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مفکورهی تساوی زن و مرد و دیدگاه اسالم
بخش زنان دفرت مطبوعاتی مرکزی
این رساله در برگیرنده سخرنانیهایی میباشد که بانوان حزبالتحریر در تونس آماده
منوده و در یک هامیش سیاسی که در  12اپریل سال 2014م برگزار شده بود ،ایراد
منوده بودند.

يم
ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َمنِ ال َّر ِح ِ

آیات افتتاح
ص ٍ
ات ُّم َب ِّي َن ٍ
﴿لَّ َقدْ أَن َزلْ َنا آيَ ٍ
يم ﴿َ ﴾٤٦ويَقُولُونَ آ َم َّنا
اط ُّم ْس َت ِق ٍ
ات ۚ َواللَّهُ يَ ْه ِدي َمن يَشَ ا ُء إِ َ ٰ
ل ِ َ

ني ﴿﴾٤٧
ل َفر ٌ
ِيق ِّم ْن ُهم ِّمن بَ ْع ِد َٰذلِكَ ۚ َو َما أُو َلٰ ِئكَ بِالْ ُم ْؤ ِم ِن َ
بِاللَّ ِه َوبِال َّر ُسولِ َوأَطَ ْع َنا ثُ َّم يَ َت َو َّ ٰ

َوإِ َذا ُد ُعوا إِ َ
ِيق ِّم ْن ُهم ُّم ْعرِضُ ونَ ﴿َ ﴾٤٨وإِن يَكُن لَّ ُه ُم
حك َُم بَ ْي َن ُه ْم إِ َذا َفر ٌ
ل اللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه لِ َي ْ
ض أَ ِم ا ْرتَابُوا أَ ْم يَخَافُونَ أَن يَ ِ
ف ُقلُو ِبهِم َّم َر ٌ
يف اللَّهُ
ح َ
ح ُّق يَأْتُوا إِلَ ْي ِه ُم ْذ ِع ِن َ
ني ﴿ ﴾٤٩أَ ِ
الْ َ

ني إِ َذا ُد ُعوا إِ َ
ل اللَّ ِه
َعلَ ْيه ِْم َو َر ُسولُهُ ۚ بَ ْل أُولَٰ ِئكَ ه ُُم الظَّالِ ُمونَ ﴿ ﴾٥٠إِنَّ َا كَانَ َق ْو َل الْ ُم ْؤ ِم ِن َ

حونَ ﴿َ ﴾٥١و َمن يُ ِطعِ
حك َُم بَ ْي َن ُه ْم أَن يَقُولُوا َس ِم ْع َنا َوأَطَ ْع َنا ۚ َوأُولَٰ ِئكَ ه ُُم الْ ُم ْفلِ ُ
َو َر ُسولِ ِه لِ َي ْ
اللَّهَ َو َر ُسولَهُ َويَخ َ
يَانِه ِْم
ْش اللَّهَ َويَ َّت ْق ِه َفأُو ٰلَ ِئكَ ه ُُم الْفَائِ ُزونَ ﴿َ ﴾٥٢و َأق َْس ُموا بِاللَّ ِه َج ْهدَ َأ ْ

ن ۖ قُل َّل تُق ِ
ْس ُموا ۖ طَا َع ٌة َّم ْع ُرو َف ٌة ۚ إِنَّ اللَّهَ َخ ِبريٌ بِ َا تَ ْع َملُونَ ﴿﴾٥٣
َئ أَ َم ْرتَ ُه ْم لَ َي ْ
خ ُر ُج َّ
ل ِْ

ق ُْل أَ ِطي ُعوا اللَّهَ َوأَ ِطي ُعوا ال َّر ُس َ
ول ۖ َفإِن تَ َولَّ ْوا َفإِنَّ َا َعلَ ْي ِه َما ُح ِّم َل َو َعلَ ْيكُم َّما ُح ِّملْ ُت ْم ۖ َوإِن

ن آ َم ُنوا ِمنك ُْم
ني ﴿َ ﴾٥٤وعَدَ اللَّهُ الَّ ِذي َ
ت ُِطي ُعو ُه تَ ْه َتدُوا ۚ َو َما َع َل ال َّر ُسولِ إِ َّل الْ َب َل ُغ الْ ُم ِب ُ
ح ِ
ف ْالَ ْر ِ
ن
اس َت ْ
ات لَ َي ْس َت ْ
ن ِمن َق ْبلِه ِْم َولَ ُي َمكِّ َن َّ
َف الَّ ِذي َ
خل َ
خلِ َف َّن ُه ْم ِ
َو َع ِملُوا َّ
الصالِ َ
ض ك ََم ْ
شكُونَ
َض لَ ُه ْم َولَ ُي َبدِّ لَ َّن ُهم ِّمن بَ ْع ِد َخ ْو ِفه ِْم أَ ْم ًنا ۚ يَ ْع ُبدُونَ ِني َل يُ ْ ِ
لَ ُه ْم ِدي َن ُه ُم الَّ ِذي ا ْرت َ ٰ

ب شَ ْي ًئا ۚ َو َمن كَ َف َر بَ ْعدَ َٰذلِكَ َفأُولَٰ ِئكَ ه ُُم الْف ِ
الص َل َة َوآتُوا ال َّزكَا َة
َاسقُونَ ﴿َ ﴾٥٥وأَ ِقي ُموا َّ
ِ
َوأَ ِطي ُعوا ال َّر ُس َ
ول لَ َعلَّك ُْم تُ ْر َح ُمونَ﴾ [نور]56 -46 :

ترجمه :ما آیات روشنگری نازل کردیم و الله هرکی را بخواهد به رصاط مستقیم هدایت

میکند! آنها میگویند«:به الله و پیامرب ایامن داریم و اطاعت میکنیم!» ولی بعد از

این ادّعا ،گروهی از آنان رویگردان میشوند؛ آنها (در حقیقت) مؤمن نیستند! و
هنگامیکه از آنان دعوت شود که بهسوی الله و پیامربش بیایند تا در میانشان داوری
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کند ،ناگهان گروهی از آنان رویگردان میشوند! ولی اگر حق داشته باشند (و داوری

به نفع آنان شود) با رسعت و تسلیم بهسوی او میآیند! آیا در دلهای آنان بیامری

است ،یا شکّ و تردید دارند ،یا میترسند که الله و رسولش بر آنان ستم کنند؟! نه،
بلکه آنها خودشان ستمگرند! سخن مؤمنان ،هنگامیکه بهسوی الله و رسولش دعوت
شوند تا میان آنان داوری کند ،تنها این است که میگویند« :شنیدیم و اطاعت کردیم!»

و اینها هامن رستگاران واقعی هستند .و هرکس الله و پیامربش را اطاعت کند و از الله
برتسد و از مخالفت فرمانش بپرهیزد ،چنین کسانی هامن پیروزمندان واقعی هستند!

آنها با نهایت تأکید سوگند یاد کردند که اگر به آنان فرمان دهی( ،از خانه و اموال
خود) بیرون میروند (و جان را در طبق اخالص گذارده تقدیم میکنند)؛ بگو« :سوگند

یاد نکنید؛ شام طاعت خالصانه نشان دهید که اللهوند به آنچه انجام میدهید آگاه

است!» بگو« :الله را اطاعت کنید و از پیامربش فرمان برید! و اگر رسپیچی منایید،

پیامرب مسوول اعامل خویش است و شام مسوول اعامل خود! ا ّما اگر از او اطاعت
کنید ،هدایت خواهید شد و بر پیامرب چیزی جز رساندن آشکار نیست!» الله به کسانی

از شام که ایامن آورده و کارهای شایسته انجام دادهاند وعده میدهد که قطعاً آنان را

حکمران روی زمین خواهد کرد ،هامنگونه که به پیشینیان آنها خالفت روی زمین را
بخشید؛ و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده ،پابرجا و ریشهدار خواهد ساخت؛ و

ترسشان را به امن ّیت و آرامش مب ّدل میکند ،آنچنان که تنها مرا میپرستند و چیزی
را رشیک من نخواهند ساخت .کسانیکه پس از آن کافر شوند ،آنها فاسقانند .و مناز
را برپا دارید و زکات را بدهید و رسول (الله) را اطاعت کنید تا مشمول رحمت (او)
شوید.
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پیشگفتار
سپاس پروردگاری را که هیچ دینی بغیر از دین وی ،هیچ رشعیتی غیر از رشیعت
وی ،هیچ حکمی غیر از حکم وی و هیچ هدایتی به غیر از هدایت وی نیست و درود و
سالم بر محمد صلی الله علیه وسلم ،رهرب و نور چشم و رهنامی ما بهسوی الله متعال و بر
اصحاب وی باد!
بار الها! حق را هامنگونه که هست ،برای مان بنام! پیروی از آن را نصیبمان فرما!
باطل را با هامن شکل باطلاش برایمان نشان ده و ما را از آن دور کن! و بعد.
از زمانیکه الله متعال محمد صلی الله علیه وسلم را به رسالت اسالم برگزید ،این
دین در مبارزه با کفر و باطل بوده و هست .مبارزه فکری ،عقیدهوی و مبارزه مادی با
ارتش و اسلحه ادامه داشت تا اینکه کافر استعامرگر دولت اسالمی (دولت خالفت) را
نابود کرد؛ هامنجا بود که این مبارزه فکری وحشیانه ،شدت بیشرت گرفت .شاید یکی از
برجستهترین موضوعات مبارزه فکری این باشد که کافر استعامرگر با بازی و تالش در
قضیه زن؛ قضیهای که قلمهای زیادی جهت نوشنت آن برداشته شد ،بحث پیرامون این
موضوع منربها را به خود اختصاص داد ،انجمنها و سازمانهای زیادی برای دستیابی
حقوق زن و نایل آمدن به مساوات مطلق میان مردان و زنان ایجاد شد.
بنابر این ،آگاهی ازین برنامهها و تالش خستهگی ناپذیر جهت افشاءمنودن خباثت
ی از طرف بانوان
و اهداف این برنامهها الزمیست .در این زمینه هامیش سیاسیا 
حزبالتحریر در والیه تونس تحت عنوان« :کدام مساواتی را میخواهند؟ و ما خواهان
کدام قانون استیم؟» بهتاریخ 2014/04/12م برگزار گردید تا آگاهی و فهم زنان مسلامن را
بر واقعیت توطئههای مرتبط به زنان؛ چون مساوات و سائر موارد بازتاب دهند؛ همچنان
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برای اینکه واقعیت اصلی برنامهها و قضیه رسنوشتسازی را که باید زنان بدان بپردازند،
توضیح دهند.
در این هامیش ،واقعیت زندگی سیاسی آلوده به مزدوری ،بردگی ،تسلیمی و
فرومایهگی توضیح داده شده و نیز فراخوانی زنان جهت اشرتاک فعال به چنین طرز
ی شدهاند که قانون استعامر و کفر را تایید
زندگی ،تقبیح شد .پس آیا زنان فریفته کسان 
میکنند؟ یا فریفته برابری با مردانیاند که جبین حقارت و فرومایهگی را در برابر غرب به
زمین سائیدهاند؟ یا هم شیفته برابری با کسانیاند که مدتها در مجلس قانونگذاری به
قانونی کف زدهاندکه با دیکته اربابانشان وضع شده بود؟
بدون شک ،زن مسلامن تساوی حقیقی را در رقابت با مرد به سان دو مبارز همسطح
در حمل امانت اسالم جهت بدست آوردن رضای الله متعال میبیند و زن مسلامن نباید
چیز دیگری غیر از اینرا به دوش کشیده و یا مطابق آن زندگی کند .در یکی از موضوعات
این هامیش ،نقش خانواده را در پرورش و تربیه دولتمردان شایسته روشن ساخت؛ نه
مزدوران ،احمقان و فرومایهگان؛ چون مفاهیم اسالمی هرگز شخصیتی را تربیه منیکند؛
مگر اینکه او را به سیاستمدا ِر رهرب و آگاه مبدل میسازد که از ظلم ،ستم ،ذلت و
فرومایهگی متنفر باشد.
خالصهی کالم :بانوان حزبالتحریر-تونس از طریق این هامیش عدم مشارکتشان
را در تحکیم فکری ،قانونگذاری استعامر و ربودن زندگی سیاسی تحت شعارهای
دروغینی چون :مشارکت زنان در کار سیاسی و منصبهای عالی ،اعالن منودند .آنان
نت به کسانیکه در مقابل ظلم و دیکتههای غرب زیر نام مساوات ،سکوت
همچنین از پیوس 
اختیار منودهاند ،امتناع ورزیده و همهی مردم؛ اعم از مردان و زنان را در فعالیت سیاسی
جهت ایجاد خالفت راشده بر منهج نبوت ،فراخوانده و به مشارکت یا مساواتیکه باعث
رضایت استعامر میگردد ،نه گفتند.
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برخورد رشکت کنندگان این هامیش ،بسیار خوب بود؛ زیرا بسیاری از آنان
عالقهمندیشان را به فعالیت سیاسی به اساس دین مقدس اسالم ابراز منودند.

أم رحمة
بخش زنان حزبالتحریر-تونس
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مقدمه
سپاس پروردگار عاملیان راست که با نعمت اسالم بر ما منت نهاد و درود و سالم بر
رسول الله صلی الله علیه وسلم ،و بر یاران و پیرواناش باد!
بانوان حزبالتحریر-تونس در  12اپریل 2014م هامیشی را موفقانه تحت عنوان:
«کدام مساواتی را میخواهند؟ و ما خواهان کدام قانون استیم؟» برگزار منودند .این
هامیش به چگونگی برخورد زنان تونس در مقابل فراخوانیهای تحکیم برابری مطلق
میان مرد و زن که در همین اواخر در قانون اساسی کشورها مورد تایید پارملانهایشان
قرار گرفته است ،راهحل ارئه منود .این رساله شامل موضوعاتی میباشد که دربرگیرنده این
رویدادهای مهم است.
دولتهای سکولر غربی ،نهادها و جنبشهای زنان از چندین دهه بدینسو شعار
دروغین برابری جنسیتی را در جهان اسالم رس داده و مدعیاند که این موضوع باید
بهعنوان یک ارزش جهانی پذیرفته شود تا از این طریق ،جایگاه زنان و حقوقشان حفظ
و زندگیشان بهبود یابد .در نتیجه این مفهوم که زن و مرد از حق یکسان ،نقش و آزادی
انتخاب در زندگی برخوردار میگردند ،در معاهدات بیناملللی و قوانین کشورهای موجود
در جهان اسالم و غیر اسالم بهطور یکسان وارد گردید .آنان این فکره را باالی مردم خود
تحمیل و ترویج منودند که گویا آن «گلوله نقرهای» میباشد که از طریق آن میتوان به
معالجه ظلم و ستمیکه زنان در سطح دنیا با آن روبهرو هستند ،پرداخت و ادعا میمنایند
که این مفهوم یگانه مقیاس چگونگی برخورد کشورها با زنان است.
اسالم قاطعانه برابری جنسیتی را رد منوده و آن را یک ارزش جهانی منیداند .اسالم
حقوق و وظایف مرد و زن را به اساس برابری و خواهشاتشان تعیین منیکند؛ بلکه
آن را به اساس احکامیکه الله متعال ترشیع منوده است ،مشخص میسازد .از دیدگاه
اسالم مردان و زنان در بعضی عرصهها؛ چون :آموزش ،زندگی اقتصادی ،سیاسی وغیره
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حقوق و وظایف برابری دارند؛ اما بعضی دیگر از این حقوق و وظایف میان آنان متفاوت
میباشد .بهگونه مثال :احکام متعلق به نظام اجتامعی و خانواده میان زن و مرد در نقش
ح را بیان میکند .اسالم وظیفه مرد را رسپرست خانواده و تهیه
و حقوقشان تفاوت واض ِ
کننده نفقه دانسته و زن را خانم خانه و پرستار اطفالاش میداند .گذشته از آن ،مفهوم
برابری جنسیتی برخواسته از مفاهیم بیگانه غربی بوده و در نتیجه ظلم و چشمپوشی از
حقوق اساسی آموزشی ،اقتصادی ،حقوقی وسیاسی به وجود آمده است؛ حقوقیکه زنان
تحت سیطره نظامهای غربی سیکولریستی وضعی از آن محروم شدند .این تاریخیکه
چنین قانونگذاری حقوقی را تایید و کمک منوده است ،ربطی به اسالم ندارد .اسالم
حامیت از حقوق زنان را در دولت اسالمی که توسط پیامرب اکرم صلی الله علیه وسلم
در مدینه منوره تاسیس شده بود ،بهدوش گرفته که قرنها زیر چرت خالفت تطبیق گردیده
است .این مفهوم (برابری جنسیتی) با ثقافت/فرهنگ مردم تونس و سایر مسلامنان مغایرت
دارد ،زیرا عقاید مسلامنان محکم و میراث و تاریخشان از اسالم رسچشمه گرفته است.
به همین دلیل ،میلیونها زن مسلامن در رسارس جهان این آرمانها و ارزشهای غربی را
رد میکنند ،در عوض احکام و ارزشهای اسالم را اساس زندگیشان پذیرفتهاند .زنان
مسلامن در تالش این اند که منظر سیاسی ،اقتصادی و اجتامعی را در کشورهای خود به
اساس عقاید ،ارزشها و احکام اسالمی شکل دهند .اندیشهی برابری جنسیتی ،در بیش
از یک قرن با وجود تالش زنان غربی و ایجاد قوانین بیشامر برابری جنسیتی که طی چند
دههی اخیر تصویب گردید ،در وفا منودن به وعدههاییکه به زنان داده شده بود ،ناکام
گردیده است .با این حال کشورهای غربی از نابههنجاریهای همهگیری چون :خشونت،
ن مفکوره که
آزار جنسی ،تجاوز جنسی و تبعیض علیه زنان رنج میبرند .افزون بر این ،ای 
زن باید وظیفهی مرد را بهدوش گرفته و نانآور خانواده باشد ،برای زن سنگینی میکند و
در عین زمان زن را از امتیاز دریافت مخارجیکه مرد و یا دولت پرداخت آن را بهدوش
دارد ،محروم ساخته است.
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این کار شکل نابودگ ِر جایگاه زنان را به خود گرفت ،از اینرو تعدادی زیادی از زنان
بدون دریافت نفقه رها و یا مجبور شدند تا به تنهایی بهخاطر بدست آوردن لقم ه نانی برای
خود و خانوادهشان مبارزه منایند .در نتیجه نزاع برخواسته از برابری جنسیتی میان زن و
شوهر نیز در رابطه به حقوق و مسوولیتها ،آسیب سهمگینی به سالمتی خانواده وارد شده
است .همچنان ،این مفکوره حقوق آنعده از اطفالی را که در کودکستانها و پرورشگاهها
تربیت شدهاند ،آسیب رسانده است؛ چون این مفهوم فشار اقتصادی و اجتامعی را باالی
مادران وارد منوده تا همسان با مردان کار منوده و مسوولیت مهمشان را که هامن پرورش
نسل آینده میباشد ،ترک منایند .از بلند رفنت مشکالت روانی و رفتاری و همچنان
مشکالت آموزشی در میان اطفال و نوجوانان در کشورهای مختلف غربی مانند سویدن
که بزرگترین کشور جهان در قضیه برابری جنسیتی میباشد ،نسبت داده شده است.
قضیه برابری جنسیتی بنیان خانواده مسلامن را بعد از به حاشیه راندن مفهوم مادری و
برهم زدن دیدگاه اسالم پیرامون نقش اساسی زن بهعنوان مادر و خانم ،از هم پاشید .اسالم
برای زنان مسوولیتهای اساسی را چون آموزگار بودن برای اطفالشان؛ مربیان نسلیکه در
برگیرنده شخصیتهای اسالمی ،اعم از مردان و زنان و بندگان مخلص الله متعال و رعیت
صالح و خدمتگذارانیکه ممثل سلوک و اخالق حمیده در دولت آینده خواهند بود،
الزم گردانیده است .بدین صورت ،این نسل مصدر خیر برای جوامعشان و آتش سوزنده
ظلم و فساد و حامی این دین (اسالم) و حامل دعوت اسالمی خواهند بود .و آنان متام درد
و رنج امت و جوامع را بهدوش کشیده و اوصاف رهربیت متامی برشیت در آنان متجسد
خواهند گردید.
برعالوه نقش حیاتی ،اسالم برای زن الزم منوده است تا در جوامعشان بهعنوان
فعاالن سیاسی درخشیده و حکام را محاسبه کنند و همچنان امور مردم را مطابق با احکام
اسالمی تنظیم منوده و در مقابل ظلم ،ستم و فساد بایستند و امر به معروف و نهی از منکر
کنند .امروزه زنان نقش اساسی را در تحقق دیدگاه جدید سیاسی در رسزمینهای اسالمی

8

مفکورهی تساوی زن و مرد و دیدگاه اسالم
بازی میکنند که این عملکرد آنان به عقیدهی اسالمی ربط داده میشود .ولی واقعیت
موجود در متام کشورهای دنیا به این امر داللت میکند که بهبود حقیقی زندگی مردم بر
مبنای قوانین و نظامهای سکولریستی که نتوانسته است تا احرتام ،امنیت و همدیگر پذیری
را در رشق و غرب تامین کند ،امکان پذیر نیست .همچنان آیندهی زن در جهان اسالم
با متسک داشنت به افکاری چون برابری جنسیتی از دیدگاه قانون که عمالً ناکام بوده و
قابلیت تطبیق را ندارد ،زیاد روشن نخواهد بود .الزم است تا مرزی برای تجارب بدست
آمده از مفاهیم غلط و بیگانه غربی در نظر گرفته شود و بحثی پیرامون مفهوم برابری
جنسیتی صورت نگیرد؛ مگر اینکه آن را بهعنوان نابود کننده حقوق زن و تصویری از
ظلم باالی زنان و کودکان خواند که شکل کاذبانه و گمراه کنندهای را از پیرشفت و رفاه در
زندگی زنان به تصویر میکشد.
قانونیکه بهشکل کامل آن از اسالم گرفته میشود ،متام افکار غربی و بیگانهای چون
برابری جنسیتی را رد منوده و تغییر واقعی و کامل را در زندگی زنان تونس و جهان اسالم
وارد خواهد کرد .بنا ًء نظام اجتامعی در اسالم یگانه نظامی است که وظایف و حقوق

مردان و زنان را بهشکل تکاملی ،نه رقابتی ،تنظیم منوده و زندگی زناشویی و خانوادگی را
آراسته و منسجم میسازد .اسالم برای مردان و زنان اجازه منیدهد تا حقوق و وظایفشان
را مطابق خواستهای خودخواهانه و کورکورانه شخصی خود تعیین منایند که به جز
اضطراب و ازهم پاشیدگی چیزی دیگری را در پی ندارد؛ بلکه مسوولیتها و حقوق را
بهشکل صحیح ،عادالنه و واقعبینانه تنظیم منوده که خیر همهگان ،اعم از مردان ،زنان و
کودکان در آن تضمین خواهد شد .قوانین نظام اجتامعی اسالم اکرام زن و تداوم آن را
در جامعه و همچنان نفقه و امنیت دامئی و نقش اساسی وی را بهعنوان کدبانوی خانه
با بهرتین وجه ضامنت میکند .این همه موارد به جز در زیر چرت دولت خالفت امکان
پذیر نخواهد بود؛ دولتیکه نظامهای صحیح الله سبحانه وتعالی را در عرصههای سیاست،
اقتصاد ،آموزش و قضاوت تطبیق میکند .این دولت متام حقوق اسالمی را که الله متعال
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بهشکل حقیقی و واقعی در زندگی برای زن ارزانی داشته است ،ضامنت میمناید و مانند
قوانین وضعی نادرست برشی برایشان وعدههای دروغین و پوشالی منیدهد.
مقالههای این رساله بهگونهی همهجانبه بعضی از افکاری را که در باال تذکر یافت،
پیشکش میکند .در فرجام از زنان مسلامن میخواهیم تا با خواهرانشان در حزبالتحریر
بهخاطر اعاده نظام بزرگ اسالم ،جهت تطبیق دوباره آن در رسزمینهای اسالمی بپیوندند
و با تطبیق این نظام ،در زندگی دنیا و آخرت پیروزی و اجر بزرگی را بدست آورند .الله
متعال میفرماید:

﴿ َو َمن يُ ِطعِ اللَّهَ َو َر ُسولَهُ َويَخ َ
ُم الْفَائِ ُزونَ﴾ [نور]52 :
ْش اللَّهَ َويَ َّت ْق ِه َفأُو َلٰ ِئكَ ه ُ

ترجمه :و هرکس الله و پیامربش را اطاعت کند ،از او (سبحانه وتعالی) برتسد و از
مخالفت فرمانش بپرهیزد ،چنین کسانی هامن پیروزمندان واقعی هستند!

دکتور نرسین نواز
عضو دفرت مطبوعاتی مرکزی حزبالتحریر

10

آغاز
سپاس اللهی را که هیچ دینی بهغیر از دین وی ،هیچ رشعیتی غیر از رشیعت وی،
هیچ حکمی غیر از حکم وی و هیچ هدایتی به غیر از هدایت وی نیست و درود و سالم
بر محمد صلی الله علیه وسلم ،رهرب و نور چشم و رهنامی ما بهسوی الله متعال و درود بر
اصحاب وی باد!
بار الها! حق را هامنگونه که هست ،برایمان بنام و پیروی از آن را نصیبمان فرما و
باطل را با هامن شکل باطلاش برایمان نشان ده و ما را از آن دور کن! و بعد.
از زمانیکه الله متعال محمد صلی الله علیه وسلم را به رسالت اسالم برگزید ،این دین
در مبارزه با کفر و باطل بوده و هست؛ مبارزه فکری ،عقیدوی و مبارزه مادی با ارتش و
اسلحه ادامه داشت تا اینکه کفار استعامرگر دولت اسالمی (دولت خالفت) را نابود کرد،
هامنجا بود که این مبارزه فکری خطرناک شدت بیشرت گرفت .شاید یکی از برجستهترین
موضوعات مبارزه فکری این باشد که کفار استعامرگر با بازی و تالش در قضیه زن؛
قضیهای که قلمهای زیادی جهت نوشنت آن برداشته شد ،بحث پیرامون این موضوع منربها
را به خود اختصاص داد و هامیشها و سازمانهای زیادی برای دستیابی حقوق زن و
رسیدن به برابری مطلق میان مردان و زنان ایجاد شد .بنا ًء آگاهی از این برنامهها و تالش
خستگی ناپذیر برای افشاء منودن خباثت و اهداف آن الزمیست .بدین اساس امروز
خواستیم تا هامیش مان تحت عنوان« :کدام برابریی را برای زن میخواهند؟ و ما خواهان
ت توطئههای مرتبط به
کدام قانونی استیم؟» باشد تا آگاهی و فهم زنان مسلامن را بر واقعی 
زنان؛ چون مساوات و سائر موارد بازتاب پیدا منوده و همچنان برای اینکه واقعیت اصلی
برنامهها و قضیه رسنوشتسازی راکه باید زنان بدان بپردازند ،توضیح داده شود.
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پیشگیری در کارهای خیر ،نه در مساوات برای رضایت
استعامرگران سیکولریست
حمد وستایش الله متعال راست ،از وی طلب کمک و بخشش منوده و از بدیهای
نفس و اعاملمان به او پناه میبریم؛ کسی را که الله متعال هدایت کرده باشد ،هیچ کسی
وی را گمراه نخواهد کرد و کسی را که او سبحانه وتعالی گمراه کند ،هیچ هدایتگری
برایش نیست و شهادت میدهیم که هیچ معبودی جز الله متعال نبوده و وی واحد و
الرشیک است و محمد صلی لله علیه وسلم بنده و رسول اوتعالی است.
از خالق و رشیعتگذار بودن الله متعال و از دین و منهج بودن اسالم و از نبی و رسول
بودن محمد صلی الله علیه وسلم و از کتاب و قانون بودن قرآن کامالً راضی هستیم! اما
بعد!
خواهران عزیز! السالم علیکن ورحمت الله وبرکاته!

َض اللَّهُ َو َر ُسولُهُ أَ ْم ًرا أَن يَكُونَ لَ ُه ُم الْ ِ
ن أَ ْم ِر ِه ْم
﴿ َو َما كَانَ لِ ُم ْؤ ِمنٍ َو َل ُم ْؤ ِم َن ٍة إِ َذا ق َ
ي ُة ِم ْ
خ ََ
َو َمن يَ ْع ِ
سولَهُ َف َقدْ ضَ َّل ضَ َل ًل ُّمبِي ًنا﴾[احزاب]36 :
ص اللَّهَ َو َر ُ

ترجمه :هیچ مرد و زنِ با ایامنی حق ندارد هنگامیکه الله و پیامربش امری را داوری(و
آن را مقرر منوده باشند) اختیاری (در برابر فرمان الله) داشته باشد و هرکس نافرمانی
الله و رسولش را کند ،به گمراهی آشکاری گرفتار شده است!

ح ِ
ج َّن َة َو َل
ات ِمن َذكَ ٍر أَ ْو أُنث َٰى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌ
﴿ َو َمن يَ ْع َم ْل ِم َ
ن َّ
ن َفأُولَٰ ِئكَ يَدْ ُخلُونَ الْ َ
الصالِ َ
يُظْلَ ُمونَ نَ ِقريًا﴾ [نساء]124 :

ترجمه :و کسیکه چیزی از اعامل صالح را انجام دهد ،خواه مرد باشد یا زن ،در

حالیکه ایامن داشته باشد ،آنها داخل بهشت میشوند و کمرتین ستمی به ایشان
نخواهد شد.
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آری! قضیه ما و شام در این زندگی یکی بوده که آن عبارت از بدست آوردن رضایت
الله متعال میباشد .بنا ًء ما اسالممان را با افتخار ،اعتزاز و قناعت به جان و دل میپذیریم
و متام امور مان را به اسالم قیاس منوده و هرچیزیکه برایمان پیشکش شود ،در ترازوی

اسالم وزنش میکنیم ،پس در متام موارد چون :فکره ،دعوت و امور ،تنها مقیاس و میزان
ما اسالم خواهد بود.
گذاشنت اندیشهی تساوی جنسیتی در ترازوی اسالم برای هر زن مسلامنیکه در
جستجوی رحمت الهی است و از عذاباش میهراسد ،حتمیست.
غرب کافر به این نتیجه رسیده است که اگر اراده و اداره نیک زنان مؤمنه نباشد ،هیچ
گاهی شخصیتهای چون صالح الدین و محمد فاتح ظهور نخواهند کرد .آنان درک
منودهاند که تقوای زنان مؤمنه از گذشته تا به حال ،مصدر قوت و بلندی امت محمد
صلی الله علیه وسلم بوده است .قسمیکه ارسار قوت ما را درک منوده و حمالت فکری
برنامهریزی شدهی رسمایهداری را با کمک بعضی از فرزندان این امت در رسزمینهای
اسالمی به راه انداخته اند که در این حمالت زن مسلامن هدف اساسی آنان است .بنا ًء
هرگز نباید سخن این مرد متعصب صلیبی (گالدستون) را فراموش کرد که گفته است:
«وضعیت برش هیچگاهی بهبود نخواهد یافت تا زمانیکه حجاب از روی زن مسلامن
برداشته شده و با آن قرآن پیچانده شود».
به راستی الله متعال زن و مرد را بهشکل یکسان در امانتداری از اسالم مکلف منوده
و در روز رستاخیز ،اسالم به متام مسلامنان مرور کرده خواهد گفت :پروردگارا! این مرا
یاری کرد ،پروردگارا! این مرا رها کرد و یاری نکرد! از اینرو ،برای زنان و مردان ،وفا
منودن به حق امانت اسالم الزم است.
سونَ﴾ [مطففین]26 :
ف َٰذلِكَ َفلْ َي َت َناف ِ
﴿ َو ِ
َس الْ ُم َت َنا ِف ُ

ترجمه :و در این (امر) پیشیگیرندگان باید بر یکدیگر پیشی گیرند!
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پس قضیه زن مسلامن در حقیقت یاری دادن این دین و بلند بردن شأن آن است که
حق و از جانب پروردگار عاملیان بوده و چیزی دیگری غیر از آن تا روز رستاخیز ،باطل و
زیان آور خواهد بود .بنا ًء زن مسلامن شیفته مساوات با کسی نیستکه از حمل امانت الهی
شان ه خالی منوده و به آن پشت گردانیده است .همچنان زن مسلامن عالقهمندی برابری
ی را ندارد که قانون استعامر را تصویب منوده باشد و به قانونیکه از قرآن و سنت
با کس 
رسول الله صلی الله علیه وسلم استنباط شده است ،پشت میگرداند.
اکنون در این انقالب ،امت که آرامش را از استعامر ربوده ،با تعیین خطوط رسخ قضیه
رسنوشتساز مان جهت آزادسازی امت بزرگ محمد صلی الله علیه وسلم ،ارزشهای
امت را معیار قرار داده میپرسیم :کسیکه به مساوات فرا میخواند کجا و قضایای حقیقی
ما کجاست؟! کسیکه به مساوات فرا میخواند کجا و واجب بودن حکم به اساس اسالم
که وحی پروردگار عاملیان است ،کجاست؟! الله متعال میفرماید:

َض اللَّهُ َو َر ُسولُهُ أَ ْم ًرا أَن يَكُونَ لَ ُه ُم الْ ِ
ن أَ ْم ِر ِه ْم﴾
﴿ َو َما كَانَ لِ ُم ْؤ ِمنٍ َو َل ُم ْؤ ِم َن ٍة إِ َذا ق َ
ي ُة ِم ْ
خ ََ
[احزاب]36 :

ترجمه :هیچ مرد و زن با ایامنی حق ندارد هنگامیکه الله و پیامربش امری را حکم
کند ،اختیاری (در برابر فرمان الله) داشته باشد.

ف أَنف ِ
ُسه ِْم َح َر ًجا
ج َر بَ ْي َن ُه ْم ثُ َّم َل يَجِ دُوا ِ
يم شَ َ
﴿ف ََل َو َربِّكَ َل يُ ْؤ ِم ُنونَ َح َّت ٰى يُ َ
حكِّ ُموكَ ِف َ
يم﴾ [نساء]65 :
ِّم َّم قَضَ ْي َ
ت َويُ َسلِّ ُموا ت َْسلِ ً

ترجمه :به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود ،مگر اینکه در اختالفات

خود ،تو را به داوری طلبند و سپس از داوری تو ،در دل خود احساس ناراحتی نکنند
و کامالً تسلیم باشند.

کسیکه به مساوات مطابق دیدگاه غرب فرا میخواند کجا و قضیه بازی استعامر در
رسزمینهای ما مثل قانونگذاری ،انتخاب حکام ،به تاراج بردن ثروت و قتل و کشتار،
کجاست؟ این هامن چیزی است که الله متعال از آن نهی فرموده است:
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ني َسب ً
ِيل﴾ [نساء]141 :
ج َع َل اللَّهُ لِلْكَا ِفرِي َ
ن َع َل الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
﴿ َولَن يَ ْ

ترجمه :هرگز الله کافرا را بر مؤمنان چیره نخواهد ساخت.

کسیکه به مساوات سکولریستی خیالی فرامیخواند کجا و محاسبه حکام بر
کوتاهیهایشان در قبال امکانات و قوت امت؛ چون صنعت بزرگ ،ارتش وحشتناک و
رعیت با کرامت رسزمینهای آن کجاست؟ آنها کجا و این همه کجاست؟!
کسیکه بدان فرا میخواندکجا و آن مردان و زنانیکه بر مبنای اصالت خویش و
واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر ،به عنوان یک اساس محکم و قوی خواهان
عمل سیاسی واجب اند ،نه مشارکتی کجاست؟ الله متعال میفرماید:

ض يَأْ ُم ُرونَ بِالْ َم ْع ُر ِ
ات بَ ْعضُ ُه ْم أَ ْولِ َيا ُء بَ ْع ٍ
وف َويَ ْن َه ْونَ عَنِ الْ ُمنكَ ِر
﴿ َوالْ ُم ْؤ ِم ُنونَ َوالْ ُم ْؤ ِم َن ُ

ي َح ُم ُه ُم اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
َو ُي ِقي ُمونَ َّ
الص َل َة َو ُي ْؤتُونَ ال َّزكَا َة َو ُي ِطي ُعونَ اللَّهَ َو َر ُسولَهُ أُولَٰ ِئكَ َس َ ْ
يم﴾ [توبه]71 :
َعزِي ٌز َح ِك ٌ

ولی (و یار و یاور) یکدیگرند؛ امر به معروف و نهی از
ترجمه :مردان و زنان باایامنّ ،
منکر میکنند؛ مناز را برپا میدارند و زکات را میپردازند و الله و رسولش را اطاعت

میکنند؛ به زودی الله آنان را مورد رحمت خویش قرار میدهد؛ به تحقیق الله توانا و
حکیم است!

خواهران عزیز!
آیا دعوتگران برابری جنسیتی مدتها؛ بلکه همیشه در داخل و خارج مجلس
منایندگان برای زیبا نشان دادن قانونیک ه این مفکوره را در کلیات و جزئیات که تحت
نظارت غرب استعامرگر قرار دارد و همه را آموزش میدهند ،دست تایید به هم نزدند؟
آیا طرفداران مساوات در رسزمین ما از مداخله استعامر در مسیر سیاسی تونس
و کشورهای جهان اسالم استقبال نکردند؟ و آیا فراخوانی تحریکآمیز و رصیح ،این
همه دخالت فرانسه را در جنوب مدیرتانه ،یعنی تونس به یاد منیآورند؟ از کِی؟ از زن
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حقوقدانیکه معاون رئیس سازمان حقوق برش تونس بود و هم اکنون رئیس فدراسیون
بیناملللی حقوق برش میباشد .مردم تونس از اینکه چگونه وی در نوامرب سال 2011م
بهصورت زنده در تلویزیون فرانسه خواستار حامیت این کشور از تونس شد ،شگفت زده
شدند .ما میدانیم که چرا قبل از آن جایزهای را از نهاد زنان سال عرب در یافت کرد و چرا
پس از آن او از هوالند ،رئیس جمهور فرانسه نیز جایزهای بدست آورد.
امروزه بعد از تسلط بر قانونگذاری ،بهویژه قانون اساسی و همچنان بعد از فراخوانی
رصیح برگشت دوباره استعامر ،این موضوع از طریق منربهای طرفداران مساوات خیالی و
نظارت مستقیم کشورهای استعامرگر بر منایندگان مجلس و خصوصاً برای زنان در حوزه
قانونگذاری ،بیشرت و خطرناکتر میشود.
در رأس سازمانهای استعامری که باالی سیاستمداران و منایندگان تونس و جهان
عرب تاثیر میگذارد« ،سازمانهایی چون برنامه توسعه حکومتداریی تابع سازمان ملل»،
«سازمان جهانی منایندگان مجالس علیه فساد( »)GOPACو «شاخه آن در جهان عرب
(سازمان منایندگان مجالس عرب علیه فساد)» را عالوه بر صندوق مشارکت عرب-بریتانیا
و برنامه بنیاد وست مینسرت بریتانیا برای دموکراسی را مییابیم.
این برنامهه ا و نهادها برای تشکیل مجالس منایندگان و قانونگذاری بر اساس
سکولریزم استعامری طبق دیدگاه غرب ،که زندگی سیاسی در کشور ما چگونه باید باشد،
کار میکنند .همچنان رفتار منایندگان و تصوراتشان در پاسخگویی از بودجه عام برای
دولت ،مطابق خواست استعامر صورت گرفته است.
اندکی در رابطه به بنیاد «وست مینسرت بریتانیا» جهت جدی بودن کارش در کشور
مان درنگ میکنیم :یک سازمان غیردولتی انگلیسی بوده که در سال 1992م همگام با
تغییرات سیاسی در اروپای رشقی پس از فروپاشی اتحاد جامهیر شوروی تاسیس شده
است .کار این سازمان یک عمل پارملانی برای تثبیت قوانین سیاسی بوده که غرب بهطور
کلی و انگلیس بهگونه ویژه خواهان آن است .پس از آغاز انقالب امت در تونس ،این
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نهاد استعامری دفاتر زیادی را در کشورهای عربی ایجاد کرد .این سازمان فعالیت خود
را در اکتوبر 2011م در تونس آغاز منوده و کار خود را مستقیامً با مجمع مؤسسان با
تامین بودجه صندوق مشارکت عرب -انگلیس آغاز منود .زمان برنامه این سازمان سه
ساله بوده که از مارچ 2012م الی مارچ 2015م میباشد .این سازمان نخست در عرصه
قانو ن اساسی ،سپس قانونگذاری دورهی انتقالی و سوم به نظارت در کار دولت میپردازد.
اینجا پرسشی مطرح میشود که :آنان چه چیزی را به سیاستمداران تقلیدی و منایندگان
واگذار کردهاند؟
این سازمان تنها شامل تونس نه ،بلکه شامل متام مناطق عرب در  6و  7مارچ
سال 2014م میگردد .تعدادی از منایندگان مجلس مؤسسان تونس و اعضای مجلس
منایندگان یمن و کنگره ملی لیبیا در یک کارگاه آموزشی در عامن – اردن با نظارت
سازمان منایندگان مجالس عرب علیه فساد با همکاری بنیاد وست مینسرت بریتانیا برای
دموکراسی» گرد هم آمدند تا اینکه استعامر بتواند تسلطی بر قوانین رفتاری منایندگان
داشته باشد .سپس میگویند؛ بعد از آن فکر کردند و چاره اندیشیدند؛ چقدر زشت است
آن چیزیکه اینان پیروی میکنند!
در مورد امنیت کشور و مردم با در نظرداشت وقت ،نکات مهم این موضوع را
مرور خواهیم کرد .در مورد اسرتاتیژی امنیتی باید گفت که انگلیس آن را با هامهنگی
اسرتاتیژیک امنیتی با الجزائر ترسیم منوده ،سپس بهصورت منطقهای از طریق کمیتههای
مشرتک امنیتی از یک طرف بین تونس و الجزائر و از سوی دیگر بین الجزائر و لیبیا اجرا
میمناید .این در سطح اسرتاتیژیک و برنامهریزی سیاسی است .غرب استعامرگر فرمان
میراند و حکومتها اطاعت میکنند .هنگامیکه همه از سفر رئیس جمهور موقت تونس
به فرانسه در مورد سطح تجهیزات امنیتی یاد میکند که وی در این سفر چندین توافقنامه
را امضا کرد ،پیشانیها از فرط خوشی باز میشود ،از جمله این توافقنامهها مطالعه پروژه
حفاظت از بنادر و دستیابی به تجهیزات میباشد که با استفاده از قروض فرانسه منعقد
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گردیده است ،یعنی :در گِر ِو وامهای فرانسه ،مطالعه پروژه و تجهیزات!
بنابر این ،قانونگذاری استعامر توسط سازمانهای بیناملللی و دیگر نهاد هایش که
ممثل قانون اند ،از نحوه قانونگذاری سیکولریزم نظارت منوده و با آنها جشن میگیرند و
با دروغ ادعا میکنند که این یک دستآورد منایندگان مردم است ،در حالیکه این تجاوز
به حاکمیت در قانون میباشد! بعد از آن مواظبت از منایندگان ،سیاسیون و انتخاب حکام
نیز با نظارت غرب استعامرگر صورت میپذیرد که این امر در حقیقت نابود ساخنت سلطه
و قدرت میباشد .همچنان اسرتاتیژی امنیتی را نیز دولتهای استعامری ترسیم و بهگونه
منطقهای و محلی تنفیذ میکنند که گویا این یک قانون ذاتی بوده و حکومتهای منطقه
آنرا وضع کردهاند .این است بازی با آرمانها و امنیت رسزمینها!
آیا در چنین زندگی سیاسی اشرتاک زن را میخواهند؟! آیا اشرتاک آنان را در چنین
سیادت برای قانونگذاری سکولریزم که اسالم را از زندگی ما جدا ساخته و با نظارت
منایندگان و سیاسیون بر اساس ایدیولوژی سکولریزم استعامرگر ،زندگی سیاسی را از ما
گرفته و امنیت مردم و کشورها را با این اسرتاتیژی وارده که ضامن شوکت ،حفظ حیثیت و
هیبت ما در میان دیگر کشورها منیباشد ،میخواهند؟ آیا در مقابل غرب استعامرگر که
خواهان برابری مردان و زناناند ،چنین تواضع و فروتنی بایدکرد؟
این بدترین نوع حیات سیاسی است که مشارکت ما را در آن تحت نام مشارکت
زن در فعالیت سیاسی و منصبهای بلند میخواهند .زن مسلامن چنین مشارکتی را در
پیروی از غرب نه؛ بلکه رقابت و پیشیگیری در اطاعت از پروردگارش که موجب عزت
است ،میخواهد؛ نه مشارکت را در ذلت .ما خواهان برابری با کسیکه در مقابل ظلم و
دیکتههای استعامر سکولریستی رس تسلیم فرود میآورد ،نیستیم؛ بلکه سیادت رشیعت
الهی و سلطهی حقیقیِ را جستجو میکنیم که در مقابل دیکتهها گردن ننهد و همچنان
نیرویی را میطلبیم که حامی حقیقی مردم بوده و از تسلط غرب باالی این امت اصیل
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جلوگیری کند .در این نعمتها رضای پروردگار ما و عزت دنیا و آخرت نهفته است ،پس
باید در آن مسابقه مناییم.
خواهران گرامی!
اگر دعوت به برابری جنسیتی در حاکم گردانیدن اسالم و آزادی رسزمینها از دست
غرب و بازگردانیدن عزت و شوکتمان با انتخاب حاکمیکه هیچگونه وابستگی با غرب
نداشته باشد ،میبود ،هیچگاهی میان ما کشمکش به درازا منیکشید؛ چون پریشانی ما
الفاظ نیست و حتی اگر الفاظ و اصطالحات هم مهم میبود؛ بلکه اختالف میان ما و
طرفداران برابری جنسیتی مطابق دیدگاه غرب سیکولر ،یک اختالف بنیادی در روش
زندگی میباشد .اختالف بنیادی میان این دو منهج:
اول:
ش ٍء﴾ [نحل]89 :
﴿ َونَ َّزلْ َنا َعلَ ْيكَ الْ ِك َت َ
اب تِ ْب َيانًا لِّك ُِّل َ ْ

ترجمه :و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز است.
دوم:
ش ٍء﴾ [ملک]9 :
﴿ َو ُقلْ َنا َما نَ َّز َل اللَّهُ ِمن َ ْ

ترجمه :گفتیم :الله هرگز چیزی نازل نکرده.
بنا ًء تا زمانیکه ما یک چهارچوکات نسازیم ،وارد تفصیالت منیشویم و هرگز با
آنان در جزئیات احکامی؛ چون لباس ،رابطه میان زن و مرد و احکام دیگر وارد بحث
نگردیده و فقط مشاجره با آنها در محدوده زندگی باقی خواهد ماند؛ پس یا زندان سکولر
استعامری که رسول الله صلی الله علیه وسلم آن را به «سوراخ سوسامر» متثیل و توصیف
منود ه و یاهم خالفت راشده بر اساس منهج نبوت که ما را از تنگنای دنیا به وسعت دنیا و
آخرت میکشاند؟
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در یک کالم :رقابت ما بهخاطر برقراری دولت قرآن و عزت (خالفت) ،بهرت از برابر
بودنمان در حکومت سکولریستی استعامرگر خواهد بود .آری! ما میخواهیم چون آسیه
که در مقابل فرعون ایستاد ،باشیم؛ نه مانند مردان و زنانیکه باطل را تحسین کردند!
در اخیر از الله متعال میخواهم تا بانوان حزبالتحریر-والیه سودان را در حمل
«دعوت به خالفت ،قضیه رسنوشتساز» همکاری مناید و همچنان زنان تونس و دیگر
جهان اسالم را با برقراری خالفتشان در کنار مردان امت و رقابت برای خیر و آزادسازی
رسزمینها و بندگان سهم فعال بخشد.

اب َويَ ْعفُو َعن كَ ِثريٍ
ي لَك ُْم كَ ِثريًا ِّم َّم كُن ُت ْم تُ ْ
ن الْ ِك َت ِ
خفُونَ ِم َ
﴿َ ...قدْ َجا َءك ُْم َر ُسولُ َنا يُ َب ِّ ُ

الس َل ِم
َقدْ َجا َءكُم ِّم َ
اب ُّم ِب ٌ
ن اللَّ ِه نُو ٌر َو ِك َت ٌ
ني ﴿ ﴾١٥يَ ْه ِدي ِب ِه اللَّهُ َمنِ اتَّ َب َع رِضْ َوانَهُ ُس ُب َل َّ
[ ﴾...مائده]16-15 :

ترجمه :پیامرب ما بهسوی شام آمد و از بسیاری از آن (که فعالً افشای آن مصلحت
نیست) رصف نظر میمناید( .آری) از طرف الله نور و کتاب آشکاری بهسوی شام آمد.
الله به برکت آن ،کسانی را که از خشنودی او پیروی کنند ،به راههای سالمت هدایت
میکند.

والسالم علیکم و رحمت الله وبرکاته!
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ی و خاستگاهی برای
خانواده؛ نخستین دژ در برابر مزدور 
دولتمردان!
سپاس پروردگاری را که ما را با دین مقدس اسالم و اسالم را با دولتیکه احکام
الهی را در متام امور زندگی تطبیق میمناید و دولت اسالمی را با مکلف منودن حمل
رسالتاش در متام جهان ،عزت بخشید .سپاس پروردگاری را که زنان را با خواهر قرار
دادن برای مردان عزت بخشید و درود و سالمتی به رهرب ،معلم و الگوی ما که رحمت برای
جهانیان مبعوث گردیده است؛ کسیکه نخست خودش سیاسی بود و بعد از کتلهسازی،
دولت اسالمی را در مدینه منوره تاسیس منود و با مرشکان به مبارزه و با مخلصان به نرصت
پرداخت و درود و سالمتی به آل و اصحاب بزرگوارش؛ اعم از انصار و مهاجرین که از
آنان خلفاء ،والیان ،قضات و فاتحان پدید آمد .سالم و رحمت و برکات الله نثارتان باد!
به درستی اسالم هرگز یک قلب را ماندگار منیسازد؛ مگر اینکه آن را متحول
کرده باشد و هر نفسی با آن قابل ارتقا است .بنابر این ،اصحاب رضی الله عنهم پس از روی
آوردن به عقیده اسالمی ،از چوپان بودن به رهربان امتها تغییر یافتند و همچنان مسلامنان
در هر زمان و مکانیکه بذر عقیده در آن رشد کرده باشد ،از امانت دینی خودداری نکرده
و تالش میکنند تا اسالم را بهعنوان نور و رحمت برای جهانیان حمل کنند.
خانواده اولین مدرسهای است که بذر را پرورش میدهد و فرزندان با شکلگیری
شخصیتهای اسالمی و قرار گرفنتشان در مسیر درست ،بهدرستی پرورش مییابند .بنا ًء

الزم است تا خانواده «مردان آینده» را با مفاهیم راستین اسالمی که بر رفتار تاثیر میگذارد،
آبیاری کند تا آنان بتوانند دولتمردان قدرتمندی بار آیند.
هنگامیکه مسلامنان اسالم را تطبیق منوده و خود را با آن مثقف ساختند ،در نتیجه
هزاران تن بهوجود آمدند که صفت دولتمرد بودن را داشتند ،برابر است که در میان آنان
کسانی چون عمر ،علی ،معتصم ،عقبه بن نافع ،صالح الدین ایوبی و محمد فاتح رحمهم
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الله در حکم بودند و یا مانند ابن عباس ،عز بن عبدالسالم ،احمد بن حنبل و ابن تیمیه
رحمه الله علیهم ،در میان رعیت باقی ماندند؛ زیرا همهی آنان بر اساس آموزههای اسالم
و احکام ناشی از آن ،اظهار نظر کرده و اگر اجرایی در حکم و یا توضیح و محاسبهای
خارج از حکم میبود ،راهحلهایی را ارائه داده و مسیر سیاسی را طی میکردند .همه
آنان این احساس را داشتند که در قبال راهنامیی و اطالعرسانی برای مردم جهت دعوت
بهسوی اسالم و تطبیق اسالم باالی آنان و حل مشکالتشان بر مبنای وحی الهی ،مسوول
میباشند.
امروزه هنگامیکه واقعیت خود را بررسی میکنیم ،نبود دولتمردان را در مجراهای
تصمیمگیری احساس میمناییم و اگر کسی هم امروز در دولت باشد ،از شخصیت
دولتمرد بودن برخوردار نیست و آنان کسانیاند که توانایی فکر کردن ،برنامهریزی و
تصمیمگیری در رابطه به مصالح امت را نداشته و همه این موارد را به دولتهای استعامرگر
واگذار میکنند تا از این امور مراقبت کرده و به رسنوشت کشورها دست یابند .در نتیجهی
این کار ،حکام و متنفذین ما مانند موظفین و اجیران در آمدهاند.
ای زنان مسلامن و آگاه!
امروز برجستهترین نقش خانواده این است که یک دولتمرد را به جهان تقدیم کند.
به این معنی که جوانان با دیدگاههای سیاسی به اساس اسالم و مفاهیم رهربی پرورش داده
شوند و این نوآوری با سیاستهای امروزی که مملو از تقلید و شبیهسازی ،حرکت در
عقب غنایم مادی و سیاسی فوری و همچنان بدست آوردن رضایت قدرتهای استعامری
میباشد ،قابل حصول نیست .در عوض ،این نقش را فقط میتوان از طریق نهادینهسازی
مفاهیم ،رعیتداری و مقابله با کشورهای استعامری قابل حصول ساخت.
در اینجا مجموعهای از مفاهیم بزرگ را ارائه میدهیم که تشکیلدهنده دولتمردان
میباشد؛ افتخار در دعوت به برقرار ساخنت احکام اسالمی در متام عرصهها ،احساس
مسوولیت و استعانت از الله متعال ،نه از ترس مردم و حرص و طمع با آنچه که دارند،
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وفاداری به اسالم و مسلامنان ،قوت استدالل و ترویج فضلیت امر به معروف و نهی از
منکر ،همهی اینها مفاهیم برجسته سیاسی در اسالم میباشند.
پس عزت در فراخوانی جهت برپایی احکام الله متعال در همه امور و هدایت مردم
به این امر بزرگ میباشد ،الله متعال میفرماید:

ن َق ْو ًل ِّم َّمن َد َعا إِ َ
ني ﴿َ ﴾٣٣و َل
حا َوق ََال إِنَّ ِني ِم َ
ن أَ ْح َس ُ
﴿ َو َم ْ
ن الْ ُم ْسلِ ِم َ
ل اللَّ ِه َو َع ِم َل َصالِ ً

ن َفإِ َذا الَّ ِذي َب ْي َنكَ َو َب ْي َنهُ َعدَا َو ٌة َكأَنَّهُ
الس ِّي َئ ُة ۚ ا ْدف َْع بِالَّ ِتي ِه َي أَ ْح َس ُ
ت َْس َتوِي الْ َ
ح َس َن ُة َو َل َّ
يم﴾ [فصلت]34-33 :
ل َح ِم ٌ
َو ِ ٌّ

ترجمه :چه کسی خوش گفتارتر از آن کس است که دعوت بهسوی الله میکند و

عمل صالح انجام میدهد و میگوید« :من از مسلامنانم»؟! هرگز نیکی و بدی یکسان
نیست؛ بدی را با نیکی دفع کن ،ناگاه (خواهی دید) هامن کسیکه میان تو و او
دشمنی است ،گویی دوستی گرم و صمیمی است!

آری! چه کسی خوشگفتارتر از آن کسی است که دعوت بهسوی الله کرده و عمل
صالح انجام میدهد؟! و میگوید« :من از مسلامنانم!» نیکویی در اموریکه مردم را به
سمت برپایی و گسرتش اسالم سوق میدهد ،عبارت از مفاهیمی است که بذر خوبی را
کاشته ،جهان را با متدن و علم پر منوده و برای مسلامنان گروهی از مفکرین و رهربان
بزرگی را به بار آورده است و مفتخر اند که آنان وارثان پیامرباند و آنان خود را مکلف به
حمل دعوت خیر و قربانی دادن در راه الله میدانند.

اما احساس مسوولیت در قبال همهی مردم!
کسیکه تربیه را بر مبنای این اصل آغاز منود ،در مورد او رسول الله صلی الله علیه
وسلم میفرماید:
استعي رع ّیة فغش ّها فهو يف النار».
«أیام راع ُ

ترجمه :هر مسوولیكه مسووليت رسپرستی رعیتی را داشته باشد (و مسووليت خود را
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در قبال آنها ادا نكند و در ادا كردن حقوق آنها كوتاهی كرده) متوسل به غش وتزوير
شود ،جايگاهش دوزخ است.

«کلکم راع وکلکم مسوول عن رعیته».

ترجمه :همهی تان مسوول هستید و متامتان مسوول زیردستان خود هستید!
در این صورت او فقط میتواند از وزن مسوولیت خود آگاه باشد؛ ولی اگر کسی
دیگری تربیه را بر مبنای این اصل بنا منود:
«من مل یهتم بأمر املسلمین فلیس منهم».

ترجمه :اگر کسی به امور مسلامنان توجهی نداشت ،از آنان نخواهد بود.
در این صورت وی فقط میتواند سیاستمداری باشد که به امور عمومی اهمیت
میدهد .این امر مستلزم درخواست کمک از الله متعال و چنگ زدن به دین وی و نداشنت
ترس و حرص در اموال مردم میباشد .از عبدالله بن عباس روایت شده است که گفت:
روزی در پشت رس پیامرب صلی الله علیه وسلم بر مرکبشان سوار بودم و ایشان فرمودند:
ْت
جاهَک ،إِ َذا َسأَل َ
ح َفظْکَ  ،ا ْحف َِظ اللَّهَ تَجِ دْهُ تُ َ
«یَا غُال ُم إِنِّی ُأعلِّمکَ کَلِ َمت :ا ْحف َِظ اللَّهَ یَ ْ
معت َعلَی َأنْ ی ْنف ُعوکَ
ن بِاللَّه ،واعلَم أَنَّ األُ َّم َة لَو اج َت ْ
اس َت َع ْن َ
َاس َت ِع ْ
تف ْ
َاسأَل اللَّهَ ،وإِ َذا ْ
ف ْ

ضوک بِشَ ْیء ،ل َْم
ِشیء ،ل َْم یَ ْنف ُعوکَ إِ َّ
ال بِشَ ْی ٍء قَد کَ َت َبهُ اللَّهُ لَک ،وإِنِ ا ْج َت َم ُعوا َعلَی أَنْ یَ ُ ُّ
ب ْ
ت األقْالم ،و َجف ِ
ضوکَ إِالَّ بَشَ ْی ٍء قد کَ َت َبهُ اللَّه عل ْیکُ ،ر ِف َع ِ
ف( ».رواه الرتمذی)
ح ُ
َّت ُّ
الص ُ
یَ ُ ُّ

ترجمه :فرزندم چند سخن برایت تعلیم میدهم :الله را حفظ کن تا ترا حفظ کند.

بهیاد الله باش ،او را در برابرت مییابی .اگر چیزی میخواهی از الله بخواه ،اگر یاری
میجویی از الله بجو و بدان که اگر متام مردم جمع شوند تا به تو نفعی برسانند ،نفع

رسانده منیتوانند ،مگر چیزی را که الله برایت نوشته است .اگر همه جمع شوند تا به
تو رضری برسانند ،رضری به تو رسانده منیتوانند ،مگر آنچه الله برایت نوشته و مقدر
کرده است .قلمها برداشته شده و صحیفه خشک گردیده است».
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طلب کمک از الله متعال و نداشنت ترس و حرص در اموال مردم ،بزرگترین دژ
محکم برای جگرگوشههای ما در مقابل لذتهای امروزی ،اعم از خیانت به امت ،ماندن
در کنار ظاملان و غرب استعامرگر میباشد که با درک این قول الله متعال در امان ماندهاند:

ني َسب ً
ِيل﴾ [نساء]141 :
ج َع َل اللَّهُ لِلْكَا ِفرِي َ
ن َع َل الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
﴿ َولَن يَ ْ

ترجمه :و الله هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطی نداده است.

به همین ترتیب ،شکل گیری شجاعت در گفتگو و گرفنت حقوق و امر به معروف
و نهی از منکر ،موقف پرسی را با خلیفه مسلامنان یادآور میشویم .هنگامیکه عمر بن
خطاب رضی الله عنه خلیفه مسلامنان بود ،از جایی عبور میکرد که عبدالله بن زبیر رضی
الله عنه با اطفال مرصوف بازی بودند ،وقتی اطفال حرضت عمر رضی الله عنه را دیدند،
پا به فرار گذاشتند؛ اما ابن زبیر ایستاد و عمر رضی الله عنه به وی گفت :چرا فرار نکردی؟
گفت :من گناهی نکردم که از تو برتسم و جاده هم باریک نبود که راه را برای تو میگشودم.
ببینید که چگونه رهربان با شجاعت و قوت استدالل بزرگ میشوند .این در رابطه به
گفتگو بود؛ اما در مورد امر به معروف و نهی از منکر ،این قول رسول الله صلی الله علیه
وسلم کافیست:
«سید الشهداء حمزة بن عبداملطلب ورجل قام إلی إمام جائر فأمره ونهاه فقتله».

ترجمه :رسور شُ هدا حمزه بن عبداملطلب است و مردیکه در مقابل حاکم ظامل قیام
میکند و او را امر به معروف و نهی از منکر کند و به دست او کشته شود.

از این ،چنین نتیجه گرفته میشود که این امر باعث میشود تا یک رهرب بیباک بوده
که هراسی از نفس خود نداشته و متام امورش برای الله متعال میباشد.
خواهران گرامی و آگاه!
اینها هامن مفاهیم مهم رهربی سیاسیاند که یک دولتمرد آگاه و رهرب خالق را
بهوجود میآورد .امروز وزارت امور زنان و خانوادهی تونس ،وزارت آموزش و پرورش،
مرکز تحقیقات و مطالعات و مؤثق ساخنت اسناد و اطالعات مربوط به زنان (،)credif
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دیدهبان رسانهها و توثیق مطالعات در رابطه به حامیت از حقوق اطفال (observatoire-
 )enfanceو سایر ساختارهای دولتی کجا و این اساسات و مفاهیم سیاسی محکم کجا اند؟
یا اینکه برای آنان مطالعات استعامر غربی در تحقیقات و اجراآت از آیات پروردگار و
احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم اهمیت بیشرت دارد؟ یا اینکه سکولریزمیکه اسالم
ما را از زندگیمان جدا میسازد ،بهرت از وحی پروردگار عاملیان است؟
پس ای حارضین محرتم ،مادران عزیز و ای مسلامنانیکه از الله استعانت
میخواهید!
با توجه به این سهلانگاری رسمی دولت در رابطه به امانت ،مسوولیت ما چند برابر
گردیده و فرزندان ما به گونهی امانت نزد ما باقی مانده و رسنوشت امت در دست ما قرار
میگیرد .بنا ًء بهخاطر تربیه مردان و زنانیکه جهت بزرگی و جالل دینشان کار کنند و
وجود آنان در میان امت باعث افتخار گردد ،تالش کنید.
دشمنان اسالم میدانند که زنان مسلامن سنگبنای دولت و دولتمردان و
سیاستمداران آگاهی اند که مزدوری را مردود میدانند .این مردان هامن مردان خالفت
راشده خواهند بود ،إنشاء الله .آری! غرب این را میداند .بدین اساس کنفرانسها
و توطئههایی در رسزمینهای ما برگزار میشود تا زنان و خانواده را از نقش بزرگشان
منحرف سازند .بنا ًء آنان شعارهاییکه ظاهرا ً رحمت و در حقیقت فریب و رضر میباشد،
رس میدهند .پس شام زنان سیاستمدار ،آگاه و روشنی باشید که امت را به راه نجات
هدایت میکنند .شام نوههای حقیقی خَنساء باشید؛ وی به جهانیان آموخت که چگونه
یک مادر ،قهرمانی و ایثار را در فرزندان خود ایجاد میکند و چگونه یک زن مسلامن با
پروردگار خود قوی گردیده و با دیناش عزیز میشود .الله متعال میفرماید:

اس َوالْ ِ
جا َر ُة َعلَ ْي َها َم َلئِكَ ٌة
﴿يَا أَيُّ َها الَّ ِذي َ
ح َ
ُسك ُْم َوأَ ْهلِيك ُْم نَا ًرا َوقُو ُدهَا ال َّن ُ
ن آ َم ُنوا قُوا أَنف َ
ِغ َل ٌ
ُم َويَ ْف َعلُونَ َما يُ ْؤ َم ُرونَ﴾ [تحریم]6 :
ظ ِشدَا ٌد َّل يَ ْع ُصونَ اللَّهَ َما أَ َم َره ْ
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ترجمه :ای کسانیکه ایامن آوردهاید! خود و خانوادهی خویش را از آتشیکه هیزم آن
انسانها و سنگهاست ،نگه دارید؛ آتشیکه فرشتگانی بر آن گامرده شده که خشن و
سختگیرند و هرگز فرمان الله را مخالفت منیکنند و آنچه را فرمان داده شدهاند (به
طور کامل) اجرا میمنایند!

والسالم علیکم ورحمت الله وبرکاته
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قانون اساسی کجا و سورهی نور کجا؟
والصالة والسالم علی رسوله وآله وصحبه أجمعین.

الص َل َة َويُ ْؤتُونَ ال َّزكَا َة َوه ُْم َرا ِك ُعونَ
ن آ َم ُنوا الَّ ِذي َ
﴿إِنَّ َا َولِ ُّيك ُُم اللَّهُ َو َر ُسولُهُ َوالَّ ِذي َ
ن يُ ِقي ُمونَ َّ
ب اللَّ ِه ه ُُم الْغَالِ ُبونَ﴾
﴿َ ﴾٥٥و َمن يَ َت َو َّل اللَّهَ َو َر ُسولَهُ َوالَّ ِذي َ
ن آ َم ُنوا َفإِنَّ ِح ْز َ
[مائده]56-55 :

ولی شام ،تنها الله است و پیامرب او و آنها که ایامن آوردهاند؛
ترجمه :رسپرست و ّ

هامنها که (خاضعانه) مناز را برپا میدارند و زکات مال بدر میکنند .و کسانیکه
والیت الله و پیامرب او و افراد باایامن را بپذیرند ،پیروزند؛ (زیرا) حزب و جمع ّیت الله
پیروز است.

قانون اساسی کجا و سوره نور کجا؟! یعنی قانون وضعی مجلس منایندگان کجا و
سوره نور کجا؟
چرا سوره نور؟ آری! این سوره بزرگ از وحی پروردگار جهانیان ،مفاصل بزرگی را
برای سازماندهی زندگی ما تنظیم میکند .بنابر این ،احکام قانون اساسی را با احکام سوره
نور در دو بخش موازنه خواهیم کرد:
اول :حاکمیت در قانونگذاری و معنی ثقافت/فرهنگ؛
دوم :تفاوت میان حق و باطل.
در مورد حاکمیت در قانونگذاری یا سادهسازی منبع قانون:
مصدر قانون اساسی ،ترکیبی از مصادر قانونی و تاریخی بوده که در پیشنویس
مشهود است؛ هامنگونه که در پیشنویس گفتهاند« :بیانگر پایبندی مردم ما به آموزههای
اسالم و اهداف آن با رصاحت و اعتدال و ارزشهای انسانی و مبادی جهانی حقوق
برش بوده و همچنان الهامبخش تعادل متدنی پیدرپی تاریخ و جنبش اصالحاحگرایی

28

مفکورهی تساوی زن و مرد و دیدگاه اسالم
روشنفکرانهی ما مبتنی بر مبانی هویت عربی و اسالمی به سود متدن انسانی و به همین
صورت بیانگر پایبندی به دستآوردهاییکه مردم ما بدان نایل آمدهاند ،میباشد ».در
اینجا ترکیب بزرگ را از مصادر قانونگذاری با استناد به تعریف آموزههای اسالم که
استعامر آن را همسو و معتدل با حقوق برش توصیف منوده است ،مطابق دیدگاه غرب
میباشد ،سپس به تاریخ و جنبش اصالح طلب و اختالفات و تضادها با استناد به هویت
عربی-اسالمی و کسب متدن انسانی اشاره میکند.
این همه کجا و این قول الله متعال کجا که میفرماید؟:

﴿ َوإِ َذا ُد ُعوا إِ َ
ِيق ِّم ْن ُهم ُّم ْعرِضُ ونَ ﴿﴾٤٨
حك َُم بَ ْي َن ُه ْم إِ َذا َفر ٌ
ل اللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه لِ َي ْ

ض أَ ِم ا ْرتَابُوا أَ ْم يَخَافُونَ
ف ُقلُو ِبهِم َّم َر ٌ
ح ُّق يَأْتُوا إِلَ ْي ِه ُم ْذ ِع ِن َ
ني ﴿ ﴾٤٩أَ ِ
َوإِن يَكُن لَّ ُه ُم الْ َ

َأن َي ِ
ني
ح َ
يف اللَّهُ َعلَ ْيه ِْم َو َر ُسو ُلهُ ۚ َب ْل أُولَٰ ِئكَ ه ُُم الظَّالِ ُمونَ ﴿ ﴾٥٠إِنَّ َا كَانَ َق ْو َل الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
إِ َذا ُد ُعوا إِ َ
حونَ﴾
حك َُم بَ ْي َن ُه ْم َأن يَقُولُوا َس ِم ْع َنا َو َأطَ ْع َنا ۚ َو ُأولَٰ ِئكَ ه ُُم الْ ُم ْفلِ ُ
ل اللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه لِ َي ْ
[نور]51-48 :

ترجمه :و هنگامیکه از آنان دعوت شود که بهسوی الله و پیامربش بیایند تا در

میانشان داوری کند ،ناگهان گروهی از آنان رویگردان میشوند؛ ولی اگر حق داشته
باشند (و داوری به نفع آنان شود) با رسعت و تسلیم بهسوی او میآیند .آیا در دلهای

آنان بیامری است ،یا شکّ و تردید دارند ،یا میترسند الله و رسولش بر آنان ستم
کنند؟! نه ،بلکه آنها خودشان ستمگرند! سخن مؤمنان ،هنگامیکه بهسوی الله و

رسولش دعوت شوند تا میان آنان داوری کند ،تنها این است که میگویند« :شنیدیم و
اطاعت کردیم!» و اینها هامن رستگاران واقعی هستند.

آیا این آیات سوره نور ،حالت کسانی را که از سیادت رشیعت رویگردان هستند،
بیان منیکند؟
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﴿ َوإِ َذا ُد ُعوا إِ َ
ِيق ِّم ْن ُهم ُّم ْعرِضُ ونَ﴾ [نور]٤٨ :
حك َُم بَ ْي َن ُه ْم إِ َذا َفر ٌ
ل اللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه لِ َي ْ

ترجمه :و هنگامیکه از آنان دعوت شود که بهسوی الله و پیامربش بیایند تا در
میانشان داوری کند ،ناگهان گروهی از آنان رویگردان میشوند.

آیا این آیات نباید مردان و زنان مسلامن را ملزم به رعایت کامل حاکم قرار دادن
اسالم کند؟

ني إِ َذا ُد ُعوا إِ َ
حك َُم َب ْي َن ُه ْم أَن َيقُولُوا َس ِم ْع َنا َوأَطَ ْع َنا
﴿إِنَّ َا كَانَ َق ْو َل الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
ل اللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه لِ َي ْ
حونَ﴾ [نور]٥١ :
ۚ َوأُولَٰ ِئكَ ه ُُم الْ ُم ْفلِ ُ

ترجمه :سخن مؤمنان ،هنگامیکه بهسوی الله و رسولش دعوت شوند تا میان آنان

داوری کند ،تنها این است که میگویند« :شنیدیم و اطاعت کردیم!» و اینها هامن
رستگاران واقعی هستند.

پس این قانون اساسی کجا و قانون سوره نور کجاست؟
در مورد ثقافت/فرهنگ در قانون اساسی و جدایی میان حق و باطل:
یک مفهوم مبهمی را بهوجود آوده که تنها ناامیدی ثقافتی را در پی داشته و اذهان را
نابود میکند .در فصل ( )42چنین آمده است« :حق در فرهنگ و آزادی خالقیت تضمین
شده است .دولت خالقیت فرهنگی را تشویق منوده و فرهنگ ملی را در ریشه ،تنوع و
تجدید آن بهگونهای حامیت میکند که ارزشهای یکدیگرپذیری ،نفی خشونت و روی
آوردن به فرهنگهای مختلف و گفتگو میان متدنها را زنده کند».
پس این ثقافت/فرهنگ در قانون اساسی چه مفهومی داشته و کاربرد آن چیست؟ در
بعضی مواقع وطنپرستانه آمده و اینکه معنی ثقافت/فرهنگ ملی و افکار از هم متفاوت
میباشد ،چه بوده که همه میگویند این ثقافت/فرهنگ کشور است؟! و معنی تنوع و
تجدید آن چه میباشد؟
این تعاریف کجا و وضاحت قول الله در سوره نور کجا؟!
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﴿ َو َمن يُ ِطعِ اللَّهَ َو َر ُسولَهُ َويَخ َ
ُم الْفَائِ ُزونَ﴾ [نور]52 :
ْش اللَّهَ َويَ َّت ْق ِه َفأُولَٰ ِئكَ ه ُ

ترجمه :و هرکس الله و پیامربش را اطاعت کند و از الله برتسد و از مخالفت فرمانش
بپرهیزد ،چنین کسانی هامن پیروزمندان واقعی هستند!

یعنی ثقافت واضح و مبتنی بر عقیدهی اسالم .آن کجا و نیاز تعلیم و تربیه جوانان
مطابق احکام اسالم وارده درین آیه سوره نور کجا؟

﴿ َوإِ َذا َبلَ َغ ْالَطْف ُ
ي اللَّهُ
اس َتأْ َذنَ الَّ ِذي َ
ن ِمن َق ْبلِه ِْم كَ َٰذلِكَ ُي َب ِّ ُ
َال ِمنك ُُم الْ ُ
حل َُم َفلْ َي ْس َتأْ ِذنُوا ك ََم ْ
يم﴾ [نور]59 :
يم َح ِك ٌ
لَك ُْم آيَاتِ ِه َواللَّهُ َعلِ ٌ

ترجمه :و هنگامیکه اطفال شام به س ّن بلوغ رسند ،باید اجازه بگیرند ،هامنگونه

اشخاصیکه پیش از آنان بودند اجازه میگرفتند؛ اینچنین الله آیاتش را برای شام
بیان میکند و الله دانا و حکیم است!

آری! قانون اساسی کجا و سوره نور کجا؟
جدایی میان حق و باطل:
گفنت اینکه گشودن راه برای ثقافتهای مختلف و گفتگو میان متدنها بدون
مشخص منودن نحوه گفتگو ...آیا این میان حق و باطل است یا میان تابع و متبوع؟ این
فرار از مسوولیت واقعی بوده که انسانها را به نابودی میکشاند.
این کجا و این قول الله متعال که در سوره نور آمده ،کجا؟

ح َس ُبهُ الظَّ ْمنُ َما ًء َح َّت ٰى إِ َذا َجا َءهُ ل َْم يَجِ دْهُ شَ ْي ًئا
َس ٍ
﴿ َوالَّ ِذي َ
اب ِب ِقي َع ٍة يَ ْ
ن كَ َف ُروا أَ ْع َملُ ُه ْم ك َ َ
يع الْ ِ
اب﴾ [نور]39 :
ح َس ِ
َو َو َجدَ اللَّهَ ِعندَهُ َف َوفَّا ُه ِح َسابَهُ َواللَّهُ َ ِ
س ُ

ترجمه :کسانیکه کافر شدند ،اعاملشان همچون رسابی است در یک صحرای
خشک و سوزان که انسان تشنه از دور آن را آب میپندارد؛ ا ّما هنگامیکه به رساغ آن

میآید ،چیزی منییابد و الله را نزد آن مییابد که حساب او را بهطور کامل میدهد و
الله رسیع الحساب است!
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بنابر این ،قانون اساسیِ را که ما میخواهیم و دولتی را که خواهان آن هستیم ،این
قانون بیخاصیت و متناقض نیست؛ بلکه دولتی را میخواهیم که از جانب پروردگار
جهانیان برایمان وعده داده شده و قانون اساسی آن از قرآن عظیمالشأن گرفته شده است.
ما بهخاطر برقراری آن شب و روز تالش میمناییم تا پروردگار برایمان خالفت راشده
را به اساس منهج نبوت نصیب فرماید؛ یعنی خالفت روی زمین ،هامنگونه که الله متعال
برای مسلامنان قبل از ما اعطا کرده بود .با داشنت این حکومت ،دین ما قدرتمند گردیده و
بدون کمی و کاستی بر مبنای اسالم حکم خواهیم کرد و خوف ما به امنیت سیاسی مبتنی
بر وحی پروردگار جهانیان تبدیل خواهد شد که وی جل جالله را اطاعت منوده و کسی را
به وی رشیک منیآوریم .مصداق گفته ما این قول الله متعال میباشد:

ح ِ
ف ْالَ ْر ِ
َف
اس َت ْ
ات لَ َي ْس َت ْ
﴿ َوعَدَ اللَّهُ الَّ ِذي َ
خل َ
خلِ َف َّن ُه ْم ِ
ن آ َم ُنوا ِمنك ُْم َو َع ِملُوا َّ
الصالِ َ
ض ك ََم ْ
َض لَ ُه ْم َولَ ُي َبدِّ لَ َّن ُهم ِّمن بَ ْع ِد َخ ْو ِفه ِْم أَ ْم ًنا
ن ِمن َق ْبلِه ِْم َولَ ُي َمكِّ َن َّ
الَّ ِذي َ
ن لَ ُه ْم ِدي َن ُه ُم الَّ ِذي ا ْرت َ ٰ
ب شَ ْي ًئا َو َمن كَ َف َر َب ْعدَ َٰذلِكَ َفأُولَٰ ِئكَ ه ُُم الْف ِ
َاسقُونَ﴾ [نور]55 :
َي ْع ُبدُونَ ِني َل ُي ْ ِ
شكُونَ ِ

ترجمه :الله به کسانی از شام که ایامن آورده و کارهای شایسته انجام دادهاند ،وعده
میدهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد ،هامنگونه که به پیشینیان
آنها خالفت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده ،پابرجا و
ریشهدار خواهد ساخت؛ و ترسشان را به امن ّیت و آرامش مب ّدل میکند ،آنچنان که
تنها مرا میپرستند و چیزی را رشیک من نخواهند ساخت .و کسانیکه پس از آن کافر
شوند ،آنها فاسقانند.

خواهران گرامی!
الله متعال عمر بن خطاب رضی الله عنه را رحمت مناید که به اهل کوفه چنین نوشته
بود« :به زنانتان سوره نور را بیاموزانید!» به این دلیل که این سوره متضمن مفاهیم بزرگ
دستوریی بوده که چراغ هدایت برای همهی مسلامنان و بهویژه برای زنان مسلامن میباشد.
شاید این اساسی برای درک و آگاهی از تاسیس دولتی هامنند دولت رسول الله صلی الله
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علیه وسلم باشد .پس به آن و اسالمتان متسک بجویید که عزت دنیا و نجات آخرت در
آن نهفته است.

والسالم علیکم ورحمت الله وبرکاته
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فرجامین سخن
هامیش سیاسی :کدام مساواتی را برای زن میخواهند؟ و ما خواهان کدام قانونی
استیم؟
حزبالتحریر بهعنوان یک حزب سیاسی مبتنی بر عقیده اسالمی و احکام رشعی
بوده و واقعبینانه در جامعه فعالیت میکند .الله متعال میفرماید:

َي َويَأْ ُم ُرونَ بِالْ َم ْع ُر ِ
﴿ َولْ َتكُن ِّمنك ُْم أُ َّم ٌة يَدْ ُعونَ إِ َ
ل الْخ ْ ِ
وف َويَ ْن َه ْونَ عَنِ الْ ُمنكَ ِر َوأُولَٰ ِئكَ ه ُُم
حونَ﴾[آلعمران]104 :
الْ ُم ْفلِ ُ

ترجمه :باید از میان شام ،جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند!
و آنها هامن رستگارانند.

به این حزب مردان و زنان برای ادای فریضه فعالیت فکری و سیاسی میپیوندند .بنابر
این ،بخش زنان حزبالتحریر-تونس به موارد زیر تأکید میورزد:
 .1هامنگونه که همگی این امر را در قانون اساسی درک منوده بودند ،زندگی
سیاسی امروز در تونس و متام جهان اسالم مبتنی بر قانونگذاری سیکولریستی بوده که
اسالم را از زندگی مسلامنان با نظارت غربیها در متام اصول و جزئیات جدا میسازد.
همچنان کشورهای استعامری از طریق سازمانهای خود برای رویکار آوردن سیاسیون،
منایندگان و تحمیل حکامیکه منافع استعامر را تضمینکنند ،تالش میورزند تا در مقابل
جریان سیاسی اسالمی ،که هدف آن تاسیس خالفت است ،بایستند .بنابر این ،ما امتناع خود
را از رشکت در تحکیم استعامر ،از لحاظ فکری ،قانونگذاری و ربودن زندگی سیاسی زیر
نام شعارهای غلطی؛ مانند« :مشارکت زنان در کارهای سیاسی و بهدوش گرفنت منصبهای
بلند» ،اعالن میداریم! هامنگونه پیوسنت به کسانی راکه تابع ظلم و دیکتههای غرب بنام
مساوات اند ،منیپذیریم .و از همه ،اعم از مردان و زنان ،میخواهیم تا دست بهدست هم
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داده و بهخاطر تاسیس خالفت راشده مطابق منهج نبوت فعالیت منایند و به «مساوات» نه
بگویند؛ مساواتیکه به رضایت استعامر میانجامد.

ض ۚ يَأْ ُم ُرونَ بِالْ َم ْع ُر ِ
ات بَ ْعضُ ُه ْم أَ ْولِ َيا ُء بَ ْع ٍ
وف َويَ ْن َه ْونَ عَنِ الْ ُمنكَ ِر
﴿ َوالْ ُم ْؤ ِم ُنونَ َوالْ ُم ْؤ ِم َن ُ
ي َح ُم ُه ُم اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ
َويُ ِقي ُمونَ َّ
الص َل َة َويُ ْؤتُونَ ال َّزكَا َة َويُ ِطي ُعونَ اللَّهَ َو َر ُسولَهُ ۚ أُولَٰ ِئكَ َس َ ْ
يم﴾ [توبه]71 :
َعزِي ٌز َح ِك ٌ

ولی (و یار و یاور) یکدیگرند؛ امر به معروف و نهی از منکر
ترجمه :مردان و زنان باایامنّ ،

میکنند؛ مناز را برپا میدارند و زکات را میپردازند و الله و رسولش را اطاعت میکنند؛
به زودی الله آنان را مورد رحمت خویش قرارمیدهد؛ الله توانا و حکیم است!

 .2ما به افشای اقدامات خصامنهی استعامر در رابطه به قانونگذاری ،سیاست ،حکم
و ُحکاممان ادامه خواهیم داد تا اینکه افراد مخلص با درک اصالت این ابزارها ،مزدوران
و خائنان از اطراف آنها متفرق شده و رهربان حقیقی خود را بشناسند و دیگر فریب
وعدههای دروغین آنان را نخورند .بنابر این ،ما نه تنها با گفتار؛ بلکه با طرح سواالت آتشین
و آگاهیدهی در مورد واقعیتها همهچیز را ثابت خواهیم کرد .الله متعال میفرماید:

ن ال َّن ِ
ف َقلْ ِب ِه َو ُه َو أَلَدُّ
﴿ َو ِم َ
ل َما ِ
اس َمن يُ ْعجِ ُبكَ َق ْولُهُ ِ
ف الْ َ
ح َيا ِة الدُّ نْ َيا َويُشْ هِدُ اللَّهَ َع َ ٰ
ح ْر َ
ض لِ ُيف ِ
الْ ِ
ف ْالَ ْر ِ
ث َوال َّن ْس َل ۗ َواللَّهُ
خ َص ِ
ل َس َع ٰى ِ
ْسدَ ِفي َها َو ُي ْهلِكَ الْ َ
ام ﴿َ ﴾٢٠٤وإِ َذا تَ َو َّ ٰ

َل يُ ِ
يل لَهُ ات َِّق اللَّهَ أَ َخ َذتْهُ الْ ِع َّز ُة ب ْ ِ
س الْ ِم َهادُ﴾
َسا َد َوإِ َذا ِق َ
ِالثْ ِم ۚ َف َ
ح ْس ُبهُ َج َه َّن ُم ۚ َولَ ِب ْئ َ
ح ُّ
ب الْف َ
ُ[بقره]206-204 :

ترجمه :و از مردم ،کسانی هستند که گفتار آنان ،در زندگی دنیا مایه شگفتی تو

میشود؛ (در ظاهر ،اظهار مح ّبت شدید میکنند) و الله را بر آنچه در دل دارند گواه

میگیرند( .این در حالی است که) آنان ،رسسختترین دشمنانند( .نشانه آن ،این است
که) هنگامیکه روی برمیگردانند (و از نزد تو خارج میشوند) ،در راه فساد در زمین،
کوشش میکنند ،و زراعتها و چهارپایان را نابود میسازند؛ (با اینکه میدانند) الله
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فساد را دوست منیدارد .هنگامیکه به آنها گفته شود« :از الله برتسید!» (لجاجت
آنان بیشرت میشود) و لجاجت و تعصب ،آنها را به گناه میکشاند .آتش دوزخ برای
آنان کافی است و چه بد جایگاهی است!

 .3بدون شک ،حزبالتحریر هامنگونه که امت برایش تعهد سپرده است که با
مبارزه علیه تخریب اذهان جوانان و گسرتش مفاهیم انزواگرایانه و شکست در مقابل
استعامر ،افکار و نظامهایش همیشه حکومت و مقامات رسمی را محاسبه خواهد کرد.
ما همچنان از همه ،اعم از مردان و زنان ،سازمانها ،احزاب ،کارشناسان و دانشگاهیان
خواستار فشار سیاسی موثر هستیم تا مفاهیم وجوبی دعوت تاسیس نظام اسالمی ،امر به
معروف و نهی از منکر در جامعه فعال گردیده و احساس مسوولیت مناییم و بر بهرتین
امت بودنمان در میان مردم جهان ،فخر ورزیم تا این مفاهیم به مفاهیم سیاسی و رهربیی
مبدل شود که دولتمردان را به میان آورد و مطابق آن ،نسلها پرورش یابند و این موضوع
مورد پژوهش و فهم قرار گیرد؛ نه آن مفاهیم سیکولریستی استعامریی که افکار فرزندان
مان را با حامیت رسمی دولتها منحرف سازند .الله متعال میفرماید:

ن َق ْو ًل ِّم َّمن َد َعا إِ َ
ني﴾
حا َوق ََال إِنَّ ِني ِم َ
ن أَ ْح َس ُ
﴿ َو َم ْ
ن الْ ُم ْسلِ ِم َ
ل اللَّ ِه َو َع ِم َل َصالِ ً
[فصلت]33 :

ترجمه :چه کسی خوش گفتارتر از آن کس است که دعوت بهسوی الله میکند و عمل
صالح انجام میدهد و میگوید« :من از مسلامنانم»؟!

 .4از زنان تونس و جهان اسالم میخواهیم تا نسبت به توطئههاییکه علیه آنان
صورت گرفته است ،هوشیار و بیدار باشند تا آنها را از یاری رساندن به دین اسالم و
فعالیت سیاسی در پرتو آن باز ندارند.
از زمانیکه استعامر نقش اساسی زن مسلامن و توانایی موثرش را در تغییر واقعیت،
ایستادگی در مقابل ظلم ،پرورش سیاستمداران ،دولتمردان آگاه و تشکیل خانواده

36

مفکورهی تساوی زن و مرد و دیدگاه اسالم
قدرتمند و صالح و امر به معروف و نهی از منکر ،میداند ،به این نتیجه رسیده است که
فقط میتواند با استفاده از قضیهی زنان به معنی سکولری غربی ،حربهای را علیه عقاید و
احکام اسالم بسازد و با ایجاد مغالطهها و طرح موضوعات بیهوده و زمانگیر ،زنان مسلامن
را از نقش مهم سیاسیشان باز دارد .بنا ًء هیچ چارهای برای مردان و زنان مسلامن بهخاطر
رهایی از این توطئهها به جز از فعالیت سیاسی جهت تاسیس خالفت بر منهج نبوت ،وجود

ندارد .الله متعال میفرماید:

ج ِز َي َّن ُه ْم أَ ْج َرهُم
حا ِّمن َذكَ ٍر أَ ْو أُنث َٰى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌ
﴿ َم ْ
ح ِي َي َّنهُ َح َيا ًة طَ ِّي َب ًة ۖ َولَ َن ْ
ن َفلَ ُن ْ
ن َع ِم َل َصالِ ً
سنِ َما كَانُوا يَ ْع َملُونَ﴾ [نحل]97 :
ِبأَ ْح َ

ترجمه :هرکس کار شایستهای انجام دهد ،خواه مرد باشد یا زن ،در حالیکه مؤمن

است ،او را به حیات پاک زنده میداریم و پاداش آنها را به بهرتین اعاملیکه انجام
میدادند ،خواهیم داد.

همهی آنان در راهاندازی پروژه عزت و بازیابی با ارادهی کامل سیاسی تا زمانی با
یکدیگر رقابت میکنند که به بهرتین امت در میان مردم بازگردیم .الله متعال میفرماید:

اس تَأْ ُم ُرونَ بِالْ َم ْع ُر ِ
وف َوتَ ْن َه ْونَ عَنِ الْ ُمنكَ ِر َوتُ ْؤ ِم ُنونَ بِاللَّ ِه﴾
ت لِل َّن ِ
َي أُ َّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
﴿كُن ُت ْم خ ْ َ
[آلعمران]110 :

ترجمه :شام بهرتین امتی بودید که به سود انسانها آفریده شدهاید؛ (چه اینکه) امر
به معروف و نهی از منکر میکنید و به الله ایامن دارید.

در همین راستا عزم بخش زنان حزبالتحریر-تونس را برای رشوع یک کمپاین
تفاعلی با همه طبقات رسمی و فعاالن سیاسی زن و با همه زنان تونسی برای آشنایی آنان با
قضیه رسنوشتسازشان ،اعالن میداریم که این یک اقدام سیاسی موثر برای ایجاد دولت
اسالم و قرآن (خالفت) بوده که بشارت آن را رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین داده
است:
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«...ثم تکون الخالفة علی منهاج النبوة».

ترجمه... :سپس خالفت بر منهج نبوت خواهد بود...
بدون شک ،ما میدانیم که رسزمین پاک تونس هامن رسزمینست که انقالب امت
از آن آغاز شده و قرنها چراغ خالفت در شامل افریقا بوده است و این را هم میدانیم که
زنان تونسی برای کسب افتخار تاسیس خالفت ،واجد رشایط بوده و توانایی آن را دارند
که سیاستمداران و رهربان آگا ِه باشند تا این رسالت بزرگ را که قانون آن نگاشته شده
و امت با آن در تعامل است ،تحقق بخشند تا استعامرگران و ظاملان را عصبانی و قلب
مؤمنان را شفا دهند.

ح ُ
ول
﴿يَا أَيُّ َها الَّ ِذي َ
حيِيك ُْم ۖ َوا ْعلَ ُموا أَنَّ اللَّهَ يَ ُ
اس َتجِ ي ُبوا لِلَّ ِه َولِل َّر ُسولِ إِ َذا َد َعاك ُْم لِ َم يُ ْ
ن آ َم ُنوا ْ
شونَ﴾ [انفال]24 :
بَ ْ َ
ي الْ َم ْر ِء َو َقلْ ِب ِه َوأَنَّهُ إِلَ ْي ِه تُ ْ
ح َُ

ترجمه :ای کسانیکه ایامن آوردهاید! دعوت الله و پیامرب را اجابت کنید؛ هنگامیکه

شام را بهسوی چیزی میخواند که شام را حیات میبخشد! و بدانید الله میان انسان و
قلب او حایل میشود و همه شام (در قیامت) نزد او گردآوری میشوید!

و من الله توفیق
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