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  : دموکراسی غربی و مردم ساالري اسالمی برداشتی از

 ...دانیم؟  آیا می
  غربیدموکراسیدر  -1

  .نون گذاري و انتخاب حاکمان رأي اکثریت مردم استدر دموکراسی غربی معیار قا -1-1
مردم باشد باید % 49  حدودلف میلمردم و مخا% 51  حدودبنابراین، قوانین و حاکمیتی که مطابق میل -1-2

  .اطاعت شود
  .ی هستند که به آنها اعتقاد و تمایل ندارندتو حاکمیمردم مجبور به اطاعت از قوانین % 49حدود معموالً  -1-3
ثبات تلقی  مردم نیز متغیر است، بنابراین قوانین و ارزشهاي انسانی، غیر اصیل و بی% 51چون تمایالت  -1-4

  .شود می
  .نماید  حیوانی خود جذب می-ثباتی آن، انسانها را به سوي تمایالت نفسانی ناپایداري ارزشهاي انسانی و بی -1-5
 در انتخاب حاکمان و نظارت و کنترل آنها را در بعد از انتخاب ،ناپایداري ارزشهاي انسانی، داوري مردم -1-6

  .نماید متزلزل می
اي و دروغ پراکنی، اکثریتی از مردم را  ا سوء استفاده از امکانات رسانهدر مجموع صاحبان زر و زور و تزویر ب -1-7

  .دهند فریب می
کنم براي آنها، آنچه را بر روي زمین است و همه را گمراه  تزئین می« : گوید  قرآن از زبان شیطان می -1-8

  1» را اخالصتکنم، مگر بندگان با  می
، گمراهی و فساد در چنگال نفس بهیمی و شیطانی است، مگر سرنوشت اجتناب ناپذیر جوامع غیر الهی -1-9

  .انسانهاي با اخالص
دهد تا خود را اصالح کنند و در غیر اینصورت در عذاب   تاریخی به این جوامع مهلت می- سنتهاي الهی-1-10

  .ور خواهند شد الهی غوطه
توانند قوانینی  شوند بلکه می خوردار می برخی از حاکمان در دموکراسی غربی نه تنها از مصونیت خاصی بر-1-11

  .خودبنیاد و برخالف نظر اکثریت نیز صادر و اعمال نمایند
ثبات و متغیر و محدود و ناقص  از آنجا که قوانین بشري ناشی از عقل بالفعل و جزئی و خودبنیاد است و بی -1-12
و فساد و ظلم و تنازع بسر  آشوب و هرج و مرج ناعادالنه، بنابراین جامعه همواره در ناآرامی و ناامنی واغلب و 

  .نمایند دهند و عملیاتی می را سر می) جنگ تمدنها ( برد و حاکمان مستکبر شعار  می
  اسالمیساالري مردمدر  -2

در اسالم، قوانین اصلی و ارزشهاي انسانی را، کسی تعیین نموده است که جهان هستی و انسان را خلق  -2-1    
 2.نموده

                                                
 )٣٩ و ۴٠/ حجر. ( منهم املخلصنيارك ب الزینن هلم ما يف االرض و ال غوینهم امجعني، اال ع- 1
 )قران ( و عامل تشریع ) جهان (  عامل تكوین - 2



 با  و مستضعف فکريمردم یا مسلمانند، یعنی تسلیم قوانین حاکم بر هستی و یا کافر و منافق و مشرك -2-2
  3.معانی خاص هر کدام

 ارزشهاي اسالمی در وجه فردي و اجتماعی اجباري نیست و در این جهت با دموکراسی  واعتقاد به حقایق -2-3
  .غربی مشترك است

کامالً با ثبات و پایدار بوده و مبانی و اصول آن در وجه فردي و و  ارزشهاي اسالمی، فطري  و حقایق-2-4
  .استشده اجتماعی مشخص و روشن 

توانند قانون و حاکمیت خود را انتخاب کنند، اما از چنگ قوانین و   اگر اکثریت مردم اسالم را نپذیرند، می-2-5
  .عذاب الهی رهائی ندارند

، در زندگی فردي خود آزادند و در فضاي اجتماعی باید از قوانین موجود حکومت اسالمیسلمان در اقلیت نام -2-6
  .اطاعت نمایند

 حتشری) انسان کامل ) ( س( و توسط امامان معصوم نازل گردیده) کتاب تشریع ( قوانین اصلی توسط وحی  -2-7
 به صورتل، شجاع با تقوي اجتهادپذیر بوده  برحسب ضرورتهاي زمان توسط فقیه، عاداست و در زمان غیبتشده 

  .گردد و مبتنی بر مصالح جمعی بیان میاحکام ثانویه 
اي و بیشتر توسط اکثریت  اي یا دو مرحله  انتخاب کلیه حاکمان و برحسب اهمیت آن به صورت یک مرحله-2-8

  4.پذیرد مردم صورت می
نه تنها داراي مصونیت خاص نیست، بلکه هر لحظه اي از دوران حاکمیت خود  هیچ حاکمی در هیچ لحظه -2-9

  5.شود معزول میو عرفاً که از قوانین موجود سرپیچی نماید شرعاً 
تواند، به صورت خود بنیاد قانون جدیدي وضع نماید، که مغایر احکام الهی و قوانین   هیچ حاکمی نمی-2-10

  .مصوب باشد
نی بر مجموع نیازهاي فطري انسان و شکوفائی همه استعدادهاي از آنجا که قوانین الهی عادالنه و مبت -2-11

 اتحادباشند، بنابراین ضامن آرامش و امنیت جامعه و سالمت و رشد و کمال انسانها و صلح و برادري و  میاو عظیم 
  .شوند می) گفتگوي فرهنگها ( کننده تز   و حاکمانش مدافع و مطرحتوانند باشند میو سعادت جهانی 

شود که نوع اسالم آن ضمن برخورداري از  فوق مالحظه میهاي  ررسی نتایج عملی، در مردم ساالريبا ب -2-12
 البته .باشد  آن  نوع غربیفاقد نقاط ضعفتوانند  بودن بر ارزشهاي الهی، میمبتنی و ابعاد مثبت دموکراسی غربی 

  .وع نسبی خواهد بودشود، در مجم آنچه که در حوزه عمل و توسط انسانهاي نسبی انجام می

                                                
(  مشرك -)پذیرش زباني حق و عمل به غري از آن (  منافق -)پوشاننده حق (  كافر - 3

 )جاهل (  مستضعف فكري -)طل اتي به حق و باتفاعتقاد ال
 

اي، انتخاب مسئولني قواي نظامي  اي، انتخاب رهرب دو مرحله  جملس و شوراها یك مرحله- 4
 .اي است انتظامي و قضائیه سه مرحله

 به صورت عرف جملس خربگان براي عزل رهربي و سایر مراجع قضائي، براي عزل سایر مسئولني  - 5
 . اقدام منایندتوانند مي


