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 1۶/1۰/2۰1۸            گرنگارستاد ا
 

 است زیچ کی گرانید یو انتقاِد باورداشت ها یبررس ،فکش
 :گرید زیچ گرانید دهٔ یوتمسخر عق ریوتحق

 

 یناصر سیجناب و من زِ یدوسِت عز کرده ام و یجرمن سنیکه من در شهر ا یبر صحبت یبه نام افضل افضل یدوست
ندارم که  یمسأله هم کار ـنیبه ا و شناسمیرانم یگذاشته است تبصره فرموده اند.من جناب افضل صفحهٔ خود آنرا در

را به حزِب  یلِق خاطر جناب افضلاند تع دهیوشک وبیوتی که با استفاده از یرا بدانم. دوستان او یدتیعق النِ ی  م  
تعصب  خشم و موضع از او دهدیاست که نشان م دیجهت مف کی کاِر شان از جهٔ یخلق ثابت کنند نت کیدموکرات

 اندازد. یدورم قتیحق قیشا کی ثِ یبـه ح قتیآدم را ازُجستارحق دو ؛هرتازد وخشم وتعُصب یبراسالم م
بـدون هر گونه احساس  و ردازمپیبراسالم است م یتازجناب افضل تاخت و یدوموضوع که نقطهٔ مرکز یکیبه  من

 هیروح و یخیقـابل انکاِر تار ریغ قِ یبرحقا استناد انتقاد با بغض نسبت به انتقاد کننده وُحب نسبت به موضوع موردِ 
 .پردازم یاسالم بدان دو موضوع م

 یمدن اتیدر آ و افتهیانعکاس  نیوارادهٔ مستحکم معتقدان د ــمیتصم یمـــک اتی: درآیومدن یمک اتِ یموضوع آ - 1
 شهیخلق ازر کِ یبا نحوهٔ برخورد ومبارزهٔ حزِب دموکرات وهیش نیمسلمانان وا یریارفاق؛ گذشت؛ مدارا وانعطاف پذ

شان  نیساختِن د یوهمگان نشر یکه برا فیضع اهراً مسلمانان ظ یاست که برا نیا یمک اتیآ هٔ یفرق دارد.روح
 یبرا و دهدیمژده م ِرمسلمانانیچـاره ناپذ یروزیپ از لرزاندیکه دل دشمنان را م یبا قوت وصالبت کندیصحبت م
که  یمدن اتیآ در یول کند یم مطرح ــزین را ایعقوبِت آن دن و عذاب ایدن نیافتضاحِ ا و شکست از ریکافران غ
است رسول مقبول)ص(  ازیمدارا مورد ن ارفـــاق؛انعطاف و استِ یاست س یحکومت ساز و یروزیثمر پ دنِ یهنگام چ
 به قول حافظ یعنیند ک یرا مطرح م نهیمنشور مد

 

 با دوستان مروت؛با دشمنان مدارا  دوحرف است نیا ریتفس یتیدو گ ِش یآسا
 

 مسلمانان در )ص( وامبریپ که داندیخوب م دنمنابع مرجع مطالعه کرده باش از اسالم را خیتار اگر یافضل جناب
 وهٔ یارفاق ومدارا ُدُرست برخالِف ش وهٔ یش نیمن گفتم که ا مدارا کارگرفتند. ارفاق و یحِد اعال هنگام فتح مکه از

موضوع  اهویه طمطراق و از پُر ینطق ها پارلمان شاه با که رهبراِن شان در خلق بود کیعمـل حزب دموکرات
 و بُردند ــادی مدارا را کامالً از انعطاف و دندیبه قدرت رس یوقت یول کردندیرا مطرح م حقوق بشر و یدموکراس

 برعجز یمبتن«شان یمک اتِ یآ»برخالِف اسالم یعنی شدند اکردِن سره ومشغول د ر   و به دست گرفتند استبداد داِس 
 بـل ازشان که ق یرسوا شکسِت مفتضحانه و لِ یدل بود نیهم برخشم وخشونت و یمبتن« شان یمدن اتِ یآ»والبه بود و
به  ندیرس بعد از یول دادندیم«یوقانون زیمبارزهٔ مسالمت آم»و شعاِرشان بـودند رفتهیه راپـذمشروطـ یقـــدرت؛شاه

حق  یجناب افضل بیترت نی.بددندیرا کش خود خِ یب امر تِ ینها در مردم و خیب قدرت شدند و یقدرت گرفتاِر عقده ها
 ی)ج( موسخدا گرید امبرِ یپ تِ یقاطع مدارا با دشمِن مغلوب را نداند.شهامت و با دشمن غالب و تیقاطع یدارد معنا
 !رساندیکاذب م یرا به فرعون آن خدا پروردگاِر خود امیذره ترس پ کیکه بدون  میداشته باش ادیرا به 

احساسات  یبانوع گفته اند و زسخنیمسلمانان ن یریزگیوکن یریدربارهٔ فتـــوحاِت اسالم وبـــرده گ یاب افضلجن - 2
خلق  کِ یاتهنگاِم قدرِت حزب دموکر را ها دنیدر بانیگر نیوکاش ا اند دهیشکوه وندبه در بانِ یبردگان گر یبرا
 باهزاران ریجامعهٔ فق کیکه  کارفرما را و کارگر و رینجنا داکتر؛ که آن هزاران معلم؛ گفتندیم شانیبه ا و کردندیم

 دیکه شا دیبه صورِت برده نگاه دار و دیکه داشت پرورده بـود ن ُکش یبا صرِف تمام ثروت اندک خوِن دل خوردن و
چه  یخیتار قیحقا مینیطرف بب کیاحساسات به  عمراِن کشور بخورد. اما و یدرِد آباد به زیکارهمان برده ها ن

ً ثروتمنِد رسول  ارانِ یریآن جامعهٔ فق که در دیدانیم دیئتجاُهل نفرما اگر یجناب افضل دهدیشهادت م نسبتا
 دیوقِف خر را خود ییبخِش اعظم دارا گرانید حضرت عثمان)رض( و ق؛یـــِد حضرت ابوبکر صدمقبول)ص(مانن

خواست که برده  ودخ روانِ یپ از زین ینید یتهایمکلف یبرخ از یصورِت خالف ورز در و نمودند برده ها یآزاد و
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 ز؛یبردگان عـــــالقه داشت؟ دوست عز یپرسم که اسالم چرا به آزاد یم یمن ازجناب عال نکیا را آزاد بکنند و یا
 : داشتیم ستیاسالم سه صفت با رشیپذ یبرا فرد کی
 

 نداشت دبرده چون ارادهٔ آزا و داشتیم ستیاسالم اِرادهٔ آزاد با رِش یپذ یبرا و بـود یم ستیآزاد با یعنیُحر  -اول 
 نبود. رفتهیاسالمش پذ

 

 .داندینم را تیمکلف یکودک معنا که دادیانجام م را خود ینید یها تیمکلف بود تا یم ستیبالغ با - دوم
 

 یشق براع حوصله و . اگردانستینم ار ینید یتهایمکلف یزمعناین وانهیبود که د یم ستیکه عاقل با نیا زین - سوم
الم اس در هـــــم ـــزیبرده وکن یآزاد یها وهیش گرید که دیجو کن جست و یفقه یکتاب ها در دیداشت قتیکشِف حق

ن ارباِب خود آبست که از بود یزی.اُم الولد کنشدیآزاد م یزیکن از یعیبه صورت طب زیاُم الولد ن یعنیوجود داشت 
 .توانستیمانده نم زیکن گریفرزنداِن ارباب بود د از یکیچون مادر  و شدیم
خودش  همان عصر یها اریمع و میخود نسنج عصر یها اریرا با مع یخیتار قیکه حقا یخوب است جناب افضل چه

 .میرا بدان
شت امکان ندا نظام مخالف بود اما نیا با پیپرنس دگاهید خود بود.اسالم از درعصرِ  یاقتصاد ینظام عموم کی یبردگ

د.چرا انیم از نظام را نیا انیم شب در  یریاسارت گ هنگام ای جنگها و آمده بود؟معموالً در انینظام به م نیا بِب ر 
دگان ثروت کنن دیجنگها شمارهٔ تول نیا و زُکشتندین گرانید خلق و کیُکشتند چنانکه حزبِ دموکرات یرا م دشمناِن خود
داشت ن یچون کاِر برده مزد بگمارند و\کار به و ندرا نکش رانیکه اس کرد فرمان صادر یاقتصاد ازی.ندادیرا کاهش م

 یها یتوکش کرد دایبود که برده خود به عنواِن کاال ارزش پ لیدل نیبه هم شدیم برده دار یکارش سبِب رونق اقتصاد
روز چنانکه ام فروختند و یمختلف م یها کشور در و کردندیم ها را شکار برده و رفتندیکه م یدید یقدرتمندان را م

 دص تراکتور کی یبه جا آن روزگار در ردیگینم یرادیا یکس و خرندیخود م نیزم در کار یاتراکتور را بر کی
ط فقـــ یجهان ستمیس کی از یاکنــــون جنـــاب عال یول کردیکس هم عمِل شان را محکوم نم چیه و دیدیخر یبرده م

 یازهایرفع ن یــراب یفروش برده رِ بازا از زی.ُدُرست است که مسلمانان ندیکن یتجارت را محکوم م نیا کِ یشر کی
 داشتند ییرها و زیگر یبردگان راه هـــا مخالف بود یبــــرده دار شان با ـنِ یچون د یول دندیخریبرده م یاقتصاد

 راه صورت مسلمانان در به هر ،شان را یآزاد گرید یمسلمان ای کردیارباب آنان را آزاد م ای شدندیمسلمان م یعنی
 نینخست یه براک ردیاسالم بگ از تواندیرا نم افتخـار نیکس ا چیه و اند دهبو گرانید شتازِ یپ یاقتصاد ستمیس نیا یالغا

 یها نهال و دهیتعُجب است آنانکه هزاران درخت رس قابل ــاریمن بس یبردگان را سر داده است.برا یآزاد یبار ندا
 اجتلجخار شیخو یها مغز در یشیاندژک رونِق بازار تعُصب و یبرا ساقـط کرده اند یهست خود از کشورِ  را در مثمر
 خود کریپ در را یکاش خراش سوزن گرفته اند گرانیبه جان د را یدشمن و نهیک ـوالدوزکه جــ نانیا کارندیم
 یبدوان د چنانکه افراط شهیر تواندیم زیچپ ن با اصول اسالم ندارد در یدتیرابطهٔ عق چی.امــا داعش کـــه هنمودندیم
کرده  ییطالب رزم آرا صِف داعش و در یخون آشام با همان تعُصب و روزید یها یچپ نیتر خــون آشام و نیتر

 :یاند.آر
 

 نهاِد برهمن است پرستش در  ست؟یعشوه وناِز بتـــــــان چ گناهِ 
 کوهکن است نباشد اگرخسرو  ـــداریــرــــخـ یب نیریناِز ش نماند

 
 االبصار یاول ای فاعتبروا
 برمنگهم 2۰1۸اکتوبر 1۴نگارگر 
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