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  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  جدائی دين  از سياست 

 !در امريکا 
  گارش : تبع ونت
  » سعيد افغانی  - سعيدی«  امين الدين  

  يــژيکی افغانـمرکز مطالعات ستراتـمدير 
 جرمنی - حق الره مسؤل مرکزفرهنگی دو

   
امريکا جدائی دين هء در اياالت متحد فذه به اساس قوانين نا در اين هيچ جای شک نيست که

  قانون اساسی آمريکاق  ومطاب است بودهکشور  آندرج قانون اساسی  از سياست عمالً 
در دين معنی فقدان نقش  دان اما اين ب، باشدو حکومت ممنوع ميدر حاکميت دخالت دين 

 .و نيست اياالت متحده امريکا نمی باشدسياست 
حتی رنگ است که گفته می شود کسی که دين ندارد  وجود دارد و آنقدر پرعمآل اين نقش 

 اياالت متحده امريکا گردد. رئيس جمهور ص بخصو زعامت و نمی تواند در اين کشور
نن و اعتقادات آنها در از نمايندگان خود در دولت انتظار دارند که سُ  بسياری از مردم مذهبی

 .fرددرعايت  اً وجدجريان سياستگذاری محترم شمرده 
در اين ايالتی نيوهمپشاير  پوهنتون علوم اجتماعی  پوهنتون ميشل ديلون استاد و رئيس 

   fفته است: د مور
سياست در آمريکا هميشه تحت نفوذ جريان ها و نيروهای مذهبی است، اما نه هميشه به « 

صورتی قابل پيش بينی. بسياری از افرادی که از لحاظ مذهبی ميانه رو هستند در سياست 
  ».هستند »  ليبرال«  خود خيلی 

در بيانات سی  خويش و رهبران سياسی آنکشور   برای رسيدن  به اهداف سيا ءزعما
  و  از دين  ورهبران دينی  کمک  خواسته اند . ،برده هميشه  به دين  پناه تبليغاتی خويش 

رهبران وسياستمداران  اياالت متحده امريکا بدين امر معتقد اند که در بی دين بودن نميتوان 
  برای اين ملت زعامت وحکومتداری کرد.

دهريiت در  ودر  زمiان مقابلiه  بiا  کمiونيزم  ن  امريکiايی تمدارااسiانکار نبايد ورزيiد  کiه سي
 وبiiال اسiتثنا از سiiاير وسiiايل گiiروه هiiای اسiالمی  احiiزاب،  سiازمانها و،  از سiiالح  ديiنجهiان 

بخصiiوص در اتحiiاد شiiوری   وشکسiiت  کمiiونيزم در جهiiان  و بiiرای  تحقiiق  اهiiداف  خiiويش  
  استفاه کردند .کشور های بلوک کمونستی  سابق و

در تبليغات خويش  بخصوص در دروان  مبارزات   ءامريکاکشور يت  مطلق  رهبران  اکثر
و کتب به دين  پناه  برده اند  ونقل  قول های را  از تورات با ذکاوت وتدبير انتخاباتی 

  .يده و به کار برده انددر بيانات خويش گنجان مقدسهء خويش 
م در  2001لشکر کشی بعد از حوادث از قبل   اامريک هءاياالت متحد ی سياسی کشورزعما 

بعمل   ء وسيععليه  افغانستان  وعراق  از فضای اعتقادی مردم  امريکا   استفادهامريکا، 
به به صورت علنی درهمين روز ها  عمالً يس جمهور قبلی ئپدر ) ر (  وجورج بوشآورده و 

  نان  کمک  ميخواست.برای  پيروزی  خويش در جنگ  مقدس  عليه  مسلما کليسا ميرفت  و
)   1982الی   1977  اياالت متحده امريکا ء در بين سالهای ( رئيس جمهور ی  کارتريمجآقای 

»  ليبرال « که از لحاظ سياسی  انسان   شخصيت پيشتاز ديموکراتهای امريکای  ويکی از
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  عضويت  کليسای  محافظ کار برتيست  جنوبی   را داشت.بشمار ميرفت ، 
حس کمک  وترحم نسبت  « رياست جمهوری خويش بر شعاری  کمپين تبليغاتیمان او در  ز 

که در اين بابت قرار تحليل های  گفته نماند که  نا کيد بعمل آورد.أت»   شبه همنوع  خوي
صورت fرفته يکی از عوامل عمدهء توسط سياسيون مراکز تحقيقاتی اياالت متحده امريکا 

رياست پيروزی اش در انتخابات ی وی بوده که به ها همچو  شعاروی در گرفتن  یپيش
  گرديد. امريکا نيز منجرجمهوری 

 
   محللين سياسی  مينويسند  که:

کارتر  در دور   دوم انتخابات  رياست جمهوری  به شکست   جيمیکه   یيکی از عوامل 
هودان ( چون  ي ئيل از اوبود.امواجه شد، عدم  حمايت محافظه کاران  مسيحی طرفدار  اسر

دارند ) معتقد  ءامريکااياالت متحدهء در تعين سياست را وکليدی عمده  ، که نقش اساسی
 ءبودند که اگر  کارتر در دور  دوم  انتخابات رياست  جمهوری   به پيروزی برسد در قضيه

  صلح  اعراب واسرئيل، رهبران   اسرائيلی را تحت فشار قرار خواهد داد.
نيز  در انتخابات رياست جمهوری  خويش به ارزش های   )  1989ی ال 1981( رونالدريگان

  اخالقی  دينی  اهميت  بسزای  قايل بوده . 
شخصiيت هiای  راسiت  گiرای  بعد از بقدرت رسيدن  به  چوکی  رياست جمهوری  رهبران  و

  کرد.  ءپست های  مهم  سياسی  جابجا مسيحی  را در مناسب و
صو ص بر دارائی های رهبران  دينی مسيحی  وضع ماليiات را  بخ بر مدارس  دينی مسيحی و

مراسiم  دينiی مسiيحی را  در مiدارس   سiاير  عبiادات  و تقليل بخشيد، اجازه خواندن  نمiاز  و
  فيصله  علمای مسيحی  را در مورد  سقط  جنين  قبول  کرد.   مسيحی  رسمآ  اجازه داد  و

 مسiماء سiاخت  و»  امپراتiوری شiيطانی « ت را رونالد ريگن  اتحiاد شiوروی  کمونسiآقای  
برنامهء پُر مصرف و کمر شکن در رقابiت  بiرای کشiور شiوروی و حاکميiت  برای  اولين بار
  پيشکش و روی دست fرفت.  را»   گانه جنگ ستار« برنامهء  روسهای يعنی

بسiتن چنiين اسiتفاده بعمiل آورد  او بiه بکiار »  آرماگiدون « رونالد ريگiن  از اصiطالح آقای 
اصطالح  مذهبی،  حمايت  همه جانبه   امريکiا  از اسiرئيل  را  بiه عنiوان  مهمتiرين  وظيفiه  

  ملت   ودولت  امريکا  ترسيم کرد. 
«   ءدر مجله  م1985 در سال  در  مقاله خويش»  جيمز مليز « شهير  امريکا   ءنوسينده

  مينويسد: »  سن دياگو 
سياسی خويش ، از ايمان  واعتقادش  به پيشگويی های  کتاب ريگان در تصميم  گيری  های  

مقدس تأ ثير  می پذيرفت  وهميشه  التزام  وپايبند بودن  خويش را نسبت به انجام  وظايف 
ودستورات  الهی ، به عنوان  عمل به خواست خداوند  يا عمل به آنچه  باعث  تحقق 

  ياد می کرد.پيشگوی  های  خداوند  وظهور  مسيح می  شود ،  
بنظرجيمز ميلر  سياست  های  داخلی  ، ومiالی ريگiان ، بiا پيشiگويی هiای  تiورات  ، چiه از 
لحاظ  افزايش  بودجه  کلiی وعمiومی دفiاع  ومiذهب  عمiومی  ملiی  يiا از لحiاظ  مخالفiت  بiا 
دخالت  دولت  دراقتصiاد  وبرنامiه  هiای اجتمiاعی  مبiارزه  بiا فقiر  وبيکiاری مطابقiت دارد . 

، ص  1383(کتiiاب مسiiيح يهiiودی وفرجiiام  جهiiان  ، نوشiiته : رضiiا هiiالل  ونشiiر يiiه  هiiالل  
149 (  
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صهيونسiiتی  بiiر سياسiiتمدران  امريکiiا  وبخصiiوص  برتiiدوين گننiiدگان   –نفiiوذ البiiی  يهiiودی 
سياست در امريکا برای همه  واضiح واشiکار اسiت . بiر بنيiاد همiين  نفiوذ اسiت  کiه  محiور 

دردفاع  بی چون وچرااز  دولت اسiرائيل  مبiدل گرديiده اسiت. تبليغiات اصلی سياست  امريکا  
در صiد  مiردم  25بنياد  گرايان  مسيحی  بiه نفiع  دولiت اسiرائيل  بiه حiدی اسiت  کiه تقريبiآ 

امريکا  عمال به اين فرقه  پيوسته اند واکثريت  مردم  امريکا بدين امر معتقد اند که به برکiت  
  اسرئيل  خداوند  به آنها    روزی ونعمت ميدهد .حمايت  دولت امريکا  از 

تاثير تبليغات مذهبيون که  از جانب  دولت  کمک وپشتيبانی ميگردند ، چنان  قوی  بر اهميت 
است ،  که همين  حاال  سر بازان  امريکای  نشانه  تفنگ خويش را به سوی  قiرآن   تجربiه  

د را  نماينiدگان  مسiيح  مiی داننiد  واز شiيوه مينمايند .  وسiربازان اسiپانيوی در عiراق   خiو
های  جنگ صليبی  استفاه  بعمل می آورند .  که نمونه های   انسان دوستی  شان  در  زندان 

  برای جهانيان   واضح واشکار است.عراق ابو غرائيب  
  بiرای  اولiين بiار ماننiد پiاپ  2001سپتمبر  11جورج  پوش  ( بوش دوم   ) بعد از حوادث 

  اوربان  دوم  ،  بيانيه  دينی  ايراد کرد  واز جنگ صليبی  دوم  سخن بعمل آورد .
بوش  نه تنها ضرورتی  ، برای  ادامه سکو الريiزم  وبiی دينiی را  در  ايiاالت متحiده امريکiا 

نمی بيند ، بلکه  شخصآ بحيث  پاپ  مبiدل  گرديiده  وعمiال اعضiای  کليiدی  کابيiه خiويش را  
  مشهور  کليسا مقدس مسيحی   تعيين ميکند .از شخصيت های 

کiه از جملiه مشiهور تiرين  پوهنتiون هiای مسiيحی »  رجينiت « در پوهنتiون  درزمان بiوش 
وبرای مسيحی تعليم وتربيه  –بشمار ميرود ،  محصلين  بر اساس  نورم های  مذهب  يهودی 

. (بiرای معلومiات مiی يابنiد  گرفتن وظايف ومناصب عالی در کشiور ترنينiک خاصiی مسiلکی 
  مراجعه فرمايد. )   11 -10صفحات  1383 21مزيد به  نشريه  پرسمان  شماره 

بiiوش پiiدر  هميشiiه   چiiه در مبiiارزات انتخiiاب خiiويش  بiiه  پسiiت رياسiiت جمهiiوری  وچiiه در 
اسiتفاده  ، شعار ها واصطالحات مذهبی سياست های داخلی  وخارجی خويش  از عامل مذهب 

رج دبليiو بiوش  ، بiر اريکiه قiدرت  وزمانيکiه جi بر همiين سياسiت بiود ، بنا.  بعمل می اورد 
مذهب  نقش بسيار  اساسی  وعمiده را  در عرصiه  سياسiت  سياسiی  ، نشست سياسی کشور 

  احتوا نمود . ء ، داخلی وخارجی  امريکا
انجيiل  در  –رج بوش  زاييده  تفکر هايی است  کiه از سiال هiا   پiيش بiه وسiيله  مبلغiان وج

  اذهان  مردم  امريکا  در حال  ترزيق است.
کاتبين  قصر  سفيد در زمiان جiورج بiوش پiدر  مينويسiند  کiه در  کتiاب  خiاطرات پiدر بiوش   

در مورد  ولدات  پوش  آمده است : زمانيکه  در خانه  پوش (  پدر )  طفلی  بدنيا آمد ،  نiام 
ذاشiتند ، چراکiه  او اعتقiاد )  گ  walkerGoarge Boucsh (  ( جiرج واکiر بiوش اورا

« داشت که فرزند او  به مدت هفiت سiال  بiر  زمiين  حکومiت خواهiد کiرد ،  وآنiرا  بiه عiدد 
  مسمی کرد . »   666

طوريکه در انجيل يو حنا آمده است شخص که در آخر  الزمان  بر زمين  حکومت خواهد کرد  
جهانی را  رهبiری خواهiد کiرد .  را در بر خواهد داشت .ويک حکومت  )   666نام او( عدد 

بiiه اسiiم  جiiرج  بiiوش  ، فرزنiiدی  » واگiiر « جiiورج پiiوش  پiiدر هiiم   بiiه افiiزودن  نiiام ميiiانی 
آخر  الزمان  )  را داشته  باشد . ( مسيح  666خويش   تالش کرد  که طفلش   همان (  عدد 

  )  1383يهود ی ، جرج بوش  وديکتاور آرماگون ، 
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امريکiا     جiورج بiوش  رئiيس جمهiور دو ژورناليست  که در مورد» لودوبز  ومولی ايونيز «
  تحقيق  بعمل می آوردند مينويسد : 

ايمان  او عميقآ شخصی وغريب است . با صراحت می توان گفت که بوش اطميان دارد که «  
.(انجيل گرای مدرن ، اريک لوران روزنامه نگار » برای مأ موريتی الهی  برگزيده شده است 

  رشناس  سياست خارجی امريکا ) وکا
  يکی از خبر نگاران  مينويسد :

زمانيکه از بوش  در باره فيلسوف مورد عالقه اش  سوالی بعمل  آمد گفت : فيلسوف    
  » . مسيح  است ، زيرا  او قلب مرا تسخير  کرده است «  مورد  عالقه من  

اش  بود  که از تمايالت  مذهبی  جواب او در واقع  انعکا  س ر وحيه  فر گرايی افراطی  
  بنياد  گرانه  او بر خاسته  بود . اين همان چيزی است  که در دين  مسيحی  از آن  به عنوان 

ياد می نمايند. ( زبان مذهبی  بوش  نوشته : علی عبد المحمدی ، »  ادراک شخصی « 
 )  1392/  9/  26روزنامه  شرق 

، خبرنگاران از جورج دبليو بوش 2000جمهوری سال در جريان مبارزات انتخابات رياست 
او با تمام وضاحت وقوت جواب داد : عيسی پرسيدند که در زندگی از چه کسی الهام می گيرد، 

  مسيح .
ا مريکا خطاب به منتخب رئيس جمهور بحيث خويش  پيروزمندانه بوش در اولين پيام هکذا  

  گفت :  طی نطق رسمی مردم  امريکا  
  » . ای  بر فراز گرد باد قرار   دارد وطوفان  را  هدايت  می کند  فرشته« 

توجه بايدکرد ، اولين خطاب رياست جمهوری که از جمله خطاب به مردم ايالت متحده 
آغاز می با  الفاظی تقريبآ مشابه  به پيشگويی  های تورات   ومردمان سراسر  جهان است ،

  يابد .
فال  بخصوص اطفال که در مکاتب  دولتی مصروف  جورج بوش در عرصه  تعليمی  اط

تدريش آند  ومشکالت   تحصيلی  دارند  اعالم  کمک  ومساعدت مينمايد وميگويد  که به 
  مؤسسات  مذهب جذب  خواهند شد .

 « ک اعالم ميکند  که   2000بوش  بخاطر خوش  نگاه داشتن  رهبران  مذهبی در سال 
مؤ سسات  تنظيم  خانواده  را که  با سقط  جنين  موافق   قصد دارد  ،  بودجه  مربوط به

  »هستند  در داخل وخارج  امر يکا  قطع  کند .
بعد  ايراد اين بيانيه  هزاران نفر مسيحان افراطی وبخصوص  انعده از مسيحيانيکه به بوش   

ون شدن  رأی  داده بودند ،  در واشنگتن  دست  به رهپيمائی زدند ،   وخواستار  لغو قان
  توسط دادگاه  عالی کشور تصويب  شده بو د،گشتند .  1973سقط جنين که از سال 

مينويسد : ء طی تحقيقاتی مشهور ترين تاريخدانان  کشور امريکاجمله آلن ليشمن  يکی از 
اختالط  سياست  ومذهب ، توسط  يک رئيس جمهور  در دوهفته  اوال اشتغال  ، در تاريخ 

انجيل  گرای مدرن ، اريک  لوران ، ژور ناليست » ( ه  بوده است . امريکا  بی  سابق
  وکارشناس  سياست خارجی )
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  خواننده محترم  !
سپتامبر به اوج خود  11اختالط  مذهب  با سياست  در اياالت  متحده  امريکا  بعد از حوادث 

  رسيد و  شدت  يافت .
مهور ريکن  ، بiرای  اولiين بiار  در را بعد از رئيس  ج»  شيطان « بوش  اصطالح   مذهبی 

  بيانات خويش مورد استفاده قرار داد . 
  در بيانيه خويش  گفت : 2001بوش در  سال 

از نظiر بiوش اسiامه  )    The evil  is one among  us ( شيطان در بين ما اسiت«  
  .»بن الدن وگروه  القاعده شيطان  بودند 
اين کشور  آمريکا  ودوستان  ما « اعالم داشت  :  بوش قبل از اشغال عراق  وافغانستان 

همگی  در  برزخی  ميان جهان  پر  از صلح  وصفا  وجهنمی پر از آشوب واختناق به سر  
می برند  ودايمآ  صدای  زنگ خطر  را می شنود. يک بار  ديگر ، اين وظيفه (از جانب خدا ) 

ن  مان  واميدواری  های  نوع بشر  بر دوش ما نهاده شده که از آرامش  وآسايش  مردما
. می رويمينان  به پيش اطمدفاع  کنيم  وما  اين مسؤ ليت  را با جان  ودل  می پذيريم ... وبا 

  » دارد .  هاده شه است  که شايستگی  آن رابه دوش کشوری  ن اين مسؤ ليت  تاريخی زيرا
  اعالن داشت :   2002بوش در سپتامبر 

ريکا ) به تاريکی وظلمت ( دشمنان امريکا ) تا بيده است  وظلمت  هر گز  بر ونور ( ام«  
  » . نور  فائق نخواهد آمد 

بوش خطاب  به سر بازان  خويش  گفت : هر جiا  کiه برويiد ، حامiل  پيiام اميiدواری  وصiلح 
هستيد ... پيام که ازلiی  اسiت  وهنiوز هiم بiه قiوت  خiود بiاقی  اسiت . قiول عيسiی  مسiيح ،  
اسiيران وبردگiiان را آزاد کنيiد ! آنهiiا  کiه در قيiiد  وبنiد  تiiاريکی  وظلمiت  گرفتiiار  آمiده انiiد ،  

  ازکتاب  زبان  مذهبی  بوش نوشته : علی عبد المحمدی  )» . ( رهايی بخشيد 
سiال  پiاپ بنiديکت  شiانزدهم  را  کiه در روز هiای  30جورج بوش بiرای اولiين بiار  بعiد از 

  ش قرار داشت  ، به امر يکا  دعوت نمود.ی  اگسال  81سالگرد 
بوش. نه تنها  خودش بلکه همسiرش  را غiرض اسiتقبال  رسiمی  ودينiی  بiه ميiدان هiوای   

اندروز  در نزديکiی  شiهر  واشiنگتن بiا خiود بiرد.واين اولiين  اسiتقبال  يiک رئiيس  جمهiور 
  رد .امريکا  است  که  از يک  رئيس  دولت در ميدان  هوای   بعمل می  آو

پوش  به نمايندگی  از مردم  امريکا   وبخصوص  به نمايندگی  از  پيروان  کليسای کاتوليiک  
رحمت  خدا بر شما بiاد  « ميليون  نفر  در امريکا ،ميرسد. به  شعار    70که تعداد  شان  به 

  از  پاپ استقبال بعمل  آورد.»  
انسiان  « اينکiه پiاپ مiانع آن شiد کiه  بوش درمراسم  استقبال از  پاپ بنiديکت   گفiت : بiرای

خدا  عشق است « پيام پاپ ، مبنی  بر اينکه  »  طعمه آموخته های تروريسم  وتعصب  شود 
  ضروری  است .» 

را با مردم » روز خاص خويش  « بوش در استقبال  از مهمان  خويش  گفت : از اينکه  پاپ 
  اين کشور گذرانده ،  احساس  غرور  می کند .

  ج بوش  رئيس  جمهور امر يکا در استقبال از پاپ بنديکت  گفت :جور
کشوری  کامال مدرن است اما  تحت  هدايت  حقايق  واعتقادات  ازلی  « کشورش  

در جهانی  که « بوش در ادامه  سخنان  خويش ،  افزود : » وابدی  قرار دارد.



 دين  از سياست  در امريکا جدائی
 

 
7 

 

اد  رعب  ونفرت  برخی از نام  خدا  برای  تو جيه  ومشروعيت  دادن  به ايج
وقتل  سو ء استفاده  می  کنند ، ما به پيام شما که خدا  عشق است ، ضرورت 

 ».   داريم 
بوش مسيحی  متدين که  روز يکشنبه در قطار  اول  کليسا  می نشيند   

ومصروف  عبادت ميگردد .  حاال  خواستار جدائی  دين از سياست صرف   
بازانش  نمايشات  را در زندان  ابو غرائب  درکشور های اسالمی گرديده  وسر 

 عراق براه انداخته  وقرآن را  نشانه  تفنگ خويش   قرار ميدهند .

 
   2008رياست جمهوری سال انتخابات نقش دين در
هيالری کلينتون،  همه کانديدان از جمله ( در اياالت متحده امريکا  2008در انتخابات سال 

استفاده  باز هم از دين ومفاهيم دينی  تبليغاتی  خويش ) در باراک اوباما و جان ادواردز
  .اعظمی  بعمل آوردند

مصاحبی که  با جان ادواردز يکی کانديدان طی    آمريکا ) سی ان ان( شبکه تلويزيونی 
  ش  را بعمل آورد  :سرياست  جمهوری انجام  داد چنين پر

  ؟»  تکوين«  اعتقاد داريد يا به  » تکامل«  شما به 
  جان ادواردز  در جواب گفت : 

های   زشما به ميليون ها انسانی که رو «من بهت کامل اعتقاد دارم .گرداننده پروگرام گفت :  
يکشنبه  به کليسا می روند و کشيش ها به آنها می گويند که درحقيقت جهان درشش روز 

 »  خلق شد، چه می گوييد؟ آيا اين مردم اشتباه می کنند؟
در جواب  گفت  : قبل از همه بايد بگويم  من درکليسا رشد کردم و بزرگ شدم. من ادواردز: 

يک باپتيست هستم و فکر می کنم می توان ايمان خود را با ايده تکامل سازگار کرد. درواقع 
می توان به موضوع علمی تر نگاه کرد و فکر نمی کنم که اعتقاد من به خدا ومسيح با نظرم 

 .ناسازگار باشد
 داننده پروگرام : آيا انسان تکامل يافته آدم وحواست؟گر

ادواردز: من فکر می کنم که اراده خدا درهرقدمی که آدم برمی دارد حضور دارد. درواقع 
  .اراده خدا درهر اتفاقی که درزندگی من وبقيه افرادکره زمين می افتد، جاری است

رايان چيست؟ آيا فکر می کنيد که گرداننده  پروگرام : نظر شما درمورد ازدواج همجنس گ
 همجنسگرايان می توانند با هم ازدواج کنند؟

ادوارزد: نه! شما اين سوال را شخصا ازمن پرسيديد. شخصا جواب من اين است که خير. اما 
فکر می کنم فرق است بين سيستم اعتقادات من ومسئوليت هايی که رييس جمهوری آمريکا 

  دارد. 
درکشورمان هم به همين دليل است. ولی افراد بسيار خوبی وجود دارند جدايی کليسا و دولت 

که من هم به آنها خيلی نزديکم، ازجمله دخترم که در رديف اول اين سالن نشسته است که 
نظر کامال متفاوتی با من دارند ومن احترام زيادی به آدم هايی می گذارم که عقيده متفاوتی 

  نسبت به اين موضوع دارند. 
فکر می کنم ما بايد کامال مراقب باشيم که رييس جمهوری آمريکا سيستم اعتقادی و  من
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ارزشی خود را به سيستم اعتقادی بقيه کشورتحميل نکند. در اين مورد خاص به نظرم اين 
مثل کليسا، کنيسه ها و  »  سازمان های ايمان محور «  وظيفه دولت فدرال نيست که بگويد

 .به رسميت بشناسند وچه چيزی را نبايد به رسميت بشناسند غيره چه چيزی را بايد
  گرداننده پروگرام :

اگر شما فکر کنيد موضوعی ازنظر اخالقی نادرست است و با آن مخالف باشيد، آيا به عنوان  
رييس جمهوری اياالت متحده وظيفه نداريد که همان گونه که اعتقادادت اخالقی تان می گويد، 

 عمل کنيد؟
ز: نه، اعتقاد من به خدا و مسيح نقش بزرگی درزندگی من بازی می کند. اما من ادوارد

همچنين جدايی بين شغلم به عنوان رييس جمهوری اياالت متحده و مسئوليتی که در کشورم 
برای دربرگيری همه اعتقادات وارزش ها دارم را می فهمم. چرا که ما سيستم های ارزشی و 

فکر می کنم بايد به عنوان رييس جمهوری آمريکا  .و جهان داريماعتقادی بسياری درآمريکا 
بايد به اين ارزش ها احترام گذاشته شود. يکی از مشکالتی که داريم اين است که مردم 

  .خودشان را با يک هويت خاصی تعريف می کنند به جای اينکه به همه اديان احترام بگذارند
 ور ما يک کشور مسيحی است؟گرداننده پروگرام : آيا فکر می کنيد کش

ادرواردز: نه، من خودم يک مسيحی هستم و تعداد مسيحيان نيز درکشور زياد است. همچنين 
من يک عشق بسيار عميق و خاضعانه ای برای سرورم عيسی مسيح دارم. ولی اين دليل نمی 

واقع شوند. شود يهوديان و مسلمانان وحتی کسانی که به خدا اعتقاد ندارند، مورد بی توجهی 
بايد به عقايد آنها هم احترام گذاشته شود. اين يکی ازبنياد هايی است که دموکراسی ان ما 

 .برآن بنيان نهاده شده است
گرداننده پروگرام : اين سوالی که می کنم مانند اعتراف به کشيش نيست. مطمئنا دراين جلسه 

تان کرده ايد چيست؟ آيا مايل کلی کشيش و روحانی داريم. بزرگترين گناهی که درزندگی 
 هستيد آنرا بگوييد؟

ادواردز: خيلی سخت خواهد بود که فقط يک گناه خاص را به شما بگويم. من يکشنبه پنجاه 
سال گناه نکرده باشم کالهم را  54وچهار ساله خواهم شد و اگر يک روزی باشد که دراين 

به  (We are all sinners) .ار هستيمباال می اندازم. هر روز گناه می کنم و همه ما گناهک
همين خاطر است که بايد از خدا تقاضای بخشش کنيم...اگر بخواهم يک گناه بگويم نمی شود 

  .زياداست  ليست گناهان من خيلی

 
  :باراک اوباما  ودين

باراک اوباما در مبارزاتی  انتخاب  رياست جمهوری خويش در  اجتماعی از رهبران کليسا 
صبح « وگويی باگرداننده پروگرام   است. گفت » محور ايمان«  موسوم به   وسازمانهای

  ان انجام داد .  ان ی سی شبکه » آمريکايی
ايستد؟ آيا  کنيد خدا در جنگ عليه تروريسم طرف چه کسی می اوباما  درمورد سوالی : فکر می

  خدا  طرفدار سربازان آمريکايی است؟  چنين گفت :
گفت ما نبايد  آورم که می ينکلن را در دوره جنگ داخلی آمريکا به ياد میمن هميشه آبراهام ل

سؤال کنيم که آيا خدا طرف ماست يا نه بلکه بايد اين سؤال را مطرح کنيم که آيا ما طرف خدا 
چه —کنم اين سؤالی است که همه ما بايد ازخودمان بکنيم، درهر جدالی هستيم؟ و من فکر می
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آيا ما طرفدار دستوراتش هستيم يا نه؟ آيا ما در راه پيشبرد عدالت که —سياسی و چه نظامی
کنيم؟ و اين روشی که من خودمان  و آزادی هستيم؟ آيا از خواهران و برادرانمان حفاظت می

  کنيم درست است يا نه؟  کنم که کاری که می را ارزيابی می
صحبتی بعمل   »شر«   عليه » خير«  جمهوری (جورج دبليوبوش) در مورد  سوال  : رئيس

  آورده است . آيا شما با استفاده از چنين  اصطالحاتی  موافق  هستيد ؟
کنم در جهان شر وجود دارد. به گمانم وقتی هواپيمايی با ساختمان تصادف  جواب  :  فکر می

  شوند شر است.  گناه کشته می کند و افراد بی می
کنم همه ما ملزم هستيم  اد شر است. فکر میافتد، نم رحمی، هرجا که اتفاق می خشونت و بی

هايی در تاريخ ما بوده  بينيم با قدرت تمام عليه آن اقدام کنيم. وقت که هر جا چنين شری را می
های داخلی آمريکا، جنگ  کنم جنگ است که الزم شده که وسايل جنگ را مهيا کنيم. فکر می

اشيسم و مطمئن شدن از اينکه اروپا آزاد ای بوده است. باور دارم که از بين بردن ف عادالنه
شود، کار درستی بود. چيز ديگری که در مورد آبراهام لينکلن جالب است اين است در زمان 

های داخلی آمريکا به رسميت شناختن اين موضوع بود که اگرچه ما عادالنه در چيزی  جنگ
ا خارج از عدالت رفتار هايی وجود ندارد که م درگير هستيم، به اين معنی نيست که زمان

زده باشيم، حتی اگر  کنيم. مثال ماجرای ابوغريب آشکارا چيزی است که بايد از آن خجالت می
موافق جنگ باشيم. من باور دارم گوانتانامو وتصميم اينکه بدون اينکه مردم را بدون هيچ 

 » شر«  عليه   » خير«  دارند، غيرعادالنه است. خطر استفاده از  اتهامی در بازداشت نگه
در مورد موضوع جنگ اين است که تا آن حدی که بايد، در مورد اقدامات خودمان منتقد 

  .نخواهيم بود و اين چيزی است که من خيلی نگران آن هستم
ها نه  مسأله مهم اين است که ما نسبت به افراد ديگر جامعه مسؤوليت داريم. و اين مسؤوليت

ها، مساجد و معابد، نه تنها فقط در خانواده خودمان، بلکه بايد  فقط از طريق کليساها، کنيسه
اينها بخشی از چيزهايی است که کشور  .از طريق دولت نيز مورد توجه قرار گيرد

کنيم ساخته است. ما مايل هستيم به استقالل و خوداتکايی  ای را که در آن زندگی می العاده فوق
ولی ما به اين نقطه رسيديم برای اينکه با هم اوج و خود بباليم و اينها صفات مهمی هستند. 

مان  های گذشته در سياست مايه آن چيزی است که طی سال کنم اين جان فرود داشتيم. فکر می
  ايم. گم کرده

نقطه شروع رياست جمهوری من اين خواهد بود که اين موضوع را احيا کنم و بگويم ما در  
من بر اين موضوع مستحضراست. تعهد اخالقی من برای ها با هم هستيم. ايمان  همه زمينه

  .گيرد تحقيق اين خواسته نيز از ايمانم نشأت می
شويم که چنين ايمانی  دهيم چنين ايمانی را؟ چگونه مطمئن می حال چگونه ما تشخيص می

  زنده است و چيزی نيست که فقط در حرف زدن ما به کار رود؟
در برابر  اسالم  گرديده است اينست  امريکايی ها خشم  بنظر  من يگانه عاملی که   موجب  

که  چرا دين اسالم   تاهنوز   از تحريف  ودستبرد  مصؤ ن مانده است . وچرا مسلمانان  تا 
هنوز به اساسات  متين  کتاب هللا  ( قرآن  عظيم الشان  )  وسنت  پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

  پابند هستند .
اسالم  ناشی از ريشه  مذهبی اسالم نيست ،  بلکه  عامل ترس که  عامل ترس  غرب  از 

خواستار جدائی  دين  اسالم از سياست ميگردند اينست : که  متحده  امريکا   اياالت غرب و
  ريشه های  سياسی اسالم از  قوت وصالبت قوی و بزرگی برخوردار ميباشد .
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ل  اسالمی  بشمار رفته  وموجب  يکی از اين ريشه ها  مفهوم جهاد است  که از اصو 
   وحشت  غرب  در  طرح  ريزی  سياست  خارجی خود با جهان  اسالم  شده است .

، اخوانيت غرب   با طرح  شعار  آزادی، دموکراسی  ومبارزه  عليه  تروريزم وبنياد گرايی
  . تبليغات وسيعی را  در جهان اسالم  براه  انداخته اند  وسلفيت ، طالب ، وداعش 

در جهان  اسالم  ، سلفيت وداعشيت  ولی سؤال  بعمل  می آيد  که عامل  تشديد  بنياد  گرائی 
در جهان اسالم  ، سلفيت وداعشيت کی بوده است ؟  وکی  باعث اوج گرفتن  بنياد گرائی  

  است  .ه  افغانستان  گرديدکشور عزيز ما وبخصوص 
،و خود اياالت  متحده  امر يکا  ا وبدبختی عامل تمام اين مصيبت ه جواب  واضح است  که 

  تجاوز ، مداخله وتوطيه های سری وعلنی آنها ميباشد .
دين اسالم که مردم افغانستان وجهان  بدان  معتقد آنiد  عبiارت از ديiن اسiت  کiه همiه چيiزش  

  سياست  است .
وغيره  ... )   اسالم (  نماز  ، روزه ، زاکات ،  حج  در  حتی  عبادت فراموش نبايد کرد 

  سياست است .
دين مقدس اسالم  چنان  دين  با عظمت است  که برای همه  عرصه های زندگی  قانون 

  دارد . خاص ومنظمی وپرگرامی 
در  قوانين  واحکام  اسالم  امور سياسی  واجتماعی  نسبت  به امور   عبادی بيشتر  مورد  

  تحليل   وارزيابی   قرار گرفته است .
، حکومت که هم در آن سياست وهiم در است کامله ای حکومت به مفهوم واقعی اش ،  اسالم 

  آن معنويت است وهردو از اين اساسات را در خود بطور دقيق اش رعايت مينمايد .
اسiالم  ديiن  عبiادتی ، سياسiی  اسiت  کiه در امiور  خواننده محترم !  نبايد فراموش کرد کiه : 

  ودر  امور  عبادی اش  سياست .  سياسی  اش  عبادت  منظم است
پيامبر بزرگوار ما  محمد صلی هللا عليه وسلم پايه  سياست   را در ديانت  گذاشته  

  وخودتشکيل  حکومت داده است.
اسالم دين آزادی  واستقالل است ، دين مقدس اسالم  تضمين  کننده   سعادت  دنيا  وآخرت 

  بشريت ميبا شد .
ن  دوری از اسالم  وقوانين  واقعی  اسالمی است .  درغير آن دين مسلمانا مشکل  عمده ما 

آمده است ، آن برای   نجات بشر  وسازندگی  ابراهيمی وسماوی اسالم  مانند  ساير آديان  
  هدف اسالم  ساختن انسان است . نبايد فراموش کرد که 

ان نيست ، دين اسالم  دين اسالم برای  مليت خاصی نيست ،  اسالم  دين تنها  برای مسلمان
ب ويا  عجم  آمده باشد،  دين اسالم متعلق  ا دين نيست  که تنها وتنها برای  افغانها  ،  اعر

برايش ارزش ندارد ، واصآل به  به همه عالم بشريت بوده ،  رنگ ، پوست ،  نژاد ، زبان ،
   آن ارزش هم قايل نيست .

اسالم برای  اتحاد  واقعی  تمام ملل  جهان  در دين اسالم  مليت  خاصی  مطرح نيست . دين
  آمده است . دين مقدس اسالم  خواستار  امت  بزرگی  بنام آمت اسالم ميباشد.

اسالم صرف  دين ديروز  نبود بلکه اسالم دين امروز بوده  وديiن اسiت  کiه تiا  ابiد  در روی  
  زمين  باقی  خواهد ماند . 

بiه ذات خiود نiدارد عيبiی  هiر عيبiی کiه اسiت  در  ديiن اسiالم   چه زيبا فرموده اند : 
  مسلمانی  ما وفهم  ما از اسالم است  .
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در اسالم  فقط يک قانون  وجود دارد  وآن  قانون  الهی است وبiس ،  ديiن اسiالم  ديiن اسiت  
که در مسiير  تکامiل انسiان حiر کiت  مiی کنiد وهمiه تiالش وکوشiش خiويش را  تنهiا  وسiيله  

  وبرکت  وپيشرفت مادی ومعنوی  معرفی ميکند .دستيابی  به خير  
دين  اسالم دين است  که با دگرگونی شرايط  و او ضiاع واحiوال  وتطiور  زمiان وتغيiر مکiان  
قابiل انطبiاق  اسiiت  پاسiخگوی نيiاز هiiای  فطiری  ، اجتمiاعی ، اقتصiiادی ،  سياسiی  وبطiiور 

  خالصه  پاسخ گوی  نياز های مادی  ومعنوی  بشری است .
اسالم  دين است  که دلها را با رابطه برادری ،  برابری ، الفت ، محبت  با هم نزديک   دين

می سازد ، وآنرا  پيوند  ميدهد ،  صداقت ،  امانت ،  اتحاد ،  همکاری ، صميمت را در 
می  انسانها  جامعه  به وجود  می اورد ،  بغل  ، حسادت ، کينه ،  بد گمانی ،  را  از  درون

منافقان ، رياکاران ،  به مبارزه  بر  خائينين ،جنايتگاران ، متجاوزين  ، .  با ظالمان ،  زدائيد
ياد   هللا وخدمت گاران   به عنوان  دوست ، مصلحين خاسته  واز نيکو کاران  ،  مخلصان  

  ثروت ،  مقام ومنزلت قوم ومليت ، زبان وميکنند. ارزش های  پوچ افتخار  به آبا  واجداد  ، 
، رنگ ، نژاد  وهمه افتخارات  را از اعتبار دور  انداخته  تنها فضيلت ،  تقوای ، ايمان  

  واخالص  را مالک کرامت  وشرافت  قرار داده است.
روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در أَنَس رضي �َّ عنه  حضرت در حديث مبارک از

  متفٌق عليه.» ُكْم َحتَّى يُِحبَّ ألَِخيِه َما يُِحبُّ ِلَنْفِسِه الَ يُْؤِمُن أََحدُ «  حديثی ميفرمايد :
مؤمن شمرده نمی شود يکی از شما تا دوست داشته باشد برای برادرش آنچه را برای  (

  )خويش دوست می دارد.
رسول �َّ َصلّى هللاُ  روايت است که َّ همچنان در حديث ديگری از ابن عمر رضي �َّ عنهما

  فرموده :ِه وَسلَّم َعَليْ 
ُ فِي حاجِته، وَمْن «  الُمْسِلُم أَُخو الُمْسِلم، ال يْظِلُمه، وال يُْسِلمه، مْن َكاَن فِي َحاَجِة أَِخيِه َكاَن �َّ

 ً ُ عْنهُ ِبَها ُكْربَةً ِمْن ُكَرِب يْوَم اْلِقياَمِة ، وَمْن ستر ُمْسِلما َج �َّ ج عْن ُمْسِلٍم ُكْربةً فَرَّ ُ  فَرَّ َستَرهُ �َّ
  متفٌق عليه.» َيْوم اْلِقيَاَمِة 

مسلمان برادر مسلمان است بر او ظلم نمی کند، او را به دشمنش تسليم نمی دهiد، کسiی کiه  (
در صدد برآوردن نيازمندی و حاجت برادرش باشد، خداوند در برآوردن حاجتش ياری اش می 

iد، خداونiل کنiلمانی را حiکل مسiکالت روز نمايد. و کسی که مشiکلی از مشiر آن مشiد در براب
قيامت او را می گشايد و کسی که عيب مسلمانی را بپوشاند، خداوند در روز قيامت عيب او را 

  )می پوشاند.
دين  اسالم ديiن  اعتiدال وميانiه روی اسiت ، افiراط  وتفiريط را قبiول نiدارد ، همiان گونiه کiه 

سی را به چيزی  که خارج  از توان وقiدرت او اهمال  وبی  بندو باری  را نمی  پذيرد وهيچ ک
  باشد  مکلف  نمی  نمايد.

اصالح  زندگی دينوی  واخروی  بشر  هر دو  مورد توجه  دين  بوده  وهست ، هر چنiد  ايiن 
  دو هدف  در طول يک ديگر قرر  دارند  وبا يک  ديگر تعارض وتزاحمی ندارد.

نiه مقصiد ،  ولiی بiدون اصiالح  راه  وتحصiيل  دنيا  گرچه  مقدمه آخرت  است  وراه   اسiت  
  مقدم  نمی  توان  به مقصد رسيد وذی المقدمه  را بدست آورد.

بنآ اصدار   شعاری  های   جدائی دين از سياست در کشور های اسالمی  وبخصوص  در 
کشور عزيز ما افغانستان صرف  شعار  بوده  ، تطبيق  وعملی  ساختن  آن  غير ممکن  غير 

  ی  وغير منطقی  ميباشد . عمل
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با صراحت  تام  بايد  گفت : دين واقعی با سياست  صحيح  پيوند  نا گسستنی داشته  ومکمل  
 پايان  يک  ديگر  در بوجو آوردن  جامعه   عادالنه وانسانی ، می باشد . 
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