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 صدوِردموکراسی فرقی با صدور انقالب ندارد
 

اين  و ه ميکردجهان به نحوی توجيمردِم  دِم محتاِج خود وذهنيِت مر را هم در ِل زورگويی وتجاوِز خودغرب بايد عم
 نبرده است که بر ياد تاريخ از .بی فرهنگ مأموريِت متمدن سازيی مردماِن وحشی و توجيه هم چيزی نبود ُجز

از تجربۀهای تلِخ  هردو چين وهند» .ندارند چينايی حِق ورود سگ و « :دروازه های پارکهای چين می نوشتند
آنکه  بدبختانه جهاِن اسالم با رساندند و اما سرزمين ُمراد تا را به اصطالح خرِک لنِگ خود و آموختند  خودتاريخيی

خواِب غفلت  ن استقراض ميکرد در آرب ازکه غ خور توجه بود نهضِت علميی در و وارٍِث يک مدنيت شکوهمند
  .نهضِت فکری جهان گوشه خـزيد آهسته از آهسته، رفت و فرو

 پيامبران و . روی نمايندپي او از هرچه خود می پسندد ميخواهد ديگران نيز بپسندند و .عادتی عجيب داردانسان 
چنگالش  از را تواند خودانسان به سادگی نمي مفکريِن بزرگ ميدانند که نيروی عادت برانسان سخت مسلط است و

وقِف  های دراز راسال ُبردباری اتکاء و محبت و ِرود به عنُصگسترِش تعليماِت خ و راِه بسط  به همين دليل در برهاند
شکنجه بدل نموده  و به وسيلۀ آزار  دين وعقيده را به دسِت پيروان افتاد تنويِر مردم ميکنند ولی همين که کار و تبليغ 
گـامی که به ربايند وهندين وعقيده مي بساطِت اولی را از آن سادگی و يِز مردم را گرم می سازند وتعج تکفير و بازار

 نيکويی با مردم نيست بلکه سؤاستفاده از دين وعقيده است و منظوِرشان استحسان و تفسيِرعقيده می پردازند، تأويل و
به نوعی  روحانيون که بدبختانه روحانيت را و شودمي تجارِت عقيده باز بدين ترتيب است که دکاِن دين فروشی و

نگه دارند  حماقت پايدار گرداِب نادانی و يخورند پيوسته ميکوشند مردم را درازهمين راه نان م حرفه بدل کرده اند و
انحصاِر روحانيون نگاه  در بی سواديی مردم دين را کنجکاوی بترسانند و نادانی و و هيوالی علم  آنان را از و
ِف شان بی شباهت به الحاالت اخت بسياری از در شوند وُدچاِر اختالف عقيده مي ون خود نيزچون روحاني و داردمي

نزاع حرفوی دارند  رقابت و سِر ديگربا هم و کنندبرای فروش عرضه مي اختالف ُدکاندارانی نيست که عين متاع را
 خورد و زد بازاِر جنگ و بدلی می پندارند و رقيب را از اصلی و را داشِت خود به حکم همين نزاع حرفوی باور و
کيک  شود که کسانی ماننِد سام هريس به خاطرآن مي اين مسأله مايۀ و  سازنددرمياِن پيرواِن خود نيزگرم می را

شاهکارهای  متعصبانه از مطرح نمايند و ان ُبردِن جبری دين وعقايد دينی رامي از موضوع  در بدهند و پوستين را
 .ريشۀ معنويات بکوبند رتيشه ب و چشم بپوشند پرتو باورداشت های دينی به وجود آمده اند ادبيی جهان که در هنری و

رعقيده ای استفاده ازه اين ميدان به مبارزه بايد طلبيد دين نيست بلکه جهِل عمومی است که زمينۀ سؤ در ه راآنچـ
  .رافراهم ميکند

 نميدانستند، صادرنمايند و ای خودبه آنانی که همت را نيرومندان عمومًا کوشيده اند که داشته های خود درجهاِن ما 
تاريکی های قرون وسطی به  هنگاميکه غرب از .ين صادرکردن ها غالبًا به جنگ وخشونت توُسل می جُستندبرای ا

ضرورِت جامعۀ خود  توانست بيشتراز الوژی گرديد رهايی يافت وتکن نيروی رنسانس که مايۀ انقالبی درصنعت و
م برای چرخاندن چرخ های فابريکه ها ايجاب حصول مواِد خا روِش اضافه توليد وفبرای  توليد نمايد ُجسُتجوی بازار

ده ارباباِن تازه به دوران رسيزورگويی اين  که مردم تسليم سلطه و طبيعی بود ای تازه راميکرد وه تسخيِر قلمرو
 ِل زورگويی وغرب بايد عم .آييِن خود به دفاع برخيزند دين و وعادات و عرف  سرزمين، فرهنگ، از نشوند و

 اين توجيه هم چيزی نبود ُجز و ه ميکردجهان به نحوی توجيمردِم  ذهنيِت مردِم محتاِج خود و م دررا ه تجاوِز خود
دروازه های پارکهای چين می  نبرده است که بر ياد تاريخ از .بی فرهنگ مأموريِت متمدن سازيی مردماِن وحشی و

 :نوشتند
به اصطالح خرِک  و آموختند  تلِخ تاريخيی خوداز تجربۀهای هردو چين وهند» .ندارند سگ وچينايی حِق ورود «

ونهضِت علميی  آنکه وارٍِث يک مدنيت شکوهمند رساندند و امابدبختانه جهاِن اسالم با سرزمين ُمراد تا را لنِگ خود
نهضِت فکری جهان  آهسته از آهسته، رفت و آن استقراض ميکرد درخواِب غفلت فرو رب ازکه غ خور توجه بود در

ان جه )ج(که خدا بی معنی دل خوش کرد واهی و گوشه خزيدن به اين پندار برای توجيه اين غفلت و و دزيگوشه خ
ا درست ماننِد کسی روحانيی م .گذاشته است برای آن جهان کنار ما مسلمانان را داده و برای کّفار محسوس را مادی و
 آنجا آمادۀ خدمِت او ان های که درغلمو ورح قصرهای بهشت و به ياد ترياک تخديرشده باشد نشۀ چرس يا که از

صدای زنِگ اين کاروان  گذشت ومي او کنار ان ازفرهنگيی جه و نشسته اند سبحه می انداخت کاروان نهضت علمی 
  :اقباِل الهوری هنگامی که ميگويد .تشويقش ميکرد که به خوابی ژرفتر يافته بود را برای مسلمان حکم آللوی نغز
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  وز ـــــم ســيـ چوِب نِلـدربيابان مث
  ما سوزيم هنوز کاروان بگذشت و

  
  

  .تصويرميکند ُرست همين حالِت مسلمان رادُ
 رضای لبنانی، سعيد حليم پاشا و شيخ محمد عبده، رشيد مفکراِن اصالح طلِب دنيای اسالم سيد جمال الدين االفغانی، 

 اسالم اين جهان ُپلی برای آن ديدگاه که نخست از نداوايل قرن بيست تالش ورزيد و رن ُنزده ق اواخر ديگران در
به خاطريکتـاپرستيی راستين  ميرسانند آن جهان را نيز ديگران خير و اين جهان برای خود آنانی که در ان است وجه

 اييان درگذاشت واروپ بنياد اسالم را که مدنيت شکوهمنــد فداکاريهای مسلمانان بود اين تالش و .نمايند ازخود ميتوانند
 ابِن ُرشد، ابِن سينا، فارابی، داِن مسلمان چون الکندی،دانشمن فلسفه، دين شناسی، اخالق و عرفان کتابی از ِعلم، قلمرو

آن کسِب فيض نکرده  از و ابن العربی نماند که به زبانهای خود ترجمه نکرده  الغزالی و ابِن بطوطه، ابِن طفيل،
  .باشند

به  خويشتن را پيشگاماِن مدنيِت اسالمی نيز اگـر ساخت؟ و بدون تفُکر ميشود تمدن را ياباری فکرش را بکنيد که آ
اقصای چين  تا چه کسی اسالم را دربست به کافران می سپردند اين جهان را و وۀ روحانيوِن امروز تخديرميکردند شي
حاِل ُرشد به  در وغرِب جوينده و فکری برخوردار بود ابتکاِر نيروی خالقيت و مسلمان ازز ديرو  .ميرساند کاشغر و
بی فرهنگ  وحشی و کند ورامسخره مي به خواب رفتۀ خود ُاستاِد می آموخت ولی امروز او از گوش ميداد و او

برای معلماِن   که خانمی امريکايی بود"سی.آر. آی"تعليم و تربيۀ يک آمِر پشاور دارم که در خوب به ياد. ميخواند
ال يا پسيِف فّع يادگيريی زبان شنيدن غير در می گفت که نخستين  داد واد ميساسيی تدريِس زبان راي اصوِل اافغان

اموش نشسته داشتند به استثنای من که خاشتياق يادداشت می بر را تازه يافته بودند با ه سخناِن اوزبان است معلمان ک
حضرت موالنا را  ای مثنویمن برايش اين شعره ُپرسيد و تنم رامن دليل يادداشت برنداش از او .زدملبخند مي بودم و

وعمليۀ  وقعيت من عنوان دادم که موالنابه مقتضای همان م را البته آن شعر .به انگليسی ترجمه نمودم خواندم و
  :را بخوانيم خوب است نُخست شعر آموختِن زبان،

  
  

  کودک اول چون بزايد شيرنوش 
  وشـوش باشد جمله گـمدتی خام

  ُمـــــــدتی می بايدش لب دوختن 
  سخن آمــــــوختن سخن تا او از

  ورنباشد گوش وتی تی می ُکنــد
  ندـيتی می کـگنِگ گ خويشتن را

  ــازگوشآغـ اصلی ِکش نبود کر
  ق جوشـنط در الل باشد کی کند
  طـــق را ـد نـع بايـزانکه اول سم
  درآـرهی سمع ان سوی منطق از

  وابها بيات من اب اال ادخـــــــلو
  اــــهـاالغراض فی اسباب واطلبو

  
  
را باهمين  آن معمـوال سيمينارهای خود بعد از را برايش به الفبای فونتيک بنويسم و من خواست که اين بيت ها از او

 ه اند وغربيان عالم عالم پول صرف کرد راخود پرسيده ايم که چ آيا ما برای يک بارهم از .ابياِت موالنا آغازميکرد
 يک جواِب ساده لوحانه .ارا به زبان های خود گزارده اندمآثاِر بزرگاِن فرهنگيی   تا اين همه مستشرق تربيه کرده اند

هدفش  و درخت کهِن استعمار د ميداد يعنی شرقشناسی شاخه ای است ُرسته برهمان است که مرحوم جالل آل احم
 اما جواِب اصلی اين است که ملت های  . شته وغافل کردنش ازحالمصروف نگاه داشتِن شرق است به افتخاراِت گذ

ما  . دهند کريی ديگران غنای بيشترتجلياِت ف با استفاده از را ده کنجکاو می باشند وهميشه ميخواهند مدنيِت خودزنـ
 و )يکشب و هزار( افسان هزار تاه ارسطو گرفت ون وفلسفۀ افالط کنجکاو بوديم از آن وقت که زنده و مسلمانان نيز
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خمودگيی  اقبال همين حالِت رکود و .زبانهای خود ترجمه کرديم ديگر ترکی و دری و به عربی و دمنه همه را کليله و
  :که می گفت ديده بود را ما

  
  ژنده پوش است  مسلمان فاقه مست و

  در خروش استـــفعلش جبرئيل ان ز
  بيا طــــــــــــــــرِح دگرملت بريزيم 

  باِر دوش است  ملت جهان راکه اين
  
  

انشقاق شده ايم اينک همين  اختالف بلکه دچاِر نمی گويم دچار فرقه بازيهای خود ما مسلمانان که به دليل نفاق و
بهمان چنان  فالن چنين و بگوييم که اگر و بگيريم  ادانتق به باِد مصيبت های خود به خاطِر قدرياد داريم که ديگران را

می  را خوب می شناسد و هرملت منفعت های خود .مريخ فرو می نشانديم ماه و در را اهم سفينۀ خودنميکرد حاال م
 جايز سياست را اسالم نيزحيله درجنگ و . فريفتِن ديگران استفاده نمايد وهلحي از کوشد برای رسيدن به آن هدف ها

  . داده اندنشناسد ساده لوح لقب ه حيلۀ ديگران راک راقديم آن از و شمرده است 
وارِد کشورهای ما  ده منحرف کنن ديگرآثاِر پشتوارۀ های انجيل و با ن ساختِن ماگذشته اگرغرب برای متمد در اما، و

اخيرًا گوردن  و تونی بلير ازه نفس چون جارج ُبش و تحميل کرد اينک قهرماناِن تبرما ساله را صد دو ُشد واستعمار
 و خريد برسِر و پارلمان های انتخابی ميسازند و ميکنند  ا دموکراسی صادرکه برای م براون به صحنه آمده اند

هم  ما »هرکه پولش بيش نازش بيشتر «به حساِب اين که  هم به رقابت برميخيزند و با فروش رهبراِن دموکراِت ما
 پاکستان، ،سوريه، ايران گاميکه برای صدوِر دموکراسی برعراق ميتازند مصر،شان می شويم وهن ورداِر ناز

ابلق  د وسفي داستاِن معروف سه گاو سياه، رهبراِن غرب ساختۀ دنيای اسالم از خالصه ديگر ليبی و ُاردن، ان،عربست
ملت های ديگر لشکرکشی  ه بربه اين بهان به قهرماناِن صدور دموکراسی نميگويند که حق ندارند هم پند نميگيرند و

 فدای ماجرا را جواناِن خود و گوش بدهی ن است که به صدای مردِم خوددموکراسی اي زيرا شرِط اول هر نمايند
عسکِر خود در افغانستان ابراِز نگرانی ميکند ولی کسی  ُکشته شدِن چهارصد امريکا از .جويی های نظامی نکنی

بدِل  ن دربيست هزارافغان ابراِز نگرانی کند يعنی پنجاه افغا رگ بيش ازطوِل اين شش سال جنگ ازم نيست که در
امريکا  .دارد درفِش ملل متحد را و رنِگ صلح  انگليسی آبی است و وِن اشراِف امريکايی ويک امريکايی آری خ

افغانستان يک  خود درعراق و ُکشته شدِن عساکِر بايد از افغان ابايی ندارد ال کردن مورچگاِن عراقی وپايم از اگر
الب درعصِر انق صدوِر تمدن و مان پيمانه خطرناک است که صدوردموکراسی به ه آن اينکه صدوِر و درس بگيرد

فرانسه  راتوری های استعماری انگليس وشکست امپ شوروی از اگراتحاد .چينی بود تسلط کمونست های روسی و
اه کرده ما اشتب ببخشيد « : بگويد رهيچ برباد نمی رفت تا گورباچوفی بيايد وبه خاط درس ميگرفت آن همه سرها

گوشه  ديگر چين و که به خاطرجناياِت جنگيی خود در جاپان تقاضا دارند يارانش از ريکا وچنانکه امروز ام» يمبود
 ميگيرد و را يا جهان جلو امريکا .های جهان معذرت بخواهد اين ُاشُترمسلمًا ُپشِت دروازۀ امريکا نيزميخوابد

يا  قانونی اعالم ميکند و کاالی غير ِدرانند مواِد ُمَخست همُدُر آن استعمارامريکا را صدوردموکراسی و همراه با
  .به سوی يک جنِگ تمام عيارهستوی می َبَرد های امريکا جهان را ماجراجويی
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