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قسمت دوم
پيوسته به گذشته

بجز پھنه ھای پر از دود و آتش ،
به جز سيل کشتار و بيماری و خون ،
بجز دوزخی واژگون و دگرگون ،
بجز تند بادی که آھسته خواند ،
سرود غم خويش  ،درگوش ھامون ،
بجز انتقامی چنين تلخ و نا رس
بگو با من ای دل !
چه ماندست با کس ؟!..
زمين می گدازد زخشم نھانی ،
زخشمی چو تاريکی شامگاھان ،
خوش آن لحظۀ تلخ و آن روز شيرين ،
که کيفر دھد خشم » او « بر گناھان ،
به تنگ آمدم زين ھمه کينه توزی ،
خوشا زيستن در ميان سياھان،
که در خاک و خون غوطه ورشد طبيعت ،
تمد ن گراين است  ،کو بربريت ؟!

ظرفيت ھا و توانائی ھای رھبر
ظرفيت و توانائی رھبر ،يک اصل اساسی  ،مھم و حياتی دررھبری بحساب می آيد  .اگرچه توجه به اين اصل
)ظرفيت ( در ھرامری از امور و برای ھمۀ انسان ھا الزم و ضروری است  .اما يک معلم و يک مدير؛ يک انجنير

ويا يک داکتر ؛ يک رئيس  ،وزير  ،رھبر ،امام و يا پيشوا بايد ازظرفيت و توانائی ھای الزم برخوردار با شد تا
رئيس  ،وزيرو يا رھبرمؤفق بحسا ب آيد .
ظرفيت و توانائی رھبر زمانی مشخص می گردد که مقام رھبری را با آن اوصاف و خصايل مثبت ومنفی رھبری که
در فصل اول بيان گرديده است  ،مورد ارزيابی قرار داد  .زيرا اگررھبری  ،ازبيشترين اوصاف برازنده و مثبت
رھبری برخوردار باشد به اين معنی است که وی از توانائی ھا و ظرفيت ھای بيشتری بھره مند است و قادر خواھد
بود تا وجايب و مسئوليت ھا ی را که به دوش گرفته است بوجه بھتری به انجام برساند  .اما اگر رھبری نتواند و
جائب و مسئوليت ھای خود را آنگونه که الزم است به پيش ببرد ؛ يعنی در پيشبرد امور ضعف وناتوانی نشان داده و
يا حرکات و عمل کرد ھای وی بيانگرنکات منفی وغيرقابل انتظاری باشد که برای خودش و ديگران غيرقابل توجيه
باشد ؛ بنا برآن ميتوان گفت که رھبرمذکور ازتوانائی ھای الزم برخوردار نبوده و قادر نخواھد بود تا رسالت ،
مسئوليت ھا و وجائب خود را بصورت کامل به انجام برساند .

برترين رھبری
دراينجا به شش اصل مھمی اشاره می گرد د که اگررعايت شود می تواند رھبررا در رديف رھبران برازنده و موفق
قرار داد ه و نتايج عالی برای وی به ارمغان آورد :
حسن خلق و حسن ظن ؛ عدالت و انصاف ؛ پرھيز ازحب جاه وحب مال ؛ احترام گذاشتن به رأی ديگران ؛ اغماض
وگذشت از ھم رکابان ؛ و حفظ اتحاد و وحدت صفوف .
ھرگاه تاريخ اسالم را به دقت مورد توجه قرار دھيم می بينيم که ازھمان آوان بعثت رسول اکرم )ص( تا فتح مکه و تا
پايان خالفت خلفای راشده ؛ با وجود آن ھمه موانع ومشکالتی که دامنگير اسالم و مسلمانان بود ؛ پيروزی و پيشرفت
اسالم ومسلمين بحدی سريع و چشمگيربوده است ،که برای محققين اعجاز انگيزاست .

اتحاد ووحدت صفوف
يکی از ده ھا عامل اساسی و مھمی که سبب گرديد تا مسلمين بال وقفه به جلو رفته و موانع و مشکالت را يکی پی
ديگری از سر راه خود بردارند ؛ ھمين اتحاد و وحدت صفوف مسلمين بود .
اتحاد و وحدت زمانی ممکن می گردد که برادری و اخوت ؛ دلسوزی و ترحم ؛ ايثار و فداکاری ؛ عفو وگذشت ؛
چشم پوشی و عيب پوشی ؛ پرھيز ازحسادت و بخالت و عيب جوئی ؛ و امربه معروف و نھی ازمنکر بر اساس )
ادعوا الی سبيل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنه ( در روابط و تعامالت کامأل رعايت گردد .تا آن ثمرات مورد
انتظار بدست آيد  .زيرا آن پيشرفت و پيروزی ھای پياپی ؛ ناشی از قوت و شوکت و قدرت نظامی  ،سياسی و يا
اقتصادی مسلمين نبود ؛ بلکه از نظم و ھمآھنگی که از صفوف مسلمين حکايت ميکرد مايه می گرفت  .وعالوتأ
فضای برادری و اخوت  ،تعاون وھمکاری  ،تفاھم وھمدلی  ،دلسوزی وترحم ودرنھايت اتحاد ووحدت بی نظيری که
از مسلمين پيکر واحدی ساخته بود ؛ آن جمع را برازندگی و برتری بخشيده بود ؛ تاجائيکه ھيچ اثری از اختالف و

شگاف درصفوف مسلمين بمشاھده نمی رسيد  .حتی يکنفر ھم پيدا نشد که ازپيکر جمع جدا شده ؛ و يا راه و طريق
ديگری رابرگزيده ؛ و يا به صفوف مخالفين پيوسته باشد .
نمونۀ اين گونه حرکتھای مؤفق ونظام ھای مطرح درجھان را؛ درزمان حاضر می توان تا حدودی درمالزی و ترکيه و
جديدأ درتونس و مصر تجربه کرد  .گروه ھا و احزاب قدرتمندی که ھرکدام بيش ازھفتاد سال براريکۀ قدرت تکيه زده
و رھبری مردم را به عھده داشتند ؛ يکباره دربرابراحزاب و گروه ھای متشکل و سازمان يافته و ھدفمندی زانو زده ؛
وبه شکست فاحشی روبرو گرديدند .اين احزاب و گروه ھا ؛ درھمه سطوح  ،سياسی  ،اقتصادی  ،اجتماعی و اخالقی
چنان مؤفقيت ھای را نصيب گرديدند که برای بسياری غيرقابل باور بود .

دردنيای معاصر شخصيت ھا و رھبران زيادی و از جمله نجم الدين اربکان در ترکيه تالش کردند تا رسالت خويش را
در اوضاع پر آشوب موجود جھان به صفت يک مسلمان مسئول ادا کنند .
اربکان درشرايطی انقالب ترکيه را بدون سر وصدا رھبری کرد که دنيا دريک حالتی ازتالطم و تزلزل و جنگ ودر
گيری ؛ بخصوص جھان اسالم دريک وضعيت ھرج و مرج بسر ميبرد ؛ و جھاد افغانستان ھم روز ھای سختی را
سپری می کرد و بيشتر مسلمين و کشورھای اسالمی بدون سرنوشت و د ر تحت رھبری افراد و احزاب ضعيف ؛
قادر نبودند تا ھويت ملی و اسالمی خورا تثبيت نموده و يا باالوسيلۀ زمامداران و رؤسای ظالم و بيرحم د ر خدمت
قدرتھای بزرگ شرقی و غربی قرار داشتند ؛ اما اين پير مرد مؤمن و باخدا و دانشمند ؛ ھمه آن موانع و مشکالت سر
راه را ؛ با صبر و تحمل ؛ حلم و بردباری ؛ ايثار و فداکاری و ثبات و پايداری پشت سر گذاشت و ھر باری که با
يک توطئه جديد روبرو می گرديد و حزب و گروه وی غيرقانونی و منحل اعالم ميشد ؛ به تأسيس حزب ديگری با نام
ديگری می پرداخت و اما نکتۀ مھم آنکه ھيچگاھی تحت تأثير دسايس دشمنان قرار نگرفت يعنی ھيچگاھی ھم
عصبانی و ناراحت نگرديد تا راه خشونت و جنگ خانمانسوز و ويرانگر را انتخاب و مطابق ميل دشمنان عمل نمايد .
اربکان با حفظ آرامش و با روحيۀ حلم و بردباری توانست ترکيه را از يک طلسم جادوئی نجات داده و بار ديگر
درھمان موقف و موقعيت تاريخی آن قرار دھد ؛ و امروز به صفت محبوب ترين شخصيت نه تنھا در ترکيه بلکه
بعنوان محبوب ترين شخصيت دنيای اسالم ومعاصر در آيد .
شيخ قرضاوی مفتی اعظم جھان اسالم در کتاب بيداری اسالمی وفرھنگ اختالف مينويسد  »:مسلمانان اگرچه ازلحاظ
جنس و رنگ و وطن و زبان با ھم متفاوت باشند اما امت واحده و ميانه روی ھستند که خداوند آنان را الگو و مقتدای
مردم قرار داده است  .چنانکه قرآن آ نان را تعريف و توصيف می فرمايد ) کنتم خيرامت  ) (.....آل عمران (110
ترجمه  ) :شما ای امت اسالمی ( بھترين امتھا ھستيد که به سود انسانھا آفريده شده ايد ) ما داميکه ( امر به معروف و
نھی از منکر نمائيد و به خداوند ايمان داريد .............. .
قرآن تصريح فرموده که برادری راستين تنھا رابطه مقدسی است که ميان جماعت مسلمانان قرار دارد  ،و عنوانی
است که قرآن از آن به ايمان تعبير می نمايد  ) :انماالمؤمنون اخوه ) ( .....حجرات (10
ترجمه  :درحقيقت مومنين برادر ھمديگرند  ،پس ميان برادران خود صلح وصفا برقرار کنيد و از خدا ترس و پروا
داشته باشيد تا مشمول رحمت خداوند قرار بگيريد «.

رھبری ضعيف و عليل و بيمار
شايد رھبری  ،با نيت نيک و اھداف عالی و عزم و ارادۀ راسخ فعاليت خود را آغازکند ؛ اما بعد از مدتی  ،چنان
متغير گردد که دوراز تصورپيروان و يا دور از انتظار ديگران باشد ؛ يعنی حالتی از غرور و تکبر ؛ يا سؤ ظن و

گمان ؛ فريب و غدر ؛ سؤ استفاده از ) فرصت و يا قدرت ( و يا اشکاالت ديگری ازاين گونه در وی ايجاد گردد .
ھريکی ازين عيوب و اشکاالت درد سرساز است وميتواند رھبر را با چالش ھای مختلفی روبروسازد  .اما غرور و
تکبربيش از ھر چيزديگر؛ به يک رھبرو پيروانش را آسيب ميرساند.

غرور و تکبر
اين بيماری مدھشی است که اگر راه عالجی برايش جستجو نگردد؛ زيان ھا و پيامد ھای آن نه تنھا رھبر؛ بلکه آن
جمع و جامعه راھم شديدأ آسيب می رساند  .دراحياالعلوم از امام محمد غزالی آمده است :
رسول )ص ( فرمودند  » :کسی باشد که بزرگ خويشتنی گيرد ) به خود بزرگ بينی مبتال گردد ( ،تا آنگاه که نام
وی د رجريدۀ جباران نويسند  .و ھمان عذاب بوی رسد که بديشا ن رسيد «.
و ھمچنين در احياالعلوم آمده است » :بدان که کبر و بزرگ خويشتنی  ،خصلتی نکوھيد ه است و به حقيقت دشمنی
است با حق سبحانه و تعالی – که کبريا و عظمت  ،وی را سزد و بس  «.وبدين سبب در قرآن مذمت بسيار است جبار
بر دل
علی کل قلب متکبر جبار  «.يعنی  :ھمچنان مھر می نھد
ومتکبر را چنانکه گفت  » :کذ لک يطبع
ھرمتکبر گردنکش  .و گفت  » :و خاب کل جبار عنيد  «.يعنی  :و زيان کرد ھرجبار گردنکشی.
و باز ھم دراحياالعلوم از حاتم اصم نقل شده است :
» به جايگاه نيک غره مشو  ،که ھيچ جای بھتر از بھشت نيست  ،دانی که آدم در بھشت چه ديد ؟ و به بسياری عباد
ت غره مشو ،که دانی که ابليس چه ديد ؟ و به علم بسيار غره مشو ،که بلعم با عورا در علم به جايی بود که نام مھين
خدای تعالی )اسم اعظم ( -دانست .در حق وی چنين آمد  » :فمثله کمثل الکلب «يعنی) مثل او راست چون مثل سگ
است(  .و به ديدار نيک مردان غره مشو  ،که بيشترخويشاوندان رسول ) ص( وی را ديدند و صحبت کردند و
مسلمان نشدند.

بيماری غرور به بيماری ھای ديگری می انجامد
اين بيماری )غرور( می تواند منبع بيماری ھای ديگری گردد که خيلی زيانبار تراز بيماری اصلی است  ،مانند :
 – 1يکه تازی و خود محوری .
 – 2مقدس مآبی و فخر فروشی .
 – 3ظلم وبی عدالتی .
 – 4طغيان و تجاوز .
 – 5سلطه جوئی واستعمار گری .

 – 1يکه تازی وخود محوری.
تجارب نشان داده است که ھرگاه رھبر  ،زعيم و يا پيشوايی به چنين وضعی روبروگردد ؛ اوضاع ازين ھم ،
وخامت بيشتری پيدا می کند  .اين بحرانی روحی است که فرد به آن مبتال می گردد ؛ زيرا خود را ازديگران برتر و
بی نياز دانسته و ھرگاه فرد و يا افراد و يا جمعی ازاميال و فرامين ودستورات وی پيروی و تبعيت نکنند ؛ ديری نپايد

که راه کينه وانتقام  ،خشم و نفرت  ،افترا و تھمت  ،ودر نھايت سقوط کامل در دام ھوی ھای نفسانی را درپيش می
گيرد که خيلی فاجعه بارتراست .شيخ قرضاوی درھمان کتاب می نويسد:
» چيزی که مايۀ نگرانی و اسباب رنج و پريشانی من است و آتش حسرتی که بر دل وجانم اثر گذاشته  ،اين است که
در ميان خود بيداری اسالمی دشمنی و کينه توزی شعله کشد و ميکروب دشمنی از پيکر خودش بوجود آيد به
صورتی که افراد آن  ،يکديگر را مورد طعن و تجريح قرار دھند و برضد ھمديگر توطئه چينی کنند و به جنگ و
دعوا بپردازند .....
خداوند مسلمانان را با شديد ترين شيوه از تفرقه برحذر می دارد  ) :قل ھوالقادر علی ان يبعث  ) (....انعام ( 65
ترجمه  :بگو او )خدا( تواناست عذابی از باالی سرتان و يا از زير پاھايتان بر شما بر انگيزد ) شما را دچار بالھای
آسمانی و زمينی گرداند ( و يا شما را گرفتار ) اختالف و تفرقه ( نمايد و شر و بالی بعضی از شمارا به بعضی ديگر
بچشاند بنگر چگونه آيات را گوناگون بيان می داريم شايد آنان بفھمند .
تفرقۀ امت به صورتی که بعضی باعث چشاندن عذاب و ناراحتی به بعضی ديگر شود از عقوباتی محسوب شده که
خداوند آنرا بر مردم نازل می گرداند و اين زمانی است که انسانھا منحرف شوند و از آيات خداوند عبرت نگيرند .
قرآن اين تفرقه را با سنگباران شدن قوم لوط و غرق شدن قارون و قومش در دل زمين مقرون گردانيده و تفرقه را
ھمسان اين عذابھا خوانده است  .و درجائی ديگر می فرمايد:
) ان الذين فرقوا دينھم و کانوا شيعأ ) (.....انعام  ( 159ترجمه  :بيگمان کسانيکه آئين خود را پراگنده می دارند و دسته
دسته و گروه گروه می شوند تو به ھيچ وجه از آنان نيستی و سرکار شان با خداست و خدا ايشان را از آنچه می کنند
با خبرمی سازد .
از ابن عباس روايت شده که اين آيه در شأن يھود و نصاری نازل شده به علت اينکه در دينشان دچار تفرقه و اختالف
شدندو غير او گفته اند دربارۀ اھل بدعت و ضاللت اين امت نازل شده و در اين باره ) ابن کثير ( می فرمايد  :ظاھرأ
اين آيه در باره ھر کسی که از دين خدا جدا شود و با آن مخالفت بورزد  ،مصداق دارد و خداوند پيامبر خويش را
ھمراه با نور ھدايت و دين حق مبعوث کرده تا برتمام اديان و برنامه ھا غالب شود و شريعت او يکی است و ھيچ
اختالف و بدعتی در آن نيست و کسانی که درآن اختالف و تفرقه درست کنند  ) ،کانوا شيعأ ( و مانند ملل و مذاھب
منحرف و ھوا پرست و گمراه  ،خداوند پيامبرش را از آنھا تبرئه نموده و می فرمايد ازآنھا نيستی .......
سنت نبوی مسلمانان را با رساترين شيوه از کينه توزی نسبت به ھم و فاصله گرفتن از يکديگر برحذر داشته است .
درحديث انس بن مالک چنين آمده است  ) :ال تباغضوا و ال تحاسدوا وال تدابروا وکونو عباد اخوانا وال يحل لمسلم
ان يحجر اخاه فوق ثالثه ايام ( ) کتاب الؤلؤ والمرجان حديث شماره  . (1658ترجمه :نسبت به يکديگر بغض وحسد
نداشته باشيد و به ھمديگر پشت نکنيد  ،بلکه بندۀ خدا و برادر دينی باشيد  ،وبرای ھيچ برادر مسلمانی جايز نيست که
بيش از سه روز متوالی برادر دينی اش را به قصد کينه و عداوت ترک نمايد .........
و در حديث ابوھريره )رض (آمده است  ) :اياکم والظن فان الظن اکذب الحديث و التحسسوا و التجسسواو ال تناجشوا
والتباغضوا والتدابروا وکونوا عباد اخوانا ( ) لؤلؤ ومرجان  .(1660ترجمه :از ظن وگمان پرھيز کنيد زيرا ظن
دروغ ترين سخن است بدنبال عيب جوئی و جاسوسی يکديگر نباشيد و برسر بيع و معاملۀ ھمديگر مکر و حيله ننمائيد
 .نسبت به يکديگر حسد نبريد و با يکديگر بغض و کينه نداشته باشيد  ،به يکديگر پشت نکنيد  .بلکه بندگان خدا و
برادران دينی يکديگر باشيد .

باز ھم ابوھريره ) رض ( روايت کرده که ):المسلم اخوالمسلم اليظلمه و اليخذله و ال يحقره التقوی ھھنا -ويشيرالی
صدره ثالثه مرات – يحسب امری ء من الشرأن يحقراخاه المسلم  ،کل المسلم علی المسلم حرام  ،دمه و ماله وعرضه(
) روايت کرده مسلم در البر رقم (2564
ترجمه :مسلمان برادر مسلمان است به او ظلم نمی کند و اورا خوار وتحقير نمی گرداند – درين قسمت سه دفعه به
سينه خود اشاره نمود و فرمود  :تقوی اينجاست  ،در شر بودن شخص ھمين کافی است که برادرمسلمان خود را تحقير
نمايد  .ھمه چيز مسلمان برمسلمان حرام است  ،خون و مال و شرفش .
وبازھم روايت نموده  ) :تفتح ابواب الجنة يوم االثنين ويوم الخميس فيغفرلکل عبد اليشرک با bشيئأ اال رجأل کانت بينه
و بين اخيه شحناء فيقال  :انظروا ھذين حتی يصطلحا ،انظروا ھذين حتی يصطلحا ،انظروا ھذين حتی يصطلحا() منبع
حديث قبلی  . (2565ترجمه  :درھای بھشت روز ھای دوشنبه و پنج شنبه بازمی شوند و تمام گناھان بجز شرک
بخشيده می شود مگر گناه کسی که بين او و برادر دينی اش دشمنی باشد که گفته می شود  :اين دو نفر را به تأخير
اندازيد تا صلح نمايند و اين جمله اخير را سه بارتکرار نمود ......
و از زبير نقل شده که رسول خدا فرموده اند  ) :دب اليکم داء االمم )(........ترمذی  .(2512ترجمه  :درد ھای
گذشتگان ) کينه و حسادت ( برشما روی آورده  ،که حسد و کينه می باشند و کينه و بغض ريشه کن کننده است  ،اما
نمی گويم مو را می تراشد و ريشه کن می کند بلکه دين را ريشه کن می کند  .قسم به کسی که جان من در اختيار
اوست داخل بھشت نمی شويد تا ايمان نياوريد و ايمانتان کامل نيست تا يکديگررا دوست نداشته باشيد «.
عوامل و اسباب گوناگونی می تواند در ايجاد چنين حالتی ) يکه تازی و خود محوری ( ،بر رھبر اثرگذار بوده باشد.
در احياالعلوم آمده است » :ھر که تکبر کند از آن کند که خويشتن را صفتی داند که ديگران را نيست  ،که آن صفت
کمال بود و آن را ھفت سبب است :
سبب اول کبر در علم است که عالم چون خويشتن را به کمال علم آراسته بيند  ،ديگران را اندر حق خويشتن چون
بھايم بيند  ،و کبر بروی غالب شود .
سبب دوم در کبر زھد و عبادت است ؛ که عابد و زاھد و صوفی و پارسا از تکبر خالی نباشند .
واسباب ديگر کبر به نسب  ،کبر به جمال  ،کبر به توانگری  ،کبر به قوت وقدرت و
سبب ھفتم تکبر بر پيروان باشد «.

تکبر برپيروان وحاميان
افراد و دسته جات عالقه مند ومجذوب و مشتاقی ؛ آنگونه محو رھبر گردند که ھرآنچه رھبربگويد و يا بخواھد ؛ نه به
خاطر آنکه به خير و صالح است ؛ بلکه بخاطر آنکه رھبر گفته و خواسته است ؛ از دل و جان به پذيرند و
شعارحمايت از وی سر دھند .عشق رھبر توجه به ھدف را در نظر شان بی مقدار می کند .
اينھا کسانی اند که رھبرخود را براھداف و آرمان ھای خود و جمع خود و گروه خود و نظامی که متعلق به آن اند ؛
مقدم دانسته و در توصيف و مدح و ثناخوانی رھبرچنان غلوکنند که رھبر ؛ خود را انسانی استثنائی پنداشته و ھر
حرکت و عملی را ھم که انجام دھد بدون عيب و اشکال پندارد ؛ وچنين احساسی به وی دست دھد که مجبور به
رعايت اصول و اساس و رأی ديگران نبوده و نيازی به حمايت و کمک ديگران ھم ندارد .
اينگونه رھبران ھيچ بھای به ھدف نگری نداده و سراپا تحت تأثير پيرو نگری قرار می گيرند .

در احياالعلوم آمده است  »:سببی عظيمتر انگيختن خشم را واخالق بد را آن است که صحبت با گروھی کند )رھبر(که
خشم برايشان غالب بود  ،وباشد که آن را نام شجاعت و صالبت کنند و بدان فخر آورند و حکايت کنند که ) فالن
بزرگ به يک سخن فالن را بکشت و خان و مان فالن را بکند و کس زھره نداشتی که برخالف وی سخنی گفتی که
وی مردی مردانه بود  ،و مردان چنين باشند  (.و فراگذاشتن آن از خوار خويشتنی و بی حميتی و ناکسی دانند  .پس
خشم را که خوی سگان است مردانگی و شجاعت نام کنند  ،وحلم را که اخالق پيامبران است نا کسی و بی حميتی نام
کنند  .و کار شيطان ھمين است که به تلبيس و به الفاظ زشت از اخالق نيکوھمی باز دارد و به الفاظ نيکو به اخالق بد
دعوت ھمی کند «.
دشمن دانا بلند ت می کند
برزمينت ميزند نادان دوست
اين حالت می تواند برای يک رھبر و پيروان وی فاجعه با ر باشد ؛ بخصوص زمانيکه رھبر؛ ازيک تکيه گاه عقيدتی
و ايمانی قوی ؛ و يا از زھد وتقوی؛ ويا ازعلم وآگاھی کافی ؛ و يا ازمشاورين و افراد با ايمان  ،آگاه  ،دانشمند و
دلسوزی بی بھره باشد .

فرجام رھبرپرستی
پيامد ھائی چنين تغير و تحوالتی را درطول تاريخ و در بين رھبران مختلف ؛ و در سطوح ملی و بين المللی شاھد
بوده و ھستيم  .رھبران و زعمای را سراغ داريم ؛ که با يک چشم زدن  ،نه تنھا نزديکترين ياران خود را از دست
داده اند ؛ بلکه عالوتأ رو در روی کسانی قرار گرفته اند که می توانستند برای شان ؛ بزرگترين پشتوانۀ باشند  .از
رھبری حليم و بردبار؛ رئوف ومھربان ؛ ميانه رو ومعتدل ؛ صبور و متحمل ؛ محسن و خيرخواه ؛ متواضع و
متوکل که ازصفات الزمۀ ھر رھبرشايسته است ؛ به رھبری بی حوصله و پرخاشگر ؛ ماجراجو وطغيانگر؛ گردنکش
و متجاوز و ظالم و بيرحم تبديل گرديده اند .
درزمان بعثت پيامبر اکرم ) ص ( دنيای عرب با جنگ ھای خانمان سوز؛ روز ھای سخت و دشواری را پشت
سرمی گذاشت  .اما رسول اکرم) ص ( با عزم و ارادۀ راسخ و روشی حکيمانه ؛ آن فضای آشفته وغبار آلود را
دگرگون و آن کشتی طوفانی و متالطم را به ساحل نجات ھدايت فرمودند .
پروردگار ،رسول اکرم ) ص ( را مورد خطاب قرار داده می فر مايد :
» ولوکنت فظأ غليظ القلب ال نفضو ا من حولک« .
اگر تند خو و سنگ دل بودی  ،ھمراھان و يارانت از اطراف تو پراگنده می شدند .
رسول اکرم ) ص ( ميفرمايند  » :ال يؤمن احدکم حتی يحب الخيه ما يحب لنفسه «.
حضر ت انس )رض( گويد  :پيامبر) ص ( فرمود  :ھيچ يک از شما ايمانش کامل نمی شود مگر اينکه آنچه را که
برای خود دوست می دارد برای برادر دينی اش دوست داشته باشد .
اسالم دين برادری واخوت و مھر و محبت است  .اسالم زمانی برای بشريت عرضه گرديد که جھان درمنتھای تشتت
و پراکندگی و اختالف و نفاق بسر می برد  .جامعه ای انسانی آن زمان بيش از حاال با نابسامانی ھای اخالقی ،
اجتماعی  ،اقتصادی و سياسی رو برو بود و در انتظار ناجی و مدد گاری دقيقه شماری می نمود تا او را ازين ورطۀ
ھولناک برھاند .

با بعثت رسول اکرم )ص( آن فضای تيره و تار اختالف ونفاق ؛ و خانه جنگی و خصومت به فضای پراز امن و امان
 ،برادری و اخوت  ،عفو وگذشت و صبرو تحمل عوض گرديد  .افراد و خانواده ھا و اقوام و ملت ھای که درآتش
نفاق واختالف می سوختند يکباره ھمديگر را در آغوش پرمھر و محبت برادری و اخوت گرفته و احساس امنيت و
آرامش کردند .
مسلمان برادر مسلمان است؛ وھيچ مسلمان وھيچ رھبرمسلمانی نمی تواند به ھيچ بھانه ای ؛ با برادر مسلمان خود راه
دشمنی در پيش گيرد ؛ زيرا دوستی و دشمنی فقط به خاطر خدا ممکن و جائز است و بس  .اين راه و روش ھای غير
مسئوالنه و اقدامات خشن و برخورد ھای شديد بيشتررھبران وزمامداران موجود دربرابر برادران مسلمان شان ؛ و
حتی ھمکاران و ھمسنگران و ياران نزديک شا ن ناشی از عدم آگاھی و زيرپا نمودن وجائب ومسئوليت ھای عظيمی
است که بر دوش آن ھا گذاشته شده است .
شيخ قرضاوی درھمان کتاب منويسد » :با اندوه فراوان آنچه که امروز غم انگيز و مايۀ تأسف ميباشد اين است  :در
صف دعوتگران اسالمی کسانی را می بينيم که شمشير مالمت و سرزنش و جريحه دارکردن و طعنه زدن را در مقابل
ھرکسی ديگر که با آرا و افکار و منھج آنھا اختالف دارند تيز کرده و از غالف در آورده اند و آنان را به کم دينی يا
پيروی ھوا و بدعت و انحراف و نفاق چه بسا به کفر متھم می کنند !
بسياری از اين قاضی ھای بی انصاف حتی به محکوم کردن ظواھر مردم اکتفا نمی کنند بلکه حريم نيت واسرار
درونی را نيز که جز خداوند کسی بر آن مطلع نيست مورد تجاوز قرار می دھند مثل اينکه قلب مردم را باز کرده و
بر محتويات سری آن مطلع شده اند!
در واقع اگر بگويم کسی از زبان آنھا ايمن نيست و ھيچ شخصی از زبان آنھا جان سالم بدر نمی برد مبالغه نکرده
ام..........
انسان وقتی بعضی از عاملين اسالم و حاملين دعوت اسالمی را می بيند که بعضی ديگراز برادران خود را به
صورتھای مختلف مثل خائن يا مزدور بودن متھم می کنند کامأل تعجب می کند و از آن رنج می برد  .عدۀ را مزدور
غرب و عدۀ ديگر را دست نشاندۀ شرق می دانند و با پيروی از ماديگران و ملحدين و دشمنان اسالم برادران خود را
فقط به علت اينکه در يک رأی يا يک موضعگيری با آنھا اختالف دارند يا به علت اينکه آنان برای کار دينی از وسيلۀ
استفاده می کنند که اينان آنرا قبول ندارند  ،مورد تھمت قرار ميدھند .در واقع اينگونه ديدگاه و اخالق برای کسی که از
کتاب خدا و سنت پيامبر تفقه و آگاھی داشته باشد اصأل جائز نيست .
دايره سياست شرعی دايره ای گسترده و وسيع  ،و نظريات در آن متفاوت است يکی در آن سختگير و تنگ نظر ،
ويکی ديگر آسانگير و دارای وسعت نظر است بويژه که افکار مردم در بر آورد مفاسد و مصالح در وراء يک چيز
مشخص  ،به شدت مختلف است ...........
اما متأسفانه امروز در ميدان بيداری اسالمی مردمی را مشاھده می کنيم که جز جدل و برانگيختن اختالف ھيج غم
وغصه ديگری ندارند و در ھمه چيز مجادله می کنند و آماده نيستند در پائين آمدن از کوچکترين جزء از آرای خود
کوچکترين حرکتی به خود بدھند و می خواھند تمام مردم دنبال آرای آنھا بيفتند  .گويا آنان ھميشه برحق و غير آنھا
ھميشه بر باطلند ! « .
حديث صحيح است » :کسی که کلمۀ ) ال اله اال
خداست «.

( را برزبان بياورد مال و خونش در امان می ماند و حسابش با

ھرگاه سيرۀ نبوی و ازجمله تاريخ صدر اسالم را بررسی کنيم می بينيم که ھيچ گونه آثاری از عيب جوئی و تجسس ،
تحقير و توھين  ،خشم و خشونت  ،بغض وکينه نه تنھا در بين اصحاب وياران  ،بلکه در برابر افراد مجرم وگنه
کارھم ديده نمی شود .
مھمترين اصلی را که بيشترما مسلمانھا دراکثرموارد يافراموش نموده ويا ندانسته زيرپا می کنيم ؛ آنست که درمواقع
سختی ومشکالت ؛ ويا دربرابرناگواريھا ورنج ھای ناشی از حاالت نامناسب وبحرانی ؛ ويا درھنگام امتحانات سخت
الھی ؛ قبل از اينکه به اصل برادری واخوت رو آورده واز صبرو تحمل ؛ عفو وگذشت ؛ حلم وبردباری ؛ خشوع و
خضوع ودرنھايت از ايثارو فداکاری کاربگيريم به خشونت متوسل می شويم  .اگراين پديدۀ شوم )يکه تازی وخود
محوری ( مھار نگردد  ،جريان ابعاد ديگری پيدا می کند :
الف – فرد ويا افراد مھم و کليدی ازپيکر جمع  ،گروه ويا نظام کنار گذاشته می شوند .
ب – اتحاد و وحدت صفوف به تشتت و پراگندگی روبرو گرديده و جمع  ،گروه ويا نظام به انشعاب و ياانشعاب ھا ی
متعدد کشانده می شود .
الف – فرد ويا افراد درست است که با جمع قابل مقايسه نيستند اما دربعضی مواقع  ،فر د و يا افرادی ھم می توانند
آنگونه اثرگذار باشند که جمع را دگرگون سازند .
نمونه ھای زيادی ازين گونه اتفاقات ) تصفيه افراد ( را در نظام ھای موجود جھان  ،بخصوص جھان سوم و
کشورھای اسالمی بصورت وافر می توان ديد و مالحظه کرد .
معمرالقذافی و عبدالسالم جلود  ،سران کودتا و رھبران بظاھر انقالب ليبی که در حدود چھل سال قبل نظام سلطنتی
ليبی را مشترکأ سرنگون کردند  ،در اوايل بنام ناصريست ھای انقالبی ليبی معرفی شدند  ،اما بعد ازمدتی با سردادن
شعار ھای اسالمی به چھره ھای مسلمان مسمی گرديدند  ،زيرا ليبی کشور اسالمی و جامعه ای ليبی يک جامعه ای
مسلمان است  .رھبران آن خواھی نخواھی بايد به افکار و اعتقادات مردم توجه داشته باشند  .اما بزودی ديديم که در
بين اين دو يار دير ين  ،آن چنان افتراق و جدائی پيش آمد که تا آخرعمر شان ادامه پيدا کرد  .چنانچه در تحوالت اخير
ليبی  ،عبدالسالم جلود به صف مخالفين پيوست .
ھمين قذافی يک روز  ،انقالبی و روز بعد مسلمان بنياد گرا  ،روزبعد سوسياليست اسالمی وروزھای بعد تر به چھره
ھای مختلفی ) ملی گرای عرب ( ....ظاھر گرديد که غير قابل باور بود  .يک روز اعالم وحدت بايک کشور اسالمی
مانند سودان و غيره می کرد  ،اما فردای آن بصورت يک جانبه اعالم وحدت با کوريای شمالی می نمود .
) به بين تفاوت ره از کجاست تا به کجا !(
درکشورھمسايۀ پاکستان و در بين گروه ھای واحدی  ،مانند پی پل پارتی و يا مسلم ليگ بارھا  ،اختالف و انشعاب
پيش آمد  ،باوجود آنکه رئيس جمھور و صدراعظم ازحزب واحد  ،اما دراثر اختالف بين رئيس جمھور وصدراعظم
 ،يک حزب به دو حزب مختلف تقسيم گرديدند  ،و اين جريان بار ھا اتفاق افتاد  .حزب مسلم ليگ شاخۀ فالن ويا
شاخۀ فالن ويا حزب پيپل شاخۀ فالن مسمی گرديدند  ،اما اين اختالفات ھيچ گاھی به تصفيۀ حسابات ذات البينی
نيانجاميد و کسی نه زندان و نه ھم کشته شد  ،اال کشته شدن بی نظير ،که حزب پيپل مدعی آن است که جنرال مشرف
درين قضيه دست داشته است .
درکشورھای ديگری  ،اين جناح بندی ھا و اختالفات سبب گرديده است تا چھره ھای معروف و مشھور و بنيان گذاران
نظام ھا  ،از کشور اسالمی و آبائی خود فرار و آواره گرديده ؛ و يا راھی زندان شده ؛ و يا با تھمت و افتراو برچسپ
ھای گوناگون تصفيه و اعدام گردند.

و اما اين تصفيۀ حساب ھا در بين گروه ھای چپ و درکشورھای سوسيا ليستی و کمونيستی بحد ی فاجعه بار و
وحشتناک بوده است که غيراز نظام جنگل  ،به ھيچ عبارت ديگری نمی توان تعبيرش کرد .
درمھد کمونيزم و دراوايل انقالب اکتبردرشوروی  ،و دردوران به قدرت رسيدن مائوتستنگ وبعد ازآن و دربقدرت
رسيدن و ادامۀ حکومت خمرھای سرخ درکامبوج مليون ھا انسان مظلوم و بی گناه با اتھامات واھی کشته يا آواره و
مجبور به ترک وطن آبائی خود گرديدند  .وبه ھمين ترتيب صدھاتن ازسران و سردمداران )چيزی بنام انقالب ( دراين
کشورھا درکشمکش ھای ذات البينی برسرقدرت ترور و تصفيه ويا اعدام گرديدند .
اين جريا ن درافغانستان بصورت خونباری آغاز گرديد که تا ھمين اکنون ھم ادامه دارد.
داود با يک کودتای نظامی پسر کاکای خود )ظاھر شاه( را  ،از اريکۀ قدرت به زير آورد و خود زمام امور کشور را
بدست گرفت .
در اولين اقدام خود زندان بزرگ و مخوف پلچرخی را اعمار نمود و متعاقب آن به زندانی کردن و اعدام محصلين و
استادان پوھنتون پرداخت که ازآن جمله بھترين و پاک ترين فرزندان جوان ومومن کشور را اعدام وجمع بی شماری
را زندانی کرد .چيزی نگذشت که تصفيۀ اراکين و سران رژيم ظاھر شاه را آغاز نمود و ازجمله ميوندوال يکی از
صدراعظمان سابق ظاھر شاه  ،با جمع کثيری ازجنرال ھا و اراکين رژيم گذشته را زندانی و بعد از شکنجه ھای
وحشتناک اعدام نمود  .ولی ديری نگذشت که خود به ھمراه خانواده و اقارب  ،بدست ياران نزديک خود در يک
تصفيۀ ھولناک به خاک و خون کشيده شد.
گروه ھای معلوم الحالی که نظام داود خان را در محاصرۀ خود در آورده بودند ،بال فاصله قدرت را قبضه کرده و
بدون درنگ برباالی مردم خود ھجوم برده و نه تنھا به مردم و جامعه ای خود  ،بلکه به خود  ،و رفيقان نزديک
خود ھم ذرۀ رحم نکردند و حتی فرصتی برای نفس کشيدن يکديگرھم ندادند  .چنانچه در ھمان روزھای نخست
کوتای ھفت ثور وھم زمان با کشتارو حشيانه مردم خود  ،برای قبضه کردن قدرت  ،يکديگررا کشتند  ،خفه کردند يا
زندانی و آواره نمودند .
ھرگاه بازماندگان اينھا زندگينامۀ رؤسا و رھبران خو د را با فرجام شان  ،به دقت مطالعه کرده وکمی از درايت کار
بگيرند  ،بايد درھمه چيز خود تجديد نظرنموده و به رجوع کنند .

خود کامگی و يکه تازی جھان را تھديد می کند
و اما امروز ) ھمين حاال ( درسطح جھانی  ،خود محوری و خود کامگی به صورتی در آمده است که دنيا را به سوی
آشوب و نا آمنی و حتی وحشت ودھشت سوق داده است  .شايد عوامل و انگيزه ھا ی گوناگونی با عث اين وضعيت
ناگوار گرديده باشد اما بعضی ازاين عوامل و انگيزه ھا را می توان برشمرد :
 –1طوريکه مالحظه ميگردد  ،افراد  ،دسته جات و گروه ھای مختلفی  ،درطی ساليان متمادی  ،ودر نقاط مختلف
جھان  ،ازشمال افريقا تا شرق ميانه و از آسيای ميانه تا شرق آسيا  ،بعد ازسپری کردن دوره ھای سخت زندان و
تبعيد وجالوطنی وفرارو آوارگی وآنھم باالوسيلۀ حکومت ھای ستمگر و دولت ھای بيرحمی که زمام بيشترکشور ھای
دنيا را بدست دارند مانند بن علی وحسنی مبارک وقذافی وعبد صالح ويا رژيم ھای خيلی  .......چون کريم اف و
رحمان اف وعلی اف وسائر قدرت ھای ستمگر منطقه ای و جھانی  ،در نکتۀ واحدی به توافق رسيده باشند که رنج
و عذاب خود را با ديگران قسمت نموده تا ديگران را ھم از رنج و المی که به تنھائی متحمل می شوند آگاه کرده باشند
 .به اين صورت ھرچه از دست شان برآيد  ،اگرچه با ازدست دادن جان ھای شان ھم تمام شود  ،از تخريب و ويرانی
و نابودی ديگران دريغ نورزند .

ديده شده که اين گونه افراد و دسته جات دربيشتر موارد دردام کسانی افتاده اند که آنھا را در جھت اھداف و مقاصد
اقتصادی و سياسی و نظامی خود درآورده اند .
ضرب المثلی است که ھرگاه  ،راه قانونی ومشروع و دروازۀ اصلی را برکسی به بندند  ،خواھی نخواھی راه
غيرقانونی ونامشروع را برمی گزيند ويا ھرگاه کسی درحال مسدود بودن دروازه احساس کند که جان وی
باخطرمواجه است  ،آنگاه نه تنھا راه ديوار و يا پنجره را جستجو می کند بلکه شايد خود را از ساختمان چند طبقه ھم
پائين اندازد .
اما نکتۀ مھم و فراموش شده در حل اين گونه معضالت اين است که ھيچ کسی پيدا نمی شود به شمول سازمان ملل و
يا موسسات حقوق بشر که اين گونه جريانات را ريشه يابی نمود ه و علت و عامل اصلی اين پديده و راه عالج درست
ومعقول آنرا جستجو کنند .
دربرخورد با اين گونه جريانات  ،قبل از ھرچيز  ،توسل به زور يگانه راه و انتخاب يگانه بوده است که اين ھم
مستقيمأ از غرور و يکه تازی مايه می گيرد که نه تنھا ھيچ دردی را دوا نمی کند بلکه بر دردھا وآالم می افزايد و ما
درجريانات موجود افغانستان و پاکستان و عراق و ساير کشور ھا شاھد شکست اين گونه سياست ھا بوده و ھستيم .
زيرا خشونت را باخشونت پاسخ دادن نه تنھا مشکلی را حل نمی کند بلکه دامنۀ خشونت ھا را گسترش ميدھد .
 –2ديکتاتور ھا و نظام ھای فاشيستی که در طول ساليان دراز با زير پا گذاردن ھمه اصول و اساسات ملی و بين
المللی براريکه ای قدرت ) اقتصادی  ،سياسی ونظامی ( تکيه زده و ھرآن ظلم و ستمی را که توانسته اند برملت ھای
مظلوم خود روا داشته اند .
اين تشنه ھای قدرت برای اينکه به آرزوھا ی شان برسند ؛ و يا برای اينکه در قدرت باقی بمانند ؛ و يا برای رسيدن
به يک سلسله اھداف و مقاصد مشروع و يا نامشروع ؛ به ھروسيلۀ متوسل می گردند  .مکر وحيله بکار می برند  .از
تھمت و افتر ا و غدر و فريب اباء نمی ورزند ؛ سد شکنی می کنند ؛ و از ھيچ چيز ناجائز و نامشروع  ،پرھيز نمی
کنند  .معيار ھای ملی و بين المللی را زير پا می کنند ؛ و در نھايت برای رسيدن به اميال نا محدود شان از
تحقير و تھديد و اخطار خود داری نمی ورزند .
حاال با تحوالت جديد و انقالبات مردمی در اکثر اين کشور ھا  .ديده می شود که بعضی ازاين زمامداران ظالم و بيرحم
و يکه تاز ،نه تنھا ازآن طغيان و سرکشی و از آن خر جھل خود پائين نيامده اند  ،بلکه برلجاجت و سرسختی و
بيرحمی خود تا جائی ادامه می دھند که باعث مرگ ھزاران انسان مظوم و بيگناه و ويرانی کامل ھمه زيرساخت
ھای اقتصادی و نظامی و سياسی کشورخود و آوارگی مليون ھا انسان مظلوم و بی پناه شدند .
بعضی ديگر ،تادم مرگ )خود  ،فرزندان و ھم سنگران خود(  ،به کشتار و ويرانی و جنگ ادامه دادند واما تا آخرين
لحظه ھم سرعقل نيامدند .
 –3احزاب وگروه ھا  ،تا حکومت ھا و دولت ھا  ،ھمه و ھمه در يک جنگ سرد و دريک مسابقۀ وحشتناک و بدو ن
مالحظه  ،به سمت و سوی روان اند که جز نابودی بشريت ھيچ دستآوردی نخواھند داشت .
اين منزجر کننده است که ھرکدام اينھا جزبرمنافع ) خود  ،جمع خود و نظام خود ( به ھيچ چيز ديگری بھا نمی
دھند .معيار برخورد و دوستی و دشمنی نزد اينھا ؛ در رابطه با قضايای مختلف ؛ خير و شر و فالح وفساد نيست و
فقط معيار فايده و ضرری است که به دنبال آن سرگردان اند و فقط به آن می انديشند و بس .
درنھايت پديدۀ استثمار و استعمارو سلطه  ،جھت دست يابی به يک سلسله اھداف ومقاصد نامشروع به آخر خط خود
نزديک گرديده است و شايد چنان اوضاعی را رقم بزند که برای ھيچ کسی قابل پيش بينی نباشد.

ب – اصل اتحاد و وحدت صفوف  ،يکی از اصول مھم واساسی برای يک گروه ويا يک نظام بحساب می آيد  .اما
ديده می شود که اين امرحياتی به علت بی پروائی و پشت پازدن به اصول ؛ ويا خود خواھی و يا خودکامگی رھبران ؛
اوأل به اختالف و نفاق وبعدأ به جدائی و انشعاب و درنھايت به دشمنی و رويا روئی وحتی درگيری ھای فيزيکی
می انجامد .
اين پديدۀ منحوس و اين بيماری مزمنی است که به گروه ھا و احزاب و يا ملت ھا و دولت ھای مشخصی خالصه نمی
گردد بلکه اين بيماری فراگيری است که دامن بيشتر احزاب و سازمانھا و حکومت ھا و دولت ھا درسراسر جھان را
گرفته است .
دربعضی کشور ھای پيشرفته و دربين بعضی نظامھای قوی و قدرتمند جھان  .احزاب و سازمانھای ديده می شوند که
قادربوده اند برای مردم و جامعۀ و کشورخود طرح ھا و برنامه ھای حزبی و سياسی و اقتصادی مؤفقی ارائه داده و
ازين طريق اعتماد  ،حمايت و پشتيبانی مردم خود را حاصل نمايند.
اين احزاب در بيشتراين کشور ھا از دو تا سه  ،حزب فراگير و قدرتمند و با نفوذ تجاوز نمی کنند .
کسانی که بايد عامل اتحاد ملت شوند باعث اختالف وپراگندگی ملت می گردند .
در بعضی کشور ھا  ،تعدد و انشعاب احزاب به بزرگترين پرابلمی برای جوامع وکشورھا تبديل گرديده است زيرا
دراکثرموارد  ،با تأسيس يک حزب وآن ھم بر روی اھداف ومقاصد مقطعی و زود گذر ؛ ويا با سؤاستفاده از
احساسات و عواطف مردم  ،باکوچکترين پيشآمدی  ،يک حزب به احزاب بيشماری انشعاب می کند که اين انشعابات
ھمراه با اختالفات و کشمکش ھا بوده و جامعه را ازوحدت بسوی تفرقه ونفاق سوق ميدھد .
شيخ يوسف قرضاوی درھمان کتاب مينويسد  »:خالصه اعتصام به جماعت و ائتالف ؛ از مسائل اصولی و ريشه ای
دين است و مسائلی که در آن اختالف وجود دارد فرعی و کم ارزش و غيراساسی ھستند پس چه منطقی قبول می کند
برای حفظ فرع  ،اصول مورد توافق را از ھم بپاشيم ؟ .......
دربسياری از اوقات اختالف برسراين است که بايد اين رھبرشود يا آن  .و پيروان اين و آن چنان فکر می کنند که
منشأ اين اختالف بر مبادی و مفاھيم است اما در واقع اختالف بر سرمال و حب شھرت يا مقام يا حب سبقت است .
ھمين بيماری است که پيامبر خدا مسلمين را از آن چنين تذکر داده است  ) :ما ذئبان جائعان ارسال فی غنم بأفسد لھا
من حرص المرء علی المال و الشرف لدينه ( مراد از شرف در اين حديث مقام و منصب است و معنی آن اين است که
طمع به مال و جاه در دين فاسد تر از فساد دو گرگی است که برگله ای داخل شوند.......
اما با اندوه فراوان آنچه که امروز غم انگيز و مايۀ تأسف می باشد اين است  :در صف دعوت گران اسالمی کسانی را
می بينيم که شمشير مالمت و سرزنش و جريحه دار کردن و طعنه زدن را در مقابل ھرکسی ديگر که با آرا و افکار و
منھج آنھا اختالف دارند تيز کرده و از غالف در آورده اند و آنان را به کم دينی يا پيروی ھوا و بدعت و انحراف و
نفاق چه بسا به کفر متھم می کنند !
بسياری ازاين قاضی ھای بی انصاف حتی به محکوم کردن ظواھر مردم اکتفا نمی کنند بلکه حريم نيت و اسرار
درونی را نيزکه جز خداوند کسی برآن مطلع نيست مورد تجاوز قرار می دھند .مثل اين که قلب مردم را باز کرده و
برمحتويات سری آن مطلع شده اند ! در واقع اگر بگويم کسی از زبان آنھا ايمن نيست و ھيچ شخصی از زبان آنھا
جان سالم بدر نمی برد مبالغه نکرده ام « .

سياست ھای متفاوت ملت ھا و دولت ھا ) افراط و تفريط ( در برابر احزاب و گروه ھا
کشور ھای مختلف ؛ سياست ھای متفاوتی را نسبت به گروه ھا واحزاب دنبال می کنند .
 – 1آزادی احزاب و گروه ھا دربعضی حاالت درد سر ساز بوده است ؛ زيرا تعد د احزاب و گروه ھا در
بعضی کشورھا وحتی احزاب جديد التاسيس به پيمانه ای است که باعث سر درگمی بيشتر جوامع وملل در حال رشد
گرديده است  .ھم زمان با تشتت و پراکندگی و گروه و گروه گرائی  ،مداخلۀ خارجی ھم چيزی است که ھمه از آن
رنج ميبرند  .بعضی گروه ھا و احزاب  ،درتحت چنين اوضاع نا بسامان و پر ابھامی ؛ بدون اينکه خود و جمع خود
و گروه خود و دولت خود را مورد ارزيابی دقيق قرار داده وازضعف و قوت خويش وجامعه و کشور خويش آگاھی
داشته باشند  ،بخصوص آنھائی که ھيچ طرح و برنامۀ منظم ومشخصی برای جامعه و کشور خود ندارند و اگر ھم
داشته باشند  .نه خود و نه گروه و نه دولت شان به تنھائی قادر به انجام آن ھستند ؛ و چنانچه اگرھمه گروه ھا و
احزاب دست در دست ھم داده ومتحد و يکپارچه فعاليت کنند ھنوز ھم قادر نخواھند بود که برپرابلم ھای خود و
جامعه و کشور خود غلبه نموده و راه حل مناسبی برای بحران پيدا نموده و پاسخگوی نيازمنديھای مردم و جامعه ای
خويش باشند  .پس چگونه خواھند توانست يک ملت و يک دولت را به تنھائی رھبری کرده  ،چه جائيکه ازساحۀ عمل
و نفوذ خود پافراتر گذاشته وبه تنھائی قصد سلطه برساير کشورھارا داشته باشند ؟
 – 2جلو گيری از آزادی احزاب و تأسيس حزب در بيشتر کشور ھا به يک معضلۀ تبديل گرديده است ؛ زيرا با
وجود ادعاھای مبنی بر رشد و انکشاف ملل و تاکيد بر مدرنيته شدن کشورھا و قدرت ھا و خوشبينی نسبت به فضای
موجود جھان ؛ ھنوز ھم درخيلی از کشورھا حتی درکشورھای بظاھر پيشرفته و متمدن جھان ! مجوزی برای
تأسيس حزب و سازمان وجود ندارد و در مواردی تأسيس حزب حتی جرم سنگين پنداشته می شود .
بھمين ترتيب افراد و اشخاص و زمامداران قلدور و زور آوری وجود دارند که با فشار واختناق وزندان و اعدام ،
يک جامعه و يک کشوررا گروگان گرفته و با استفاده از منابع طبيعی و سرشار کشور ،ھمه را برده وغالم خود
پنداشته و عالوتأ ھوس سلط برجوامع و کشور ھای ديگری را در دل می پروراند  .چه خيال خام و فکر باطلی !

شيخ قرضاوی درھمان کتاب ميفرمايد » :خداوند می خواھد اين دين جاودانه باشد و تا برپائی قيامت باقی بماند و
ھمگام با عصر و زمان سير کند و پيش رود و در اين مسيرويژگی دين اين است که سھل گير و دارای روش سازگار
و ماليم و سبک باشد و با ھر محيطی سازگاری داشته باشد و واقعی بوده و حالل مشکالت ھر عصر و زمانه
باشد..........
دعوت اخوان المسلمين دعوتی است درخشنده و خالص و به ھيچ رنگ ديگری ملون نيست  .ھرجا حق يافت شود
ھمراه آن است و اجماع را دوست دارد و منکر تک تازی است زيرا بزرگترين و بارزترين چيزی که باعث مرگ
مسلمين شده است ھمان تفرق و اختالفات مذموم است و اساس پيروزی مسلمين محبت و وحدت می باشد و اخر اين
امت ھم جز به برنامۀ اساسی که باعث اصالح اولش شد اصالح نمی گردد.
اين يک قاعدۀ اساسی و ھدف معلوم برای ھر برادر مسلمان است و عقيدۀ راسخی است که از آن بر می داريم و با آن
برمی خيزيم و بسوی آن دعوت می کنيم «.

