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 تفاوت انبوه پيروان با يک جوينده چيست؟

  

 های اکثريت و اقليتی واژهمايهبه درون گويندهنگامی که بيشتر کسان در مورد سامان کشورداری سخن می
ی آزاد شود. در جامعههای گوناگونی ايجاد میو برداشت کژپنداری هر کس در ذهن هااز کاربرد اين واژه .نگرندنمی

ای برای های پديدهآزادانه بگسترانند امکان آن وجود دارد که درستی يا کاستیی خود را نند انديشهتواکه مردم می 
برگزينند. در  شناسندی را که نيک میروند يا ایپديده توانند دانستههمگان شکافته و روشن بشود. چنين مردمی می

توان بر آگاهی و خرد مردم آن اجتماع تکيه  می ترسند،ی خود نمیاجتماع آزاد، که انديشمندان از بازگو کردن انديشه
تر دانست چون اند برتر و درستای را که بيشترين شمار اين مردم پسنديدهتوان پديدهکرد. پس در اجتماع آزاد می

 ایبرای همگان آشگار شده است. اين است که رای اکثريت برای برگزيدن پديدههای آن پديده درستی و کاستی
    .است ار ارجمندیسزاو

  

ها که دانستی چون کنند.هايی بستگی دارد که در همپرسی به يکديگر برخورد میها به شمار انديشه یی دانستنپهنه
ی آنها را ی گزيدهدرستی ميزان آرای مردم آگاهی شوند. بر اين اساس شمارهبر يکديگر افزوده شوند گسترده تر می

 ر خور شمارش نيست و هر چه از نادانی کاسته شود کمتر زيان بخش خواهد بود. . ولی ندانستن ددهدنشان می

  

بوده بر اين  شماری از مردمی بنگريم: عقيدهای و نادانی دشمن راستی است. به نمونه  خيزدعقيده از ندانستن برمی
پيروان اين عقيده  .پيوند دارند آنها روان بابيماران روانی(ديوانگان) پيامبران خدايانی هستند که برخی از است که 

آيا اگر در اجتماعی پيروان اين عقيده اکثريت را داشته   اند.پرسيدهاند از اين بيماران میه دانستچيزهايی را که نمی
 باشند بايد در آن اجتماع کشورآرايی را به ديوانگان سپرد؟. 

  

بينيم که چون بيشترين، شمار کراسی دارند بنگريم میی اکثريت در کشورهايی که دموی واژهمايهاگر اندکی به درون
يعنی در دموکراسی شود. هايش فرمانروا میآن حزب برای اجرای برنامه ی يک حزب را پسند کننداز مردم، برنامه

 ای آماده کنند که بيشترين مردم خواهان آن برنامهبرنامه  که به آنگونه مردم را برای اجرای کنندکوشش می هاحزب
های ی حکومت باشند بلکه رسانهبشوند. مردم خودبخود جوينده و پژوهنده نيستند که از خودآگاهی خواهان برنامه

 پزند. ای میهمگانی مردم را برای اجرای چنين برنامه

  

ها ويت يا عراق کمترين آگاهی را دارند. با اين وجود اکثريت آنهای کبسان اينکه بيشترين مردم آمريکا به ويژگی
اگر بيشترين شمار از اين مردم با اين گونه هياهوی  دهند.برای آزاد ساختن کويت يا عراق از دست صدام رای می

 گويند.میاکثريت  بپندارند آن شمار مردم را اين حکومتی و سود مردم آمريکا را در برنامه کنندسياسی همراهی 
 ، اين شمار رابيننداين معرکه برای آمريکا چندان سودی را نمیکمتر شماری که با اين هياهو همگام هستند، ولی در 

ی حکومت بيرون هستند ردانهگاز آنها  کنندگويند. اندک شماری که به نيکی يا زشتی اين کردار انديشه میاقليت می
  آيند.و به شمار نمی 

  

ی ی برنامهاند و درستی يا نادرستیهو نياز مردم آمريکا را بررسی نکرد يعنی اکثريت و اقليت، هيچکدام، چگونگی
داوری کنند. در اين  وندنشدر مورد چيزی که از زبان فرمانرايان میتوانند شناسند. با اين وجود میدولت را نمی

از آنجا که   .شودسود برده می دورغ و فريب از ابزارهای اند،اکثريت و اقليت سازی، که آنرا دموکراسی نام نهاده
های شناختن کاستی و نادرستی پس از ،توانندشوند مردم میحکومت از سوی حزبی پيشنهاد يا قانونی می هایبرنامه

 . بشوندها ، خواستار دگرگونی يا کنار گذاشتن آن برنامههاآن برنامه

  

رد کرکا ، دردهند ولی معيار سنجش نيکی يا زشتیهای دموکراسی هم مردم را فريب میبه زبانی ساده: حکومت
يعنی در دموکراسی بر نيروی خرد  کند، دانايی و نگرش مردم است. مردم در مورد کارکرد حزب داوری میحکومت

 .آنها یی مذهبیشود نه بر عقيدهمردم ارج نهاده می
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شود نيازهای مردم داوری می ها تنها در مورد خواست و نيازهای حزب نه خواست ودرست است که در اين حکومت 
داند برگزيند. پس در دموکراسی اکثريت و اقليت درست می او  تواند آنچه را کهکس با اندک آگاهی خودش می ولی هر

شود، نگرند يا به آنها نشان داده میمردم از ديدگاهی، که خودشان میسازند بلکه را پيروان مذهب يا نژادی نمی
  کنند.پذيرند يا رد میمیده شان، برای کشورشان، نه برای عقيرا  ایشيوه برنامه يا آزادانه

  

مذهب کسانی معيار گوناگون بودن آنها گذاشته شود سخن از انديشه و بينش   سرزمين يا گويش، ،هرگاه نژاد، قبيله
سخن از برتر شمردن کسانی بر کسان ديگر است. يعنی اجتماعی را پاره پاره کردن و بخشی از بلکه  آن کسان نيست

  .  گماشتن است اجتماع های ديگرميان تهی ارجمند شمردن و برای سروری و سرکوب بخشای هآن مردم را با نشان

جويی به ناچار در خودپرستی و ستيزه اندپيوند خورده ایالبته کسانی که خود ناخواسته و ندانسته به گروه ويژه
ان سيد تراشی در ايران که بيگانگان شوند و اينکه شمار آنها بيشترين يا کمترين باشد تفاوتی ندارد. بسپروده می

تا اين عربزادگان بر مردم  اندکه دارند، خود را برتر از ايرانی ناميدهی فرهنگی و تاريخی ماندگیی پسمهاجم، با همه 
 ايران حکمرانی کنند.

  

هوم اجتماع اسالمزده به مفهوم شمار پيروان يک مذهب است نه به مفهای اکثريت و اقليت در مفهوم واژه
ی اجتماعی. در چنين برنامه اجرای يک ی کشورداری يابيشترين يا کمترين مردم در مورد شيوه هایخواسته

 حاکم آن مذهبی است که بر آن اجتماع هایاجتماعی نکوهش زشتی در کردار حکمرانان نشان آشگار کردن کاستی
 مند تا کسان اين قبيله خود را حاکم بپندارند.بنا یای را امير سرزمين نفت خيزشده است. بسان اين که سرقبيله

کند چون او امير است و تنها با زور  ی مردم آن سرزمين ستم می است بر همه  ی ديگراناميری که دست نشانده
يک  چون است های ديگری ويژه با قبيلهولی تنش اجتماعی در ميان مردم قبيله .شونداوامر او شرعی يا قانونی می

امير  یبرخورد به ستمکاری ،از ديدگاه اميرسازان .ديگر شناخته شده است هایدم برتر از مردمان بخشبخش از مر
به ماهيت ستمکاری. يعنی در بازار فريب بخشی از ی امير پيوند دارند نه برخورد برخورد به کسانی است که با قبيله
 پندارند.ای میا بافتهی جدپذيرند چون خود را تافتهاين مردم ستم و ستمکاری را می

  

جدا از ديگران ی ياند خواسته و نيازهابدون بينش فرهنگی در اجتماعی پديدار شدهکه  یهای گوناگونپيروان مذهب
کسانی که مردم يک کشور را  را در سوی پيشرفت جامعه گوناگون پنداشت.  انبوه آن مردم نگرش توانندارند و نمی

شمارند آرمان آنها پاره پاره ی تاريخی جدا از يکديگر و بخش پذير میشه حتا گذشتهنسبت به نژاد، زبان، مذهب، پي
 کردن شهروندان از يکديگر و گمراه ساختن نگرش مردم از شناسايی کردن راستی است. 

  

های بينش آنها ست که با معيارهای خرد انسان سنجيده و پديدار ارزش مردم ای به بينش فرهنگی: فرهنگ>>اشاره
بينش فرهنگی هميشه نسبت به   ی همان مردم جوشيده است.ای از درون انديشه چون چشمه فرهنگ اند يعنیشده

مذهبی  هایبنابراين احکام و عقيده دانش و شناخت و نيازهای اجتماعی مردم در گذار دگرگونی و نوشوندگی است.
يعنی پيروان يک مذهب آيند. نگی به شمار نمیاند بينش فرهنويس شدهکه از سوی االهی و رسولی برای مردم پيش

بينش آنها از  و های خشک آلوده شدهسوی نگرش آنها با عقيده پندارندکه احکام مذهب خود را معيار سنجش می
 << مذهب گرفته شده است نه از فرهنگ.

  

براين پندارند که مردمان کنند. آنها آنها بخش می های مذهبمردمان را نسبت به عقيده های االهیهر يک از دين
را هم  با احکام دين خودشان که آنها را بهترين  های اجتماعیپديدهخواهند از اين روی میو نابخرد و ناتوان هستند 

مردمان را باور دارند ولی ی انديشه سوز هستند نادانی و ناتوانیها که کمتر برخی از اين دين .بسنجند دانندمی
 را شبان و مردمانبسان ی رسوالن را (چون آنها همه دانندبندگی آزاد میهای يکی از روشانسان را در انتخاب 

  .شمارند)گوسپند می همسان
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حتا ترکيه هم، که بيشترين مردم آنها پيرو يک مذهب هستند، معيار  پاکستان و هايی چون عربستاندر مملکت
 توانند مفهوماند و نمیخود را در دين اسالم گم کرده یحکمرانی اسالم است و اين مردمان هويت و توان انديشه 

راستی و درستی را بشناسند. بنابراين انتخابات در اين گونه  آزادی، نماينده، همپرسی، خودانديشی، هايی بسانواژه
سته  کشورها نمايشی است برای فريب دادن مردم و خشنود کردن جهانداران. هنگامی که به مردمی بخورانند، که خوا

پوشانند و فشرده شده است، آن مردم اين هويت دروغين را برخود میی مذهبشان آنها در تاريخانههای و دانستنی
 بندند.خرد خود را در پرورش آن مذهب به کار می

  

 گوينداکثريت، اقليت، ملت، انتخابات و رای گيری برای پيشبرد کار خودشان سخن میهای فرمانروايان جهان از واژه
پيروان يک دين يا يک عقيده دنباله رو  فريبند.ی جهانيان را میهمه ی دروغ دارند،ها، که درون مايهبا اين پوسته و

به   توانآرای پيروان اسالم را می  سازد.هستند و شمار اين پيروان برای ساماندادن کشوری اکثريت و اقليت را نمی
ين شمرد ولی آرای آنها برای انتخاب نمايندگان مردم ارزش شمردن عنوان شمار بيعت کنندگان با يک اميرالمومن

؛ کنندرا دنبال میی خود آنها اوامر پيشوای مذهبیکنند بلکه ندارد. زيرا پيروان دانسته چيزی را ارزشيابی نمی
سازنده باشد ولی تواند ويران کننده يا می يک سپاهی کردار همانگونه که سپاهيان مطيع فرمان سپهدار هستند. بازده
 اند. ند بلکه آنها سرباز شدهاسربازان برای ويرانی يا سازندگی هميار و همگام نشده

  

  پردازم. ای میبرای اينکه تفاوت شمار پيروان يک دين با شمار خواستگاران يک انديشه را نشان دهم به نمونه

که  کشتزارهايی، ی، پهنهاندناميده شده غالت ها، کهآمارگيران کشورها برای تخمين زدن ميزان محصول خشکدانه
ی خود هر . در اينجا کشاورز آزاد است که براساس آگاهی و امکانات فراهم شدهگذارندشوند، معيار میکشت می
يعنی گندم، جو، ارزن، چاودار يا ذرت برآيند گوناگون بودن خواسته و کار برزگران  داند بکارد.که نيکو میتخمی را 

ورش را تخمين بزند. ی کشتواند ميزان محصول ساليانهکشتزار هر محصول را بداند او می یاگر آمارگير پهنهاست. 
پی برد. ولی هيچ  ولصميزان بيشترين مح و بزرگی کشتزار آنها به ی کشاورزاناز شناخت خواسته توانپس می

ورد. آ، به حساب نمیرويدچيزی در آنها نمی ، کهی شورزار راکشاورزی پهنه محصول آمارگيری برای برآورد کردن
درست است که بزرگی زمين کشاورزی با ميزان محصول گندم يا جو همآهنگی دارد ولی "گندم از گندم برويد جو ز 

های سنگ چون تخم زنده رويند است نه دانه  .نه جو و رويدها نه گندم میزاهای کوير، از سنگ ريزهجو"، از شن
 شده. 

  

هستند در خور آمار گيری و  ایويژه ین پياده کردن برنامهخواها پسندند ياای را میی ويژهه انديشه شمار مردمی ک
بيشترين شمار هواخواهان يک انديشه يا يک برنامه نشان برتری آن انديشه يا آن برنامه بشمار  باشد. شمارش می

 توانداست. پس اکثريت آزاد بهتر می مردم ا در بيشترين شمار ازهدانستنی توان پذيرفت که بيشترينمی زيرا. آيدمی
 مردم برای بيشترينآن انديشه  شود که اقليت بارور میی انديشه زمانی را شناسايی کند. ایپديدهی نيکی يا زشتی

ی خودش انسان بر انديشه ييدن نيست.وی مذهبی خشک و سنگ شده است و درخور رو گوارا جلوه کند. عقيده پخته
 کم است.ای انسان حولی عقيده بر انديشه ستافرمانروا 

  

ی کسان بتوانند با آگاهی آن های آن انديشه را آشگار ساخت تا همه ها و کاستیتوان بررسی کرد و بافترا می  انديشه
خود ايمان دارند  ستنهستند به ندانای های آن بکاهند ولی کسانی که پيرو عقيدهانديشه را بازسازی کنند و از کاستی

را ای توان شناسايی نيکی و بدی در پديده ی خود. کسانی که از انديشهکننداز "گم شدگان لب دريا" پيروی میکه 
افزايد و شمار ندارند پس داوری آنها در مورد آن پديده بی ارزش است. هر اندک آگاهی بر دانشی که انسان دارد می

همگان دارند. دانايی در خور ستايش و ارزشيابی است ولی ميليارها ندانستن با اندک  ها انبوه دانشی است کهآگاهی
 هستند و مسلمانان د چون اکثريت مسلماننآي. شمار پيروان بودا در ايران به حساب نمیشوددانستن همسنگ نمی 

اکثريت هستند و اين نشان  اورهنپی جهان همه در حتا د ولی شمار اين پيروانندانيستن نمیچنين کسانی را سزاوار ز
معيار سنجش ماست که به دروغ چنين سنجشی را  یپستی يا برتر بودن پيروان بودا نيست بلکه نشان نادرستی

 ايم.پذيرفته
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برخوردار باشند. شمار پيروان يک مذهب نشان   ایحقوق ويژهاز  اين پندار نادرستی است که اکثريت مذهبی بايد
ی آنها نيست بلکه نشان گرفتار بودن و نازا شدن خرد آنها در تنگنای آن مذهب است.  عقيده یدرستی يا نادرستی

های رسولی، بيند. او خواسته های اجتماعی را نمیکند که در خود توان شناسايی ارزشای پيروی میکسی از عقيده
   راه رسيده به آن آرمان را بجويد.  پس او از خودش آرمانی ندارد که کنددنبال می مرشدی، پيشوايی يا امامی را

های مذهبی و از اکثريت و اقليت مذهبی سخن گفتن کرداری است نابخردانه و هبخش کردن مردم نسبت به شمار عقيد
بخشی از مردم، که اکثريت دارند، پيشاپيش برتر و احکام آن ی گفتاريست نادرست. زيرا در چنين دسته بندی عقيده

و  پست ان رای ديگريابی احکام اسالم است که عقيده. ناجوانمردانه تر از اين بخشدنشومیمذهب قانون شمرده 
 داند.پيروان آنها را جاهل و حتا گناه کار و سزاوار مجازات می

  

و  هاها، يادداشتها، اسطورهتوان شنيد بلکه بايد در البالی گويشنمیو  توان خواندتاريخ رشد پيروان مذهبی را نمی
يم شناسايی کنيم که چرا در خواهمردمان برجای مانده است شناسايی کرد. يعنی اگر میی هستیهايی که در شانهن

؟ بايد از روان فراريانی پرسيد که در جان مردمان کشورهای بيگان انددوران ساسانی بيشترين ايرانيان زرتشتی بوده
ند؟ بايد از شهرهای ويران شده ام اکثريت ايرانيان مسلمان شده. اينکه چرا پس از هجوم مجاهدين اسالاندآميخته شده

يافته شده پرسيد نه از اسالمفروشان راستين. اگر  هایشمشير و سرنيزه و از های سوختهپرسيد، بايد از خانه
ی پرسش اين است که چرا اکثر ايرانيان امروز پيروان مذهب شيعه هستند بايد از ارواح سدها هزار سنی مذهبان

به حکومت اسالمی   مردم ايران  خواهيم بدانيم که چرا اکثريت. چنانچه میاندپرسيد که در دوران صفويه کشتار شده
ها و زنجيرهای شکنجه گران تازيانه و بايد از های بلند دارهاپرسيد يا از پايه هااند؟ بايد از ديوارهای زندانتن درداده

 .تظرالخدمتمسلمان پرسيد نه از آيت هللا های من

  

. اکثريت دينی حق اندی بنيان داشتهدادگرهمه بر زور و بیاند به وجود آمدهپيروان مذهبی  شمار هايی که بااکثريت
اکثرينی ارزش  یو نيز نبايد عقيده ای برای کشورداری ندارد چنانکه هيچ دينی حق سروری بر مردمی نداردويژه
   اند.بر اساس ترس و ناآگاهی در پيروان آن دين پيدايش يافته دينی هایاکثريت .داشته باشدای ويژه

 :کندداستان شيرينی را بيان می هامولوی در پيدايش اين گونه اکثريت

  

در شکار همراهی کند. پس از آنکه آنها جانوری را شکار  آنها را کنند کهروزی گرگ و روباه از شير خواهش می 
د که شکار را بخش کند. گرک سر و گردن جانور را بخش شير و درون پيکر دهفرمان می به گرگ کنند، شيرمی

يابی خشمگين شير که از اين بخش کند.پيشنهاد میبخش خودش  را ی پيکرجانور را بخش روباه و ديگر مانده
اشتايی دهد. روباه، بخشی را برای نبه روباه فرمان بخش کردن شکار را می . سپسکندشود و گرگ را پاره میمی

شير و بخشی را برای نهار شير و مانده را برای شام شير که اسدهللا، سرور درندگان و اميراالنعام است پيشنهاد 
ی؟ روباه پاسخ ايابی را از کجا آموختهپرسد: تو اين هنر بخششود و میشير از پيشنهاد روباه خشنود می کند.می

اکثريت مسلمان در زير فشار  يابيم کهمين داستان انديشه کنيم درمیميدهد: از سرنوشت گرگ. اگر اندکی به روند ه
برای بشر نشان خردمندی نيست که  .اندترس به وجود آمده است و احکام اسالمی در ترس بر ايرانيان تحميل شده

 . بگذاردهای اجتماعی را معيار سنجش پديده کهنه هزارسال احکام

  

يعنی رد کردن خرد انسان، يعنی پذيرفتن ستمکاری از سوی خشم آوران، يعنی پذيرفتن اکثريت دينی برای حکومت 
پايمال کردن حقوق اجتماعی دگرانديشان، يعنی پذيرفتن حکومت نابخردان بر خردمندان. اگر روشنفکرانی براين 

 فريب بدهند. پس اکثريت مردم را بترسانند و اندکه توانسته توانند بر مردم حکم برانندگمان هستند که کسانی می
و بر اين اساس هم حکومت اسالمی در ايران مشروعت   اندسپرده یمذهب پيشوايان پيشاپيش چوب حکمرانی را به

خواهند داشت. البته حکومت اسالمی هيچ حقانيتی ندارد که بر مردم به ويژه بر مردم ايران حکم براند. آزاديخواهان 
توانند به دهد ولی مسلمانان نه میی خود میهللا اين مشروعيت را به خليفهبايد بدانند که واليت فقيه شرعی است و 

. نمايش انتخابانی در ايران بيعت گرفتن در مشروعيت را از فقيه بگيرنداين توانند و نه می واليت فقيه رای بدهند
البته  کند.او کسی را انتخاب  نه اين که  کند که از اوامر فقيه اطاعت کندزير شمشير است. يعنی بيعت کننده تعهد می

 پذيرند.هللا را نمیحاکميت  ايرانيان هم در آزادی داند وانسان خود را محور فرمانروايی می
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ها و دگرانديشان هم حق بودن گر عقيدهيدپيروان  .شودپذيرفته نمیای به جز اوامر هللا در احکام اسالمی هيچ انديشه 
ای زمان بايد در زير فشار حکومت اسالمی نابود بشوند. همانگونه که از شمار  و زندگی کردن ندارند و در دراز

. بنا براين در کشورهای اسالمی تنها شوداندک کاسته می  های ديگر در کشورهای اسالمی اندکپيروان عقيده
  مسلمانان حق زندگی دارند ولی آنها هم، ورای اوامر هللا، حق انديشه کردن را ندارند. 

  ها بدين گونه نوشته شده است. قرآن حقوق اقليت در آيات
  

  :  ٢٨ یآيه  ی ال عمران،>> سوره

  مسلمان نبايد دوست غير مسلمان برگزيند، که اين خواست هللا نيست، مگر آنکه شر ايشان را دفع کنيد. 

  :   ٨٩ یء، آيهی النساسوره

ايمان برگشتند، آنها را بگيريد و بکشيد، که آنها دوست و  ز با نامسلمانان دوستی نکنيد تا ايمان بياورند و اگر باز ا
  يار شما نيستند.

  : ۵ یآيه ی التوبه،سوره

همين که ماه حرام گذ شت، در کمينشان باشيد، بر آنها هجوم بياوريد و بکشيد مشرکان را با هر نيرنگی که 
  د که هللا غفور و رحيم است. گذريتوانيد، چنانچه نماز بگزارند و زکات بپردازند از خون آنها بمی

  : ٢٩ یآيه ی التوبه،سوره

بکشيد کسانی  را که به هللا و احکام (...) او ايمان ندارند، همچنين آن دسته که خود اهل کتاب هستند ولی اسالم را 
  <<بپردازند.الم) دگرانديشی در اس یند، مگر اينکه تعهد کنند که با خواری و خفت بدست خود جزيه(جريمهانپذيرفته

  

. مگر اکثريت، که شيعه مذهب هستند،  شودسخن رانده می هبیذهای مدر حکومت اسالمی به دروغ از حقوق اقليت
سخن بگويد؟ مگر وکالی مسلمان حق يا هايی از حقوق اجتماعی برخوردار است که انسان بتواند از حقوق اقليت

کشتن انسان  توانندام اسالمی گفتگو کنند؟ حتا اين نابخران نمیی احکتوان انديشيدن دارند که در مورد نيکی يا زشت
. اين کسان تا آن اندازه خود را نادان پرسندی کافر را از فقيه میی مسلمان و ديهرا نکوهش کنند آنها ميزان ديه

چاره که ن پسماندگان بید. ايتوانند بدون اوامر فقيه اين احکام پسمانده را از قرآن برداشت کنننمی حتا پندارند کهمی
دانند توان آن را ندارند که حقوق بشر را بشناسند. اگر در مجلس حکومت کشتن انسان را با پرداخت پول مشروع می

دارند، يکی برای اين است که زشتی انسان ستيزی در احکام اسالمی پوشيده  هم يک وکيل هبیذهای ماسالمی اقليت
به اين اميد که آنها هم در زير ستمهای  خودشان آگاه کنند و ناچيز بودن به وظيفه ها رابماند ديگر اين که اقليت

 قانونی از خود بيزار و اسالم را ستايش کنند.

  

توانند برون از تنگنای اسالم خواهند يا نمیما ايرانيان اين است که بخشی از روشنفکران نمی هایيکی از شوربختی
هستند  آنها های اجتماعی را که روشنفکران خواهانها بر اين است که آيا آن آزادیسش آنبينديشند. جدال و گاهی پر

دانند که آزادی، دموکراسی يا وجود دارند يا نه؟ اگر کسانی پس از هزار و چهارسد سال هنوز نمیدر اسالم 
و قرآن حکمی است که   محکومچون در اسالم هللا حاکم و مردم  ،تواند در اسالم وجود داشته باشدنمی مردمساالری

عبد هللا  که دانندنمی يا نداعقيده داشتن را نفهميدهبا  ، پس اين کسان تفاوت مفهوم دانستنبرای آنها امر شده است
فهمند که احکام يعنی شناسند و نمیتواند آزاد باشد. آنها تفاوت مفهوم حکم و حق را نمینمی ی هللا است وبرده

 نه حق. دندار نه برای حقوق بشر و بندگان هللا تنها وظيفهاند بشر صادر شدهوديت اوامری که برای عب

  

  مردو آناهيد 

  MarduAnahid@yahoo.de  دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان:
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