بسم الله الرحمن الرحیم
رژیم فرمانبردار اردن؛ نفعگیرندۀ منایش مضحک انتخابات پارملانی
(ترجمه)
نظرسنجی مرکز مطالعات اسرتاتیژیک دانشگاه اردن بهتاریخ  ۶اکتوبر/اکترب  ۲۰۲۰م تحت عنوان "نبض خیابان اردن –  "۲۴نشان
میدهد که نصف مردم اردن ( )٪۵۰گفتهاند در انتخابات پارملانی پیشرو رشکت منیکنند ،درحالیکه تنها  ٪۱۷تأیید کردهاند
درصورت برگزاری انتخابات پارملانی آینده ،در آن سهم خواهند کرد .از جمله مهمترین دالیل مردم اردن بهخاطر رشکت نکردن در
انتخابات پیشرو ،بهترتیب عبارت بود از :عدم اعتامدشان به پارملان ،عدم اطمینانشان به درستی و متامیت انتخابات ،و نبود
کاندیدای رقیب – جالب اینکه وضع همهگیری ویروس کرونا در میان دالیل تأثیرگذار بر اکرثیت وجود نداشت.
باوجود وخیمتر شدن وضع صحی/بهداشتی و همهگیری ،تصمیمگیرندۀ با اشاره به آمار مرگ و میر ،گسرتش همهگیری ،بسرتی
شدن بیامران ،مراقبت از مردم و کاهش حجم اقتصاد تأکید میکند که این انتخابات برگزار نشود ،حالآنکه حکومت و کمیسیون
مستقل انتخابات بنابر هدایت و دستور رسان رژیم میکوشند تا انتخابات را مطابق با جدول زمانبندیشدۀ خود برگزار کنند .اکنون
بحثهای رسانهای رسمی در خصوص اهمیت رشکت در انتخابات به شدت در جریان است و مردم را تحت نام استحقاق قانون
اساسی و حق آنان در انتخاب منایندۀشان به این کار ترغیب میکند؛ باوجود آنچه در نظرسنجی قبلی نرش شد که کامالً در تضاد
با رأی عام خیابان اردن قرار داشت ،و باوجود بحثهای هجوآمیز گسرتده در رسانههای اجتامعی گوناگون که رشکت در این
انتخاباتها را رد میکند.
اتخاذ چنین اقدامات انتخاباتی ،برجسته کردن ویژهگیهایش در میدان عمل و تالش برای رومنایی کردن از آنها در رسانههای
رسمی بهخاطر نگرانی رژیم اردن نیست ،چون این رژیم میخواهد برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری جدید را ،که به مراتب
بدتر و فاسدتر از پیشینیانشان است ،با فعال کردن حق قانون اساسی توجیه کند .بلکه این همه اقدامات بهخاطر نقش جدیدی
است که این نظام مطیع و مزدور بر دوش خواهد گرفت؛ و آن احتامالً فرمانبرداری از کشورهای کافر غرب ،ایجاد توافقنامۀ خائنانۀ
تازهای در مسائل اقتصادی و عادیسازی روابط با دولت یهود ،ویا سهمگیری در یک معاملۀ بیناملللی تازه میان رقبای استعامرگر
اروپایی (مخصوصاً انگلیس) و امریکا روی این رسزمین ،این امت ،ثروتاش و عقیدهاش خواهد بود.
این مزیت امریکاست که نظام همۀ اینها را زیر چشم رئیس جمهورهای امریکا ،خواه ترامپ یا بایدن ،و پیش گوش سفیر جدیدش،
هرنی ووسرت ،انجام میدهد تا اطاعت خود را با سخنان خود ثابت کند .چنانچه مجبور شد انتخابات را به بهانۀ اوضاع بحرانی
همهگیری به تعویق بیندازد تا برای خود فرصتی دست و پا کند که بر اوضاع بیناملللی نگاه دقیقتری داشته باشد؛ اینکه آیا رژیم
اردن باید نقش بریتانیا یا امریکا را بازی کند ،و یا انتخاباتی را برگزار کند که بیتردید به ایجاد یک خانۀ منایندهگان ضعیف با
منایندهگی ضعیف انتخاباتی منتج خواهد شد؛ منایندهگانیکه برای تطبیق برنامههای امریکا ،مانند حامیت از راهحلها و رشوط
امریکا برای قضیۀ فلسطین ،قسم خوردهاند .برعالوه ،موظف است تا قانون انتخاباتی جدیدی را مسودهسازی کند که موجب سلطۀ

قانون اساسی ،ایجاد حکومت پارملانی و منایندهگی واقعی مردم میشود؛ باشد که این مجلس جدید تا ختم دورهاش به کار خود
ادامه دهد و یا در کوتاه مدت به بهانۀ عدم منایندهگی واقعی از رأی دهندهگان منحل شود ،و سپس مجلس جدیدی مطابق این
قانون انتخابات جدید روی کار آید.
رژیمهای حاکم در رسزمینهای اسالمی برای ماندن بر رس قدرت نیاز دارند از دشمنان امت فرمانبرداری و از دساتیر و
برنامههایشان اطاعت کنند .آنان با اسالم و پیرواناش به جنگ برخاسته اند و اوامر بادارانشان را از طریق توافقات خائنانه تطبیق
میکنند .آنان به وجود اینگونه مجالس قانونگذار ،که بهدروغ میگویند از مردم منایندهگی میکند ،رضورت دارند تا مسئولیت
این اعامل ناشایست را بر مردم بیندازند و آنان را بهخاطر این خیانتها رسزنش کنند .بهرتین منونهاش پیامن وادی عربه است که
توسط این مجالس به تصویب رسید ،طوریکه منایندهگان "اسالمگرا" نیز بخشی از این مجالس بودند.
اسالم با برگزاری انتخابات موافق است ،و دولت خالفت آینده نیز ،انشاءالله ،برای انتخاب منایندهگان مردم در مجلس امت
انتخابات برگزار خواهد کرد .مناینده گان و وکالی مردم در دولت خالفت موظف اند که بر مبنای احکام اسالم نظر بدهند و حاکم را
بر مبنی احکام اسالم محاسبه کنند ،بر اقداماتاش نظارت داشته باشند و نگذارند به سمت بیعدالتی و انحراف میل کند .این
موارد با آنچه در انتخابات پارملانی نظام دموکراتیک کپیتالیزم وجود دارد متفاوت است؛ زیرا در نتیجۀ این انتخابات منایندهگانی
روی کار میآیند که دولت را بر مبنای قانون اساسی برشی مصوب خودشان محاسبه میکنند .بنا ًء خانۀ منایندهگان چیزی جز
مجلس تقنینی مبتنی بر احکام مغایر اسالم نیست .این بدان خاطر است که قانونگذار در اسالم تنها الله سبحانه وتعالی است و
بدان خاطر که اسالم مسلامنان را از تقنین منع میکند ،چون الله سبحانه وتعالی میفرماید:
ض َما أَن َز َل اللَّهُ إِلَ ْيكَ ﴾ (مائده)۴۹ :
ح َذ ْر ُه ْم أَن َي ْف ِت ُنوكَ َعن َب ْع ِ
حكُم َب ْي َن ُهم ِبِ َا أَن َز َل اللَّهُ َو ََل تَتَّب ِْع أَ ْه َوا َء ُه ْم َوا ْ
﴿ َوأَنِ ا ْ

ترجمه :و در میان آنها (اهل کتاب) طبق آنچه الله (سبحانه وتعالی) نازل کردهاست داوری کن و از هوسهای آنان پیروی مکن
و از آن ها برحذر باش ،مبادا تو را از بعضی احکامیکه الله (سبحانه وتعالی) بر تو نازل کرده است منحرف کنند.
بنابرین ،سهمگیری در اینگونه انتخاباتها به هیچ وجه جایز نیست ،نه منحیث نامزد و نه منحیث رأیدهنده.
ای مردم اردن!
اکنون شام بدین سطح از آگاهی رسیده اید که عدم مرشوعیت پارملان و عدم وفاداریاش به آرمانها و طرحهای بهبودبخشتان را
درک کنید ،و بدانید که آنان تنها از منافع نظام حاکم و تحکیم سلطهپذیریاش منایندهگی میکنند ،نه از شام .تاریخ همۀ پارملانها
از ابتدای تأسیسشان دال بر همین واقعیت است .اکنون زمان آن فرا رسیدهاست که متام افراد مخلصیکه قصد رشکت در این
انتخاباتها را دارند ،از آن فاصله بگیرند و به تبلی غات دولت برای انتخات گوش ندهند ،حقیقت را بدانند و بهصورت واقعی از مردم
منایندهگی کنند ،زیرا آنان خواستار تطبیق طرحهای بهودبخششان از طریق دولت خالفت اند؛ دولتیکه دولت یهود را ریشهکن
میکند و کفار استعامرگر را از رسزمینهایمان بیرون میراند .آنان به متام منابع دولتی دستبرد زدهاند و بر رس ثروتاش
میجنگند .بنا ًء زمان آن فرا رسیدهاست که دیگر در چنین انتخاباتهای پارملانی که موجب تحکیم حاکمیتهای خائن میشود

رشکت نکنیم .پس به اکرثیتی بپیوندید که سفاهت و عدم مرشوعیت این انتخاباتها را دانسته و برای تغییر این واقعیت تشکیل
شدهاست و با آنانی همراه شوید که برای آوردن تغییر به روش رسول الله صلی الله علیه وسلم ،با حمل دعوت اسالم و تأسیس
خالفت راشده بر منهج نبوت ،فعالیت میکنند.
حيِيكُ ْم﴾ (انفال)۲۴ :
استَ ِ
﴿يَا أَ ُّي َها ال َِّذي َ
سو ِل إِذَا َد َعاكُم لِ ََم يُ ْ
جيبُواْ لِلَّ ِه َولِل َّر ُ
ن آ َمنُواْ ْ

ترجمه :ای کسانیکه ایامن آوردهاید! دعوت الله (سبحانه وتعالی) و رسول الله (صلی الله علیه وسلم) را اجابت کنید هنگامیکه
شام را بهسوی چیزی میخواند که شام را حیات میبخشد.
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