيد و به طبل آنها مييد و از آن بيكن ميو مجالسش اجتناب ن طاغوت

 د:فرماي ميدانيد كه اهللا تبارك و تعالي  ورزيد آيا نمي ميو به آن كفر ن

 MN  M   L  K  J  I  H  G  F  E  DO    R  Q  P
X  W  V   U  T  SY  L  :36النحل  

را بپرستيد و از طاغوت (شيطان، اهللا  ما به ميان هر امتي پيامبري را فرستاده ايم كه«
غيره...) دوري كنيد خداوند گروهي از مردم را هدايت داد و ستمگران، مشركان و بتان،

 ».بر آنان واجب گرديد گروهي از آنان گمراهي
 برادران و خواهران مسلمان!

خواري، گمراهي و ضاللت  اسالم ديني است كه انسانها را از بندگيِ انسان، ذلت و
 آموزد كه بگويند: آنها مي بخشد و به رهايي مي

 M6  5  4  3  2  L  :5الفاتحة 
 ».طلبيم پرستيم و تنها از تو ياري مي تنها ترا مي« 

و خداوند جل جالله با خارج نمودن تشريع يا قانونگذاري از دست بشر و قرار دادن 
آن در اختيار ذات ذوالجالل خود به انسانها آزادي حقيقي را بخشيد، زيرا در ساية اسالم 

و قوانين ساختة  ها برنامهبگويد و يا او را مطيع  ديگر انساني حق ندارد به انساني زور
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خود گرداند بلكه همة انسانها مطيع و فرمانبردار شريعت و قوانين الهي هستند زيرا حاكم 
د و قانون گذاري از خصايص و ويژگي هاي باش ميحقيقي و معبود برحق اهللا عزوجل 

ر انساني يا مجلسي يا ذات متعال او است، پس هيچ انساني حق ندارد كه در اين ام
شورايي يا پارلماني را با خداوند جل جالله شريك گرداند زيرا سبب همة بدبختي هاي 

د بشري كه باش ميانسانها همين روگرداندن از دين حق و توسل به قوانين و افكار بشري 
د به خودش نفع يا ضرري برساند، اما توان ميحتي اختيار شخص خود را ندارد و ن

د و راه سعادت و باش ميتبارك و تعالي به احوال و فطرت همة انسانها آگاه خداوند 
شقاوت انسانها را مي داند. آيا روگرداني از اين خالق و پروردگار حكيم و دانا بدبختي 

 وگمراهي نيست؟
حال كه با داليلي از قرآن و سنت و عقلِ سليم، تضاد دموكراسي و اسالم را بيان 

موكراسيِ اسالمي مي پرسيم كه چه احتياجي داريد كه مردم را به نموديم از داعيان د
يد كه آنچه در دموكراسي وجود دارد در گوي مييد؟ اگر كن ميدموكراسيِ اسالمي دعوت 

يد كه گوي مييد؟ و اگر كن ميد پس چرا مردم را به اسالم خالص دعوت نباش مياسالم نيز 
د كه با دموكراسي آنرا كامل نماييد، پس اين نظام اسالمي ناقص است و احتياج به اين دار

حرف شما كفرِ آشكار و مخالف آيات قرآن و سنت رسول اعظم صلي اهللا و عليه وسلم 
 د زيرا دينِ اسالم دين كامل و شامل است و هيچ نقصي در آن وجود ندارد.باش مي

اريد، بدانيد كه اما اگر ايمان كامل به اهللا عزوجل و رسول اهللا صلي اهللا و عليه وسلم د
د و باش مياسالم دين و دولت، عقيده و جهاد، اخالق و فضايل و سياست و معامالت 

د و بدانيد كه آنچه از خوبي ها كه به نظر شما در گير ميهمة ابعاد زندگي را دربر 
دموكراسي وجود دارد بهتر وكاملتر از آن در اسالم وجود دارد پس الزم است كه به جاي 

تن در وادي گمراهي و ضاللت به دين خود برگرديد و آن را در عمل پياده سرگردان گش
 نماييد، تا اهللا تبارك وتعالي نيز ما را در اين هدف مقدس ياري دهد،

  M  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥L  :7محمد  
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د (و بر دشمنان كن ميشما را ياري اهللا  را ياري كنيد،اهللا  اي مومنان اگر(دين)«
 ».اندگرد ميد) و گامهايتان را استوار كن ميزتان پيرو

يم كه به مسلمانان توفيق متابعت از قرآن خواه ميدر پايان از بارگاه اهللا تبارك وتعالي 
و سنت نصيب فرمايد و امت اسالمي را بيدار نمايد تا فريب شعارهاي كفار را نخورند و 

 و عظمت اسالم را اعاده نمايند.به سوي حق برگردند و با دعوت و جهاد و شهادت مجد 
خدايا تو برادران مجاهد ما را كه براي برپايي حكومت اسالمي مي رزمند و جانهاي 

ند بر دشمنانشان پيروز گردان و كفار و منافقانِ مزدور آنها را كن ميشيرين خود را فدا 
 ذلت و شكست نصيب نما بارالها تو به هر چيز قادري.

  اله اال اهللا محمد رسول اهللا در اقصي نقاط عالمبه اميد برپايي بيرق ال
 و آخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني



 

 

 

 منابع

 تفسير و ترجمة آيات قرآن كريم از تفسير نور(د. مصطفي خرم دل)
 تفسير انوار القرآن (استاد عبدالروف مخلص)

 اسالم و دموكراسي
 لـ دكتور ناظم جاسور سةعلم السيا ةعموسو

 والوعي السياسي د. امام عبدالفتاح طيةراالديموق
 فلـ استاذ محمد بن شاكر الشري طيةالديموقرا سلمةا 226و  225مجلة البيان عدد

 


	فهرست مطالب
	مقدمه
	دموکراسی یعنی چه؟
	وسایل و اسباب دموکراسی و اهداف آن(3F )
	حق رأی در انتخابات
	تبلیغات
	طلب حکومت (قدرتطلبی)
	آزادی احزاب و افکار (تعددگرایی)
	رأی اکثریت
	نظام دموکراسی منعکس کنندۀ حقوق ملتها نیست
	اخلاق در نظام دموکراسی
	دموکراسی یا اسلام
	تأثیر دموکراسی بر قوانین کشور های اسلامی
	قانون اساسی افغانستان سال 1384هـ ش
	مقایسه دموکراسی با نظامهای دیگر
	یا اسلام، یا  دموکراسی
	رد شبهات در مورد دموکراسی و اسلام
	شبهه اول: عملکرد يوسف عليه السلام نزد پادشاه مصر
	شبهه دوم:  قصه نجاشی پادشاه حبشه
	شبهه سوم: دموکراسي و شورا
	شبهه چهارم: استدلال به مشارکت رسول الله صلی الله و علیه وسلم در پيمان فضول
	شبهه پنجم: مصلحت دعوت

	منابع

