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  آزادی هم،داستان 

 هایش با هم برابر نیستند! مصداقش را می دانند؛ اما در مفهومنگفتنی است، همه  یکی از آن داستان های

 ؟!از چهاست؛ اما  رهاییفهوم آزادی، همان م

و سپس حریت در مذهب، آزادی از جبرها، از اسارت ها، و آزادی از آزادی شکل گرفته و انسان پس از اسارت به 

 خواهد داشت. رسالتو  نورو  حرکتمی رسد و در این سطح است که  عبودیتبه 

 ،عده ای معتقدند مذهب با آزادی نمی سازد 

نیست. مذهبی که براساس نظام حاکم بر هستی و اد علم استبداید توضیح داد استبداد مذهب چیزی باالتر از ب

 جامعه انسان طرح می اندازد، استبدادش به اندازه ی همان نظام ها و قانون هاست. 

تمام عقب ماندن و کندی پیشرفت اسالمی نیز از همین آزادی ای است که می دهد. که اگر می خواست 

 خلق را بغلطاند خیلی زودتر به مقصد می رسید.

 ، که تو خودتاطاعت از بلد و راهنما هیچ گونه استبدادی نداردکسانی که در جنگل ها راه گم کرده اند، می دانند 

 انتخاب می کنی و او را حاکم می گیری، که او ازتو به راه آگاه تر است.

 

 :باید دانست که اسالم در سه زمینه آزادی می دهد 

هرکس خواست کالم خدا را  رمی دارد و در تاریکی شعله می افروزد تا: در میان توده بی خبر بانگ بتبیین. ۱

در این  .یم بگیرد و انتخاب کندبشنود. سپس به او پناه و آموزش می دهد و به جایگاه اصلی اش می رساند تا تصم

 مرحله هرکس حق دارد در دل توده مردم حرف خودش را بزند.

ین )بی شکل ها( را نافقپس از این ناچار حزب بندی و دسته بندی شروع می شود و رهبر می کوشد م: صفّ. ۲

شکل دهد تا موضع شان مشخص گردد و به ایمان یا کفر برسند و در دل این جبهه، دست دشمن و پایگاه او 

 در این مرحله هیچ جبهه ای حق نفوذ برای دشمن نمی گذارد.نگردند. 



ارند و سازشی :  پس از جبهه بندی و موضع گیری شروع می شود، در حالیکه دو جبهه امکان سازش ندقتال. ۳

 اگر شکل بگیرد، چیزی جز تقیَه و پنهان کاری نیست.

مادام که این می جنگند. و  ای چه با یکدیگردر این مرحله، درگیری و قتال، حتمی است و هرکدام می دانند بر

 تبیین و جبهه بندی تمام نشده باشد، حق درگیری و قتال نیست.

*** 

من را بر دشو  اسالم بیش از این آزادی نمی دهدمی گذارد تا خودش به اسارت برود و هیچکس دشمن را آزاد ن

 . درحالیکه دیگران در هیچ مرحله آزادی نمی دهند.دوست سلطنت نمی دهد

 !برده داری یا اسارت؟ 

 ست. اسرای جنگی سئله برده داری اسالم، همان مسئله ی م

 با این اسرا چه کنیم؟ 

مامور بگذاریم؟ آزادشان بگذاریم تا اسیرمان کنند؟ از دم تیغ  به اردوگاه کار اجباری بفرستیم و برای هر یک

 بگذرانیم شان؟ آن ها را مبادله کنیم؟ 

اگر از مرحله مبادله و نابودی گذشتند، بهترین طرح برای نگهداری آن ها همین است که جزء غنائم مجاهدین 

بر حق بستند و حتی پیش آن ها که پس از روشنگری و آگاهی در جبهه ی دشمن رفتند و راه را تقسیم شوند. 

ند باشجبران و کفاره ی خسارتی از تمام شدن جنگ به حق نپیوستند، ناچار جزء غنائم مجاهدین خواهند رفت تا 

 که به بار آورده اند. 


