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  م٠٥/٠٩/٢٠٠٨                                   سيدهاشم سديـد
  
  

  »اسالم و انتخابات« 
  بخش سوم

  
در بخش پيشين با فرصت محدودی که ميسر است، با شتاب و گذرا به شيوه های متفاوت به اصطالح انتخاب چهار 

ر واقع نه انتخاب به معنای واقعی کلمه يار پيامبربعنوان خليفه مسلمين پرداختيم و ديديم که اين انتخاب ها، هيچ کدام، د
برخالف رطب و . بودند و نه مردم، در سطحی که بتوانيم آن ها را انتخابات مردمی بناميم، در آن ها نقش داشتند

يابسی که امروز برخی در مورد  وجود انتخابات در اسالم بهم می بافند، حتی  خود عمر، بعد ها به غير مردمی بودن 
  . ر اعتراف ميکندانتخاب ابوبک

او در اين مورد در . طبری ميگويد که عمر در اخير عمرش اعتراف کرد که انتخاب ابوبکر به مشورۀ مؤمنين نبوده
آن انتخاب با مشورت مؤمنين نبوده، وازاين پس بايد : "  تاريخ الطبری می نويسد که عمر گفت٤ جلد ٢٢٧صفحه 

  ." بدون مشورت با کسی بيعت کرد، هر دوی آنان را بايد به قتل رساندخالفت برپايۀ مشورت مؤمنين باشد؛ اگر کسی
خواندگان محترم حتمًا متوجه هستند که در اين جا از مشورت با مسلمين و مسلمات، حتی با  مؤمنات هيچ سخنی به 

الفت خود عمر در زمان خ! سخن تنها از مؤمنين است؛ مؤمنينی که با آن ها نيز مشورت نشده است. ميان نيامده است
هم، با وجود اين اعتراف وبا وجود اين نظر، آنگونه که الزم بود، يا آنگونه که عمر خود برامر مشوره تأکيد مينمود، 
در همان وقتی که از مشورت نکردن با مؤمنين در مورد انتخاب ابوبکر حرف ميزند، خود به آنچه امر ميکند، عمل 

  :زيرا. نميکند
ه اگر ابوعبيده يا سالم زنده ميبودند ـ به روايتی هم معاذ بن جبل يا خالد بن وليد ـ وی آن ها را اول  تذکر اين مطلب ک

به خالفت بر ميداشت، نشان می دهد که او در فکر مشوره با مردم، يا حداقل بنا برتصميم و ارادۀ خودش حاضر 
هاد خودش مبنی بر مشورت با مؤمنين، نبوده و دوم، انتخاب هفت تن هم برخالف پيشن. بمشوره با مؤمنين، نبوده است

است؛ مگر اين که چنين پنداشته شـود که غير از همين هفت تن ديگر مسلمانان را در جملۀ مؤمنين به حساب 
  !نميگرفتند

  :در روايتی ديگری در مورد انتخاب عثمان آمده است که
بيرون برده بدو گفت که به تو بيعت می کنم  اگر عبدالرحمن بن عوف اول علی را از ميدان خالفت ـ مجلس مشوره ـ  
طبق کتاب خدا و سنت پيامبر عمل : علی گفت!   بر طبق کتاب خدا و سنت پيامبر و روش ابوبکر و عمر عمل کنی

عبدالرحمن سه بار اين سوال را از علی . می کنم، اما غير از آن، آن چه خود صواب ببينم بدان عمل خواهم نمود
عثمان آنچه را .  آنگاه عبدالرحمن همين سؤال را از عثمان ميکند.  سه بار همين جواب را می دهدميکند و علی 

بعد از شنيدن جواب عثمان، عبدالرحمن  درجا ـ در همان مکان و همان لحظه ـ  دست . عبدالرحمن گفته بود، ميپذيرد
  ."  نالسالم عليک يا اميرالمؤمني: " عثمان را بعنوان خليفه فشرد و گفت 

نا گفته نبايد !  اگر اين روايت درست باشد، باز هم ديده می شود که  فقط  يک نفر تعيين حق می کنـد، نه همۀ مردم
در قرآن خصلت هائيکه برای مؤمن بيان . گذاشت که همۀ مسلمانان را نمی توان در رديف مؤمنين به حساب آورد

ا همۀ مؤمنين درباره انتخاب خليفه مشوره شود و همه متفق پس حتی اگر ب. شده است، برای مسلم بيان نشده است
روايتی . الرأی يک نفررا به صفت خليفه انتخاب هم بکنند، باز هم اين انتخاب را نميتوان انتخاب عموم مردم بخوانيم
رحاليکه ديگر ميگويد که جريان سوال و جواب عبدالرحمن وعلی و عثمان نه بيرون شورا، که درمسجد اتفاق افتاد؛ د

مردم فقط بعد از بيعت عبدالرحمن به عثمان ! مردم ساکت نشسته بودند و اين جريان راخاموشانه تماشا می نمودند
يکی بعد ديگری، بدون اين که در باب شيوه انتخاب يا شخصی که انتخاب شد يا شخصی که انتخاب نمود، چيزی 

  . بگوينـد، به فشردن دست عثمان شروع کردند
طلب هم خيلی ضروری است که عبدالرحمن بن عوف صرف نظراز اينکه داماد عثمان بود، صاحب آنقدر تذکراين م

  . می خواند"  قارون امت "  دارائی و مال و ثروت بود که عمر وی را 
شايد بعضی ها بگويند که عبدالرحمن انسان خوبی بوده زيرا باوجود اين که داماد عثمان بود اول خواست به علی ( 
در جواب اين پرسش بايد گفت که عبدالرحمن علی را خوب می شناخت که اوهمواره به رأی خود و به آن .  ـت کندبيع

چه خود از قرآن می دانست و تعبير و تفسير ميکرد عمل مينمود و ازهيچ کس درهيچ موردی اگرنظريات وی با 
ز قبل طرح نموده بود و جواب علی را هم از اين سوال را عبدالرحمن ا. نظريات خودش يکی نميبود، پيروی نميکرد

  .) پيش ميدانست
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  ! به اين نکته خصوصًا توجه آن هائی را جلب می کنم که ميگويند کارانتخاب خلفا کار نخبه ها نبوده است
اين که برخی ازاين مؤمنان که وضعيت مالی شان در زمان هجرت به مدينه معلوم است ـ ازجمله عبدالرحمن بن 

کدام راه به ثروتهای قارونی رسيده بودند، مانند مسلمانان واقعی، پاک جامگان، رهبران متدين احزاب عوف ـ از
اسالمی کشور ما و منسوبين پاگيزه گوهر آن ها، در حاليکه اسالم هم کسب مال و منال نامشروع را حرام ميخواند و 

 کند و با وجود اندوختن آن همه سرمايه چگونه را تحريم  می... هم اندوختن و ذخيره نمودن پول وطال و نقره و 
  . ، خود سوال ديگری است...مؤمن يا مسلمان خوانده ميشوند و 

والذين :"...  سوره توبه در مورد آنانی که به ذخيره طال و نقره ـ ثرورت ـ  ميپردازند، چنين آمده است٣٤در آيه 
کسـانی : " معنی اين بخش از اين آيه چنين است."   بعذاب اليميکنزون الذهب والفضة والينفقونها فی سبيل اهللا فبشرهم

  ."را که طال و نقره را ذخيره می کنند و در راه خدا انفاق نميکنند به مجازات دردناکی بشارت بده
و شما که ازقارون های عصرما، ازقارونهای کشورما، به نام مسلمان دفاع می کنيد بدانيد که اطاعت ازخدا است که 

  !   د ايمان ميکند و ايمان سبب ترس ميشود و اگرترسی نباشد، ايمانی هم نيستايجا
  : قبل از پرداختن به مسايل ديگر، توضيح دو نکته را الزمی ميدانم

اين کلمه در اصل ريشه عربی ندارد و از . کلمه بيعت قبل از ظهور اسالم نيز درزبان عربی وجود داشته است)  ١
در دين يهود و . زبانهای آرامی وعبری و سريانی به ترتيب وارد زبان عربی شده استزبانهای ديگری، مانند 

بعد ها معنی جماعت و نماز خانه را بخود گرفت  تا . مسيحيت اين کلمه درايام پيشين معنی کنشت يا کليسا را داشت
 کليسا در زندگی مادی و يکی دو قرن پيش از اسالم که معنی بيعت تبديل شد به پذيرفتن تفوق و تسلط  کنشت و

اعراب هم اين شيوه و اين کلمه را با کمی تغير  از يهودی هـا و مسيحيان گرفتند؛ تا اينکه . معنوی پيروان اين اديان
اکثريت عظيمی ازمردمان اطراف و نواحی عربستان قبل از . رواج داد... اسالم آمد و آن را در بعيت پيامر و خلفا و 

 فلسطين تا روم شرقی بشمول سوريه و اعراق و ارمنی ها و قسمتی از مردمان شمال غرب ظهور دين اسالم، از
  .    ايران کنونی و مردمان يمن  دين مسيحييت داشتند

سوره النسأ عبارت است از وديعه؛ و وديعه چيزی را گويند که برای ٥٨معنی امانت درآيه .  معنی امانت است)  ٢
در آيۀ .  گرچه ادبا و زبان شناسان در قديم ميان امانت و وديعه  فرقی  قايل شده اندنگه داشتن به کسی ميسپارند، 

مذکور امانت همان  معنای وديعه، يعنی سپردن چيزی بکسی به قصد نگه داشتن است که در موعد يا زمان قبًال تعيين 
  .شــده، بدون کم و کاست به شخصی که قبًال معين شده، بر گردانده ميشود

  :  می پردازم به ادامه بحثو حال
برای شناخت دقيق يک رويداد تاريخی يا علل آن رويداد، به نظرمن الزم است که قبـل از هرچيز به زمان، مردم، 
تفکرات، اخالقيات، ساختار اقتصادی ـ سياسی ـ اجتماع، نظام، و ساير پيش زمينه های پيدايش يا وقوع يک رويداد، 

بدون شناخت اين پيش زمينه ها شناخت يک مسئله يا .  يا يک رسم  توجه شوديک نظر، يک تفکر، يک قاعده
 سوره النسا نيز مانند هر آيۀ ديگر پيش زمينۀ ٥٧آيۀ . موضوع يا پديده به شکل دقيق و درست غير ممکن است

  :هدر تاريخ اسالم و در تفاسير قران، در مورد دليـل نزول اين آيه می نويسند ک. خودش را داشته است
در اين زمان کليد .  پيامبر روزی که مکه را فتح کرد، هدايت داد که کليد خانه کعبه را از نزد عثمان بن طلحه بگيرند

مادر عثمان پرسيد که کليد را .  بنابرين عثمان  نزد مادرش رفت و از او تقاضای کليد را نمود.  نزد مادر عثمان بود
مادر عثمان از دادن کليـد ابا ورزيده گفت که اگر کليــد .  الع مادرش رساندبرای چه ميخواهی؟ عثمان قضيه را به اط

به طريق ارث به ما رسيده "  عبد الدار" را از تو بگيرند، آن را دو باره به تو بر نميگردانند و کليد خانه کعبه ازعهد 
، مادر عثمان "سالفه " ر و عمر بخانه عثمان اصرار مينمود و مادرش انکار و پيامبر هم انتظار؛ تا اينکه ابوبک. است

سالفه کليد را به پسرش .  ای عثمان بيرون آی که انتظار پيامبر از حد ميگـذرد: بن طلحه، آمده و به آواز بلند گفتند
. پس عثمان کليد را برداشته نزد پيامبر آمد. تو بستانی بهتر است که تميم و عدی ـ ابوبکر و عمر ـ بگيرند: داد و گفت

يا رسول اهللا : در همين اثنا عباس ـ  کاکای پيامبر ـ از جا برخاسته گفت. يامبر دست دراز کرد تا کليد را از او بستاندپ
همانطوری که سقايه ـ مسئوليت امورآب دادن به حاجيان ـ  زمزم به من تفويض شده حجابت خانه را نيز به من 

ای عثمان کليــد را :  پيامبر حرفش را تکرار نموده گفت.  باز کشيدبا شنيدن اين پيشنهاد عباس، عثمان دست.  بسپاريد
عثمان می خواست باز . عثمان می خواست کليد را بدهد که عباس باز هم همان سحن قبلی را تکرار نمـود. به من بده

ی کليد را به من اگر به خدا و رسول ايمان دار:  هم دستش را باز بکشــد که پيامبر عثمان را مخاطب قرار داده گفت
در همـين وقت علی نزد . پيامبر کليد را گرفته از خانه خارج شـد.  بستان بامانته اهللا. اينک:  عثمان گفت. بده

. يارسول اهللا منصب حجابت به اهل بيت عطا فرمای چنانچه سقايه زمزم به آن ها اعطا نموده ائيد" پيامبرآمده گفت
بوی وحی شد و مشکل وی را حل ... "   اهللا يامروکم ان  تودو االمنت الی اهلها ان"  پيامبر در فکر بود، که آيۀ  

  ...داد و " شيبه " عثمان کليد را به برادرش . پس از پايان وحی، پيامبر عثمان را طلبيد و کليد را بوی سپرد.  نمود
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  ." بستان بامانته اهللا:" سپرد، گفتپيامبر کليد را به عثمان سپرد زيرا عثمان وفتی که کليد را به پيامبرمي
اعراب، به قول مؤرخين و اسالم شناسان، قبل از ظهور اسالم، حتی بعد از ظهور اسـالم نيز، تا مدت ها، در 

اگر امانتی به آن ها سپرده ميشد ـ البته نه همۀ آن ها، که بيشتر شان ـ . برگردانيدن امانت های مردم امين نبودند
اگر کدام يکی امانتی را برمی گرداند، که خيلی به ندرت اتفاق می افتاد، آن را .  نميگردانيدندامانات مردم را بر

  .هيچگاه بدون کم و کاست برنميگرداند
آيه مذکور به کليدی که عثمان به امانت ـ امانت باهللا ـ به پيامبر سپرده بود، اشاره دارد؛ نه به حق حاکميت مردم، يا 

 حاکميت برمردم برای خويش ميخواهند تدارک ببينند؛ يا ميخواهند چنين حقی را با تقلب و حقی که علمای دين برای
  .فريب کاری به نام دين تثبيت کنند

يک بار از امانتی که . در قرآن تا جائی که من به خاطر دارم در چهار مورد به ارتباط  امانت صحبت بميان آمده است
خلوقات عرضه شد و هيچ يک غير از انسان نادانِ  نادان ـ جهل نادانی و جهوال و به تمام م... به آسمان ها و زمين و

يکبار در مورد کليد خانه کعبه و برگراندن آن .  سورۀ احزاب ـ  به قبول آن حاضر نشد٧٢مبالغه در نادانی است، آيه 
  سوره المعارج که رعايت ٣٢و يک بار هم در آيه . يکبار در مورد يتيم و مال يتيم. به عثـمان که حکايت آن آمد

امانت را درهر چيزی که در اختيار انسان قرار دارد يا قرار ميگيرد، به عنوان امانت مردم و امانت الهی، توصيه 
  . ميکند

اين امانت از منظر اسالم يک آئين است؛ به . امانت اولی يک امر معنوی، اسالم يا دين است؛ و نه يک امری مادی
است، ) قران(اين امانت، کالم الهی . ا يک وظيفه؛ يا رعايت آن تکليف و اجرای آن وظيفه ميباشدعنوان يک تکليف ي

     .که نبايد آنرا تحريف نمود؛ يا بدان دست برد و آن را غير از آنچه است ترجمه يا تفسير نمود
که از آن ...   متوليان دين و امانت دومی را نبايد از منظر حاکميت و خالفت و حق پيشروان دين يا احزاب اسالمی يا

  .تفسير دل خواه و به سود خود را می کنند، ديد؛ بلـکه از منظر داوری توأم با عدالت بايد بدان نگريست
امانت سوم  پاس داشتن مال يتم است که حافظ خوردن آن را صد بار از خوردن می که در قران حرام خوانده شد 

  : است، بد تر ميداند؛ آنجا که ميگويد
  صد بـار می ز خوردن خون يتيم به
  اين را بگوش شيخ شهر که فرو کند

  :و امانت چهارم  دو گونه است
ـ   همه آن چيزهائی که به شکلی به مردم تعلق دارند و مستقيم يا غير مستقيم در اختيار ما قرارميگيرند، يا قرار داده 

  .ميشوند
  . قرارداده است؛ حتی وجود وزندگی انسانـ   همه آنچيزهائی هستند که خدا دراختيارانسان

  . رابطه انتخاب، آزادی و دين است)   ٥
  .انتخاب بدون آزادی نه ممکن است ونه معنا پيدا ميکند. انتخاب با آزادی رابطه غيرقابل انفکاک دارد

ن آزادی کوچک به هر اندازۀ که ساحه محدوديت های دين وسيع شده ميرود، ميدا. دين محدوديت های خودش را دارد
آزادی از منظر اسالم آزاد بودن از . پيروان راستين دين، هيچکدام، به آن چه در قرآن نيآمده اعتقاد ندارند. تر ميشود

آزادی از ديد اسالم گسستن بند های است که . آزادی از نظر اسالم غلبه بر نفس سرکش است. قيد و تعلق خاطر است
 اين آزادی ها که به زندگی معنوی انسان ـ رابطه انسان و خداـ اشاره دارند، شايد .انسان را از خدا دور نگه ميدارد

در اسالم انسان . ضروری باشند، ولی آزاديی نيستند که انسان در امور زندگی و به حکم عقل بايد آن را داشته باشد
 عقل اعتقاد ندارند، نميتوانند به حق کسانی که به آزادی به حکم. آزاد، که تنها به حکم عقل زندگی ميکند، وجود ندارد
عقل انسان می خواهد  هيچ .افق عقل انسان بی نهايت وسيع است. انتخاب وحق تصميم گيری مردم اعتقاد داشته باشند

وبا طبيعت وجود نداشته / مرز و مانعی در افق وسـيع زندگی و جهان، و فرا راه کاوش ها و ستيزه و نزاع وی از
به حکم عقل آزاد و مستقل زندگی ميکند، می خواهد بشناسد، بيآفريند، ببالد، به پيش برود، مهار و انسانی که . باشد

اما ...تصرف کند، سينه تاريکی ها را بدرد و بشناخت اسرارهستی، بشناخت بود و نبود و چگونگی خدا دست يابد و
دين حتی آزادی در نوع زندگی .  ميسر نميشودبا محدوديت و دخالت دين در کار انسان، رسيدن انسان به اين آرمان ها

  . هرجا اجبار است، آن جا اثری از آزادی نيست. انسان را نيز محدود ميکند
کسی که از خود ميبرد، کسی که فنا ميشود . آزادی در اسالم آزاد شدن ازخود، بريدن از خود و باالخره فنا شدن است

نـد، چه را، برای چه و برای که انتخاب ميکند؟ مقصد اواز انتخاب و کسی که ازخود آزاد ميگردد، اگرانتخاب ميک
  !چيست؟ آزادی در اسالم آزاد بودن برای انتخاب و عمل و گفتن و انتقاد و اعتراض نيست

ماجرای دعای اسحق به يعقوب که اصًال بايد درحق عيسو، برادر بزرگ يعقوب که اسحق نسبت به يعقوب دوستش 
ماجرای است که برای مردمان که به حکم عقل آزاد ...  پيامبری رسيدن يعقوب و فريب پدر و  داشت، می نمود، و به
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  ٤از ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

اما دين اين آزادی را به شما نميدهد . قضاوت کنند و بر بنياد همين عقل هم انتخاب مينمايند، قبول آن کمی دشوار است
 يک شخص متدين، اين قصه ها را ميخواند، انسانيکه باورهای دينی دارد، به عنوان. که در اين باره حرفی بزنيد

اما، اگر يکی پيدا شود که بگويد که آن خدای را که من . ميشنود و قبول هم ميکند؛ ولی پرداحتن به آن را گناه ميداند
می شناسم يا نزد خود با عقل قاصرخود مجسم ميکنم بر تراز اين تصورات است، روزش از روز کامبحش و مهدوی 

  .  خواهد شدبد تر...  و 
در اين جا و با .  انتخاب در اسالم يعنی چيزيکه قبًال انتخاب و تعين شده است. انتخاب در اسالم انتخاب اجباری است

وقتيکه انتخاب خدا باشد ـ که غالبًا تيکه . اين شکلی از انتخاب، آزادی و حق  تصميم گيری و رد و قبـول  وجود ندارد
اکميت الهی را برای وسيله ساختن اهداف خود هر چه بزرگتر می کنند ـ انتخاب و داران دين محدوده انتخاب و ح

  .حاکميت انسان در امور خودش امريست پوچ و غير قابل درک
پس حکومت بر انسان ها، حق خداوند و ازشوؤن :" ... در يکی از شماره های آفتاب ايران در اين خصوص مينويسند

سان ها  از شوؤن ربوبيت اوست، پس انسان چه چيزی را و با چه حقی بايد اگر حکومت بر ان."  ربوبيت اوست
  انتخاب کند؟

به همين دليل است که برخی از انسان های با اينگونه تفکر، نظام هائيرا که مردم در تعيين آن، و درانتخاب مسئول آن 
 وحی الهی همه ابعاد زندگی انسان را اين ها ميگويند. نظام ها سهم ميگيرند،غيرالهی ودرنتيجه،غيرمشروع می دانند

احتوا ميکند و آنچه در کتب  آسـمانی آمده همه حقوق و ضرورت های انسان را به شکل همه جانبه و تمام در نظر 
گرفته است؛  بنابراين تشبث مردم در کار خدا و در کار خود شان ـ انتخاب ـ کار غير الهی، غير موجه و غير 

  . ضروری است
 نشريه های احزاب اسالمی دوران به اصطالح جهاد يکی از رهبرانی که فعًال در شورا جا خوش نموده و در يکی از

نه به حاکميت الهی که به حاکميت امريکائی آقای کرزی گردن نهاده اسـت و بر خالف آن چه می گفت ديگر از خدا و 
ه مشروعيت و حاکميت خود را ازحاکميت حکومت ما حکومتی خواهد بود، ک: " اهللا  کمتر حرف می زند، می گفت

  !حاال چه شد که به آن اعتقاد وفادار نمانده است، بحث ديگری را ايجاب ميکند." الهی گرفته باشد
خالصه جائی که اجبار و اکراه است ـ گرچه در قرآن مطابق آيه ال اکراه فی دين اجبار در دين وجود ندارد ـ آن جا 

آزادی وجود نداشته باشد آنجا انتخاب چه به معنی عادی، چه به معنی طبيعی، چه به آزادی وجود ندارد و جائيکه 
انديشۀ که سرمشق ساز باشد، آن انديشه آزادی را . معنی سياسی و چه به معنی غير سياسی آن وجود نخواهد داشت

درقالب يک موجود آسمانی در قالبها ميريزد و آزاديکه در قالب ريخته شد ـ چه درقالب يک موجود زمينی باشد، چه 
  .يا در قالب انديشه هاـ  ديگر آزادی نميماند

در چنين نظامی . مسئلۀ تکثر گرائی است که در اسالم يا نظام اسالمی يا حاکميت الهی نميتواند وجود داشته باشد)   ٦
وجود نداشته باشد، وقتی تفکری ديگری در برابر تفکر اسالمی تحمل نشود و . تفکری غير از اسالم تحمل نميشود
در چنين نظام يا کشورو اجتماعی فقط يک چيزانتخاب ميشود وآن همان تفکر يا . انتخابی هم وجود نخواهد داشت

  .نمونه کشور و نظام ايران نمونۀ بسيار مدلل و ثابت شده اين مدعا ميباشد. عقيدۀ مسلط برجامعه است
وزارت ( ن هيئت مرکزی نظارت بر انتخابات که ازطرف دولتقانون نظارت بر انتخابات و شورای نگهبان به عنوا

وظيفه نظارت برانتخابات را دارد، بخصوص وظيفه تشخيص صالحيت نامزد ها توسط اين شورا، ) داخله آنکشور
  .بهترين دليل و سـند برای ابطال نظر طرفداران انتخابات در اسالم ميباشد

اين اصل بدون وجود و رعايت تکثـرگـرائی، . ديموکراسی ميباشدانتخابات يکی از اصول اساسی و مبانی اصلی 
بدون وجود احزاب متعدد و متنوع و بدون وجود آزادی بيان، آزادی وجدان، آزادی عقيده، آزادی دين وداشتن حق 
برخورداری برابر از قانون و حمايت قانون و مشارکت کامل در زندگی اجتماعی نميتواند در يک جامعه قابليت 

انتخابات در گوناگونی های ارزشی، فرهنگی وهويتی ميتواند اعتبار پبدا کند، نه درسلطه يک ارزش . طبيق پيدا کندت
و اسالم گوناگونی ارزشها و تفکرات و فرهنگ ها و هويت ها را بر نميتابد؛ و چون ! و يک فرهنگ و يک هويت

بر نميتابد، بناًا نميتواند انتخابات را به معنای واقعی ارزشها و تفکرات و فرهنگ ها و هويت های متنوع و مختلف را 
  !و چيزی که پذيرفته نشود قابليت تطبيق را هم ندارد. کلمه بپذيرد

بحث در اين باب ميتواند هنوز هم ادامه داشته باشد، ولی چون وقت ضيق است آن را می گذاريم به فرصت ديگری؛ 
  .ه استگرچه نکات اساسی در اين زمينه همه گفته شد
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