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   اجتماعي اجتماعي--واژگان و اصطالحات سياسيواژگان و اصطالحات سياسي
  

         مبحث مبحث مبحث مبحثتأملي برتأملي برتأملي برتأملي بر

        سكوالريسمسكوالريسمسكوالريسمسكوالريسم
  

  محمدحسين فتاحي
     

  دومبخش 
  

 زنـدگي  در سكوالريـسم  پيامـدهاي  و آثار -3

   غرب مردم

كه غرب در وضعيتي ناهنجار گرفتار آمـده        گفتيم  ... 
بود، كليسا و آيين ساختگي نصرانيت مردم را دچار انواع          

ها و مشكالت كرده بودند و عرصه را چنان بر            گرفتاري
ــه     ــالب علي ــه انق ــر ب ــه منج ــد ك ــگ نمودن ــردم تن م

اي   دستگاههاي ظلم و جور نصرانيت نمودند، زيرا چـاره        
  . ديدند روي خود نمينداشته و سه گزينه بيشتر هم فرا

 همـان  بـا  و تحمـل  را وضعيت همان كه  آن :نخست

 :دوم .دادنـد   مـي  ادامـه  خـود  زنـدگي  به بار رقت ي  شيوه
 سوم چاره راه و كنند قيام ستم و ظلم آن عليه بايستي  مي

 را آن و يافتنـد   مـي  نصرانيت آيين براي بديلي كه بود آن

 و حقيقـي  ديـن  عنـوان  بـه  را آن تا نمودند،  مي جايگزين
 آيينـي  آن و كردنـد   مي تبعيت آن از و گزيدند  مي بر الهي

 نصرانيت زنجير و غل از آن از تبعيت با تا .نبود اسالم جز

 ممكـن  و عملـي  زمـاني  هـم  گزينـه  اين كه يابند نجات

 يعنـي  خـود  قـديم  و كهـن  آيـين  سـو  يك از كه بود  مي

 و كـدورت  سـو  دگـر  از و باشـند  كرده نابود را مسيحيت
 دل در مـسلمانان  و اسـالم  بـه  نـسبت  را گذشـته  بغض

 داشـتند  وجـود  مـانع  دو هـر  متأسـفانه  كه باشند نداشته

 صـليبيون  جهـت  آن از بـود  تـر   برجـسته  دوم مـانع  ويژه  به

 و مـسلمانان  عليـه  درندانـه  و وحـشيانه  تهـاجم  بار چندين
 بـه  را مـسلمانان  از نفـر  هـزاران  و داشـته  اسالمي ممالك

   .بودند كرده عام و قتل جمعي دسته صورت
 هـاي   سرزمين از جانانه دفاع و مقابله با را ها  آن مسلمانان و

 صـالح « سلطان عهد در مخصوصاً بودند، رانده بيرون خويش

 را سـنگيني  شكـست  كه لمانانمس بزرگ سردار »ايوبي الدين

 ممالـك  از خـروج  بـه  وادار را آنـان  و آورد فـرود  آنـان  رپيك بر

 مانده  باقي ها  آن دل در هنوز آن بغض و كينه كه نمود اسالمي

 و پاك دين وگرنه نياوردند روي اسالم به دليل همين به و بود
 اسـالم  تنهـا  و اسـت  بـشري  زنـدگي  ي  برازنده اسالم مقدس

 دنيا منافع آزاد، را انسان ،حاصل زندگي در را پيشرفت كه است

 بـا  تنها بشري ي  جامعه نهايت در و نمايد  مي فراهم را آخرت و

 و پيـشرفت  هـاي   پله و گشته آسوده و آزاد اسالم از برخورداري
   .نمايد مي كسب را آخرت و دنيا ترقي

 اي  ديرينه ي  كينه و بغض دليل به نصرانيت متأسفانه اما

 عوض در و نياورند روي اسالم سوي به داشت اسالم از كه

 مـسيحيت،  ي  شـده  تحريف دين و آشفته نصرانيت جاي به

 گرفته پيش در را گريزي،  دين و )كوالريسمس( علمانيت راه

   .افتادند ديگر چاهي به و درآمده چاهي از واقع در و
ي برنامـه و مـنهج    حال ببينيم با اين اوصاف در سـايه      

  غرب زندگي خود را چگونه ادامه داد؟ ) ديني بي(علمانيت 

 اروپا از برخي خرافات و مسائل پوچ و واهي و موانع و            
 عقل و شعور بوده و بر سر راه علم و           مشكالتي كه خالف  

هـائي كـه      دانش قرار گرفته بودند نجات يافـت و كـابوس         
نصرانيت ابداع نموده بودند متزلزل گشت و مردم از دست          

  . ها رهايي يافت آن
 مـشخص،  مبـدأاي  و اساسي اي  برنامه نبود دليل به اما

 مقابـل،  در آوردنـد  دست به كه رستگاريي و آزادي عليرغم

 نمودند، گرفتار تر  بزرگ و بدتر بسا بالهايي و درد به را خود

 در نصرانيت كه هاييبدبيني و تنفر خاطر به كه جهت آن از

 كـه  بودنـد  متنفرگـشته  دين از چنان بود نموده ايجاد ها  آن

 داشـت  دينـي  بوي و رنگ چه  آن هر و ديني مقدسات تمام
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 را زنـدگي  از اساسـي  بعدي ترتيب بدين و گذاشته پا زير

 و ديـن  يكباره و گذاشته كنار بود معنوي و روحي بعد كه
 گـام  كه زماني مخصوصاً گذاشتند، كنار را الهي ي  برنامه

 از كـه  گـاه   آن و رفتند پيش دانش و علم سوي به گام به

 تـر   وسـيع  ديـدي  بـا  و گرفتنـد  بهره بيشتر علمي مسائل

 آن از پـس  البته نمايند، لمس را جهان واقعيات توانستند

 ترجمـه  را اسالم جهان دانشمندان و علما آثار و كتب كه

 از و صـليبي  هـاي   جنـگ  جريـان  در كـه  آثـاري  نمودند،

 چنـگ  فـرا  كنـوني  اسـپانياي  )اندُلس( و )صقلية( طريق

 آثــار آن ي ترجمــه طريــق از و كردنــد ترجمــه و آوردنـد 

 و پيشرفت رفيع مدارج به را خود و يافته پرورش اسالمي
 جبر، شيمي، فيزيك،( ي  زمينه در سپس و رسانيدند ترقي

 روز بـه  روز ..).و جغرافيـا  شناسي،  زمين پزشكي، هندسه،

ــي ــد ترق ــرانجام و نمودن ــه س ــاطر ب ــشرفت خ ــاي پي  ه

 و منت  بي 1دين از را خود آوردند دست به كه چشمگيري
 بـه  روز گذاشته، كنار را دين ترتيب اين به و ديدند نياز  بي

 كه جائي تا گرفتند،  مي فاصله آن از و گشته تر  دين  بي روز

ــسان« كتــاب در »هكــسلي جوليــان«  العــصر فــي االن

 اسـت،  شـده  ترجمـه  عربـي  به انگليسي از كه »الحديث

   .است گذاشته سر پشت را مرحله سه بشريت :گويد مي
ي ديـن   ـ مرحله 2ي افسانه     ـ مرحله 1: كه عبارتند از  

  ي علم ـ مرحله3
قيقت را درك نكـرده،      اما وي دچار اشتباه شده و ح      

. با معيار و سنجش خويش بـه قـضاوت نشـسته اسـت            
زيرا، درست است كه اروپا پيش از بعثت حضرت عيسي          

گـري بـود و بـا     السالم ـ مـدام مـشغول افـسانه     ـ عليه
السالم ـ كساني كه بـه وي    مبعوث شدن عيسي ـ عليه 

ايمان آوردند و خداونـد هدايتـشان فرمـود، راه حقيقـت         
كـه ديـن را       اما پـس از آن    . سير دين پيمودند  گرفته و م  

گري بـاقي ماندنـد و        تحريف نمودند همچنان در افسانه    
طور كلي دين نصرانيت را رهـا كردنـد، بـه             بعدها كه به  

                                                 
 .ي و خرافات نصرانيت ـ البته دين آشفته و پر از افسانه1

  منـد شـدند، لـذا نظريـه         پيشرفت در علم و دانـش عالقـه       
جوليان هكسلي در مورد اروپا اصابه به صحت نموده است          

چنان كـه ذكـر كـرديم صـحت         اما نسبت به كل بشريت      
چون دين و علم در تقابل با       . اي است باطل    ندارد و نظريه  

هم نيستند، مگر دين قاطي شده با خرافات و اباطيـل كـه          
  . ديني محض استدر واقع آن هم دين نبوده بلكه بي

 هـم  تر  پيش حكومت و سياست با دين ارتباط مورد در و

 اي  پديده را آن و شده بيزار دين از شدت به اروپائيان گفتيم

 را ديـن  و دانـستند   مـي  ترقـي  و پيـشرفت  عليه و ارتجاعي

 در ديـن  از را چه هر سبب بدين دانستند،  مي ترياك و افيون

 دور بـه  و كـرده  قـي  داشـتند  خـويش  درون و قلب و ذهن

 و افتادنـد؛  ديـن  از عاري سياست و علم دنبال به و انداختند
 اقتصادي يا اجتماعي يا سياسي چه عملي، هر است طبيعي

 ديـن  بـر  آن اسـاس  و مايـه  بن اگر ديگر، اي  زمينه هر يا و

 .داشـت  نخواهد بر در استواري ارزش و فايده نباشد، استوار
 و اميال ي  پايه بر دين حضور عدم صورت در اعمال آن زيرا

 انـسان  صـورت  آن در و گـردد   مي استوار نفساني آرزوهاي

 تنها و گرفت نخواهد نظر رد را وجداني و اخالق و قيم هيچ

   .نمايد مي عمل خويش نفساني هاي خواسته اساس بر
در بعد سياسـي تغييراتـي عمـده و سـلبي ايجـاد شـد               

را » اميـر «كتـاب  » نيكوال ميكافيل«مخصوصاً پس از آن   
ي تحرير درآورد، جوامع اروپايي بيـشتر در جهـت            به رشته 

مـورد بررسـي   چه سياست اروپا را  چنان. انحراف تغيير كرد  
گـردد كـه كـم و بـيش           وضوح مشاهده مـي     قرار دهيم به  
اي   نظريه. اند  رو افكار و نظريه ميكافيل گشته       همگي دنباله 

كننـده   هدف توجيـه ) الغاية تبرر الوسيلة(كه به پرانسيپ    
  . است، باور دارد2وسيله

                                                 
هاي مهم، كاري به      اهداف و آمانج  : يعني. كننده وسيله است    ـ هدف توجيه  2

ش برسد حال از هر راهي و با وسيله و ابزار ندارد، مهم آن است فرد به اهداف
تواند از هر طريقي قدرتمند و ثروتمند شود  فرد مي: اي، براي نمونه هر وسيله

ها انسان و ظلم و ستم فراوان هم باشد، بـديهي            گرچه به قيمت جان ميليون    
باشد بلكه الزم اسـت       است چنين امري در اسالم مشروع نبوده و جايز نمي         

 . اشندهدف و وسيله هر دو مشروع ب
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رو آن نظريـه گـشتند كـه          جا اروپائيان دنباله    و تا آن  
ددي از روي دسـتان افـرادي   هـاي بـزرگ و متعـ        پديده
  : پديد آمده براي نمونه» موسولوني«و » هيتلر«چون 
نازيسم توسط هيتلر، فاشيسم توسط موسـولوني و        «

بعدها در بلوك شرق هم به نام سيستم پرولتاريا توسـط          
لنين و استالين بـه وجـود آمـد و در چـين هـم توسـط                 

كه . همان روش و سيستم پديدار گشت     ) ماوتس تونگ (
ها چون ايدئولوژي و تفكـر و مكتبـي ظهـور               گي آن هم

ترديـد ديـن را كنـار گذاشـته؛ زيـرا آن              كردند كـه بـي    
كننده وسيله اسـت ـ دور بـود از     سياست ـ هدف توجيه 

  .»هر قيم و اخالق ديني و آسماني
: اي نيـز، بايـد گفـت        ي اقتصادي و سرمايه     در زمينه 

يـاد نهـاده    ها و كارگاههاي فراوانـي بن       ترديد كارخانه   بي
شد و ثروت و سامان زيادي هم به دست آمد، اما بهـره             

اي خاص موسوم به   تر در اختيار طبقه     ي آن پيش    و ثمره 
گرفت و بعـدها هـم در         داران قرار مي    زمين): اقطاعيين(

گرفـت، بـه    دار و كاپيتاليسم قرار مي  اختيار طبقه سرمايه  
 اي كه تا امروز هـم آن همـه ثـروت و سـامان در                گونه

اختيـار آن طبقـات بـوده و از آن عليـه طبقـه كــارگر و      
هاي جهان    نمايند و با آن ملت      كشان استفاده مي    زحمت

  . دهند را مورد تهديد قرار مي
 و كاپيتاليـسم  بلـوك  سـتم  و ظلـم  دليل به سرانجام

 »سوسياليسم« اشتراكي اردوگاه گيري  شكل از پيشگيري
 بـه  قـرن  نيم دحدو كه داد رخ جنگي پرولتاريا ي  طبقه از

 واقـع  در كه است موسوم سرد جنگ به كه انجاميد طول

 عليه جهان هاي  ملت ي  سرمايه با را سخت و گرم جنگي

 هـا   ميليـون  شـدن  كشته موجب كه كردند پا به همديگر

 و گرديـده  گرسـنگي  شدت از مستضعف و محروم انسان
 اغلـب  بـر  را داشـتن  نگـاه  گرسـنه  يا »تجويع« سياست

   .نمودند تحميل دنيا هاي ملت
به اين خاطر بود كه يكي از علما در مـورد يكـسان             

  : گويد مي» كمونيسم«ي  بودن مردم در زير سايه

شود در بلـوك سوسياليـسم مـردم     كه گفته مي   اين... «
مـردم در   : يكسانند، حرفِ درستي است؛ اما بايد گفت كـه        

  .»!!گرسنگي يكسانند
 خـالف  بـر  هـا   وژيايدئول و تفكرات آن كه  اين جهت به لذا

 و نياوردنـد  را آن تحمـل  و تاب مردم بود، انسان واقعي طبيعت
 و دم دامنگيـــر انهـــضام و اخـــتالف و آشـــفتگي ســـرانجام

 لـرزان  آن حكومـت  بنيان و گرديد شوروي اتحاد هاي  دستگاه

   .درآمد زانو به غرب كاپيتاليسم سيستم مقابل در و گشته
 قوت به داري  رمايهس نظام و كاپيتاليسم سيستم هنوز اما

 و غرب اروپا، ي  سرمايه و اقتصاد نظام، آن و است باقي خود
ــه ــان بلك ــصاحب در را جه ــود ت ــه آن از و درآورده خ  علي

   .نمايد مي استفاده زيردست و ستمديده و محروم هاي ملت
 تـصاحب  را آنان هاي  سرزمين بيشتر و بهتر گونه  بدان تا

ـ  و بهتـر  و درآورد خود كنترل به و  ي  سـرمايه  و خيـر  شتربي
 و كشنده ادوات و سالح بهتر و بيشتر آن با و ببلعد را جهان
 هـم  تا بسازد خود تأسيسات و ها  كارخانه در را جمعي كشتار

 نگـه  محفـوظ  و بيمه را خود هم و درآورده كنترل به را دنيا

 هـم  را مقداري جنگي، كارخانجات محصوالت از البته .دارد

 تا دهد  مي قرار سوم دنياي و مانده  عقب كشورهاي اختيار در

 زحمـت  و نمايند عام و قتل را خود ها،  سالح آن ي  وسيله  به

 در كـه   همچنـان  .نيفتـد  جهانخوار ابرقدرت گردن به نيز آن

 مخالفـت  و اعتـراض  كـه  سوم جهان كشورهاي از بسياري

 داشـت  وجـود  هـا   آن در حكومـت  عليـه  يا و همديگر عليه

 وقـوع  بـه  كـرات  بـه  داخلـي  ويرانگـر  و خونين هاي  جنگ

 توليـد  چـرخ  همـديگر  عـام  و قتل بر عالوه تا است پيوسته

 متوقـف  گـاه   هـيچ  كاپيتاليسم نظام كارخانجات و تأسيسات

 ديـن،  از عـاري  داري  سرمايه نظام كه بود گونه  اين و نگردد

 را دسـتگي  چند و تفرق بذر و گرفتند دست به را برنده برگ

   .نمودند تصرف را دنيا و ندپاشيد جهان هاي ملت ميان در
 آن باشـد   مـي  تأمل و دقت جاي بسيار امروز كه اي  نكته

 مركز دو در نفر هزار 3 اگر سپتامبر 11 ي  حادثه در كه است

 كـشته  واشـنگتن  در پنتـاگون  و نيويـورك  جهـاني  تجارت

 بـر  :شد گفته زمين، ي  كنگره اخير گزارش اساس بر شدند،
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 جان انسان هزار 30 زانهرو جهان در آلوده آب مصرف اثر

ــود ــت از را خ ــي دس ــد م ــي دهن ــه يعن ــر 10 روزان  براب

 آب مـصرف  اثر بر تنها سپتامبر 11 ماجراي شدگان  كشته

   !!روند مي بين از آلوده و ناسالم آشاميدني
 گرسـنگي  در انسان ميليارد 2 جهان در كلي طور به و

 گرسـنگي  از انـسان  هـزار  چنـد  روزانه و 1برند  مي سر به

 خود جان بيماري به ابتالء خاطر به نفر هزاران و ميرد مي

 كـشنده  هـاي   بيماري و امراض زيرا .دهند  مي دست از را

 موضـوعات  و حوادث اين به كسي اما بسيارند، جهان در

   !چرا؟ !برد نمي نامي آن از و پردازد نمي
هـا هـستند و       زيرا علت تمـام ايـن قـضايا خـود آن          

ي آنان   رويدادها بر عهده  مسئوليت تمامي اين حوادث و      
گاه احساس مسئوليت نكرده و خـود         است؛ اما آنان هيچ   

  ! دانند ها نمي را مسئول اين نامردمي
هـاي سـياه و زرد        چون كه در قاموس آنـان انـسان       

آينـد، لـذا       بوده و يا اساساً انسان به حساب نمي        2درجه  
شوند بالاشكال است بـه شـرط         به هر دردي گرفتار مي    

  !! امن و امان بمانند) سفيدپوستان غربي(د آن كه خو
داري،  پس اين است آثار و پيامد شوم نظـام سـرمايه      

ــوده  ــاك و آل ــه آب ناپ ــاري شــده ب ــي آبي ــي و  ي ب دين
  !! دنياپرستي

ــاگرائي و      ــن دني ــسيار روش ــدهاي ب ــي از پيام يك
ي كاپيتاليسم كه اكنـون هـم موجـود           دنياپرستي پديده 

  . »احتكار« و» ربا«ي  ألهدو مس: باشد عبارت است از مي
ــيم مــي و ــده دو ايــن كــه بين ــه پدي  ســوي از چگون

 خـويي   درنـده  و رحمي  بي اوج در داري  سرمايه كشورهاي

 و شـود   مـي  بـرده  كار به فرودست و فقير هاي  ملت عليه

                                                 
ـان،  در امروز است بديهيـ 1 ـايه  در جه  كـشورهاي  سيـستم  ي  ثمـره  ي  س

 غـذاي  و خـوراك  نبـود  و تغذيه بدي خاطر به انسان ها ميليون داري  سرمايه

 كودكان باألخص و آفريقائي كشورهاي در ويژه به .ميرند مي گرسنگي از كافي

ـاطق  اغلـب  در و هـستند  نوازش و ناز  بي بسيار كه  فـرط  از كـشورها  آن من

  .دارند قرار مرگ تهديد در گرسنگي

 زور و قـدرت  هـاي   كاخ هرمي و هندسي ي  شيوه به چگونه

 ها  آن و نمايند  مي ريزي  طرح مردم آشامي خون با را مداري

 استحكام جهت و گرفته اختيار در برنده سالحي عنوان به را

 طرفهـاي  عليـه  فـشاري  اهـرم  عنـوان  به و خويش قدرت

 كـار  بـه  هـا   آن بر تحكم و داشتن نگه فقير براي مقابلشان

   .برندمي
 بـه  زمـاني  :شود اشاره رسدمي نظر به ضروري اينجا در

 هـاي   سيـستم  ناجوانمردانـه  و رحمانـه   بي ستم و ظلم دليل

 سوسياليسم سيستم غرب، بلوك ليبراليسمي و كاپيتاليسمي

 و محـروم  طبقـات  حقـوق  از تـا  شـد؛  ظاهر شرق بلوك در
 و سـپر  داري  سـرمايه  هجوم مقابل در و كند دفاع ستمديده

 شرق بلوك و سوسياليسم كه آن نتيجه و كردند ايجاد مانع

 تا شد بسب داري   سرمايه نظام براي بديلي و مانع عنوان به

 از و كـرده  تجديدنظر خود رفتار و اعمال در جهات خيلي از

 ي  طبقه نفع به امر همين كه بردارد دست هايش  گري  ياغي
   .شد تمام جوامع ستمديدگان و كارگر
 شرق در سوسياليسم بلوك كه حال جاست  اين جالب اما

ــا كــه كــساني گــشته، انحطــاط و ضــعف دچــار ــروز ت  دي

 ندارند جرأت اكنون بودند آتشه دو كمونيست و ماركسيست

 اشـاره  هـم  سوسياليـسم  مثبت جهات و قوت نقاط به حتي

 سوسياليـسم  از نـامي  حتي يا ارتباط گونه  هيچ انگار و !كنند

 دليـل  به ها  شدن خيال  بي اين است روشن ناگفته دانند،  نمي

 رأس در و غـرب  اربابـان  مبـادا  تـا  است داري  سرمايه فشار

   !گردد خشمگين و نگران نآنا از آمريكا ها آن
جرأتي قـائالن     روشن است چنين موضعي عالوه بر بي      

شدنشان در مقابل     وفايي آن دوستان و تسليم      آن، نوعي بي  
  . آيد آمريكا و دنياي كاپيتاليسم به حساب مي

اي   كاپيتاليسم و نظـامي كـه تـا ديـروز هـر كـس ذره              
ها   نرفت بدان وابسته باشد و يا گرايش بدا         احتمال آن مي  

داشته باشد به شـدت مـورد نفـرين واقـع و تحـت انـواع                
  ! گرفت فشارها قرار مي

 ي  سـايه  زيـر  در غربـي،  جوامع اغلب هم، اجتماعي بعد در
 و گـشته  اعتقاد  بي و بيگانه قيامت و آيين خدا، از سكوالريسم،
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 هـم  از خانواده نظام كه شده آن ها  اعتقادي  بي اين ي  نتيجه

 شرم ي  پرده و رفته بين از ناموسي رتغي و اخالق و پاشيده

 امـراض،  انـواع  سـرانجام  و اسـت  شده دريده كلي به حيا و

 كـه  جـائي  تـا  .اسـت  گـشته  آنان دامنگير اجتماعي و رواني

 اخالقـي،  هـاي   ناهنجـاري  اثـر  بـر  اروپـا  مـردم  از بسياري

 و گـشته  عقلـي  و نفـسي  بيماري دچار پريشان، و مضطرب
 هـا   آن بـه  مـدام  و گرفته قرار متخصص پزشكان نظر تحت

ــه ــي مراجع ــد م ــم جــسمي لحــاظ از و نماين ــه ه ــواع ب  ان

 اصـلي،  علـت  كه اند  گشته مبتالء ايدز و جنسي هاي  بيماري

   .باشد مي آنان ميان در دين سقوط
ي علمي نيز، بايد بـه ايـن واقعيـت اذعـان              در زمينه 

كرد مسائل علمي به شدت رو به پيشرفت رفته اسـت و    
ريت در حد اعالي علم و تكنولوژي قرار      شايد اكنون بش  

دارد، مشخص نيست آيا مسائل علمي بيشتر از اين هم          
گيرد يا سقوط خواهد كرد و نكته سوءال برانگيز           اوج مي 

و مهم آن است كه ثمره و پيامد علـم و تكنولـوژي در              
اي خواهـد   ديني، آيا بـه گونـه   ي سكوالريسم و بي     سايه

يرد يا عليـه بـشريت و       شد كه در خدمت بشريت قرار گ      
  !نابودي آن خواهد بود؟

 و اروپـا  صـنعتي  هـاي كارگـاه  عملكـرد  بـه  نگاهي با
 نمونـه،  بـراي  .شـد  خـواهيم  سـؤال  پاسخ متوجه آمريكا

 زيـست  محيط حامي هاي  جريان و ها  سازمان بار چندين

 مـواد  و تسليحات توليد از مقداري تا اند  خواسته آمريكا از

 ايـن  از بيـشتر  تـا  بكاهـد  دخـو  زيـست  محيط ي  آالينده

 زيـرا  نگيرد، قرار نابودي و خطر معرض در زندگي محيط

 هواي و زيست محيط %36 يا %33 :معتقدند كارشناسان

 و ضـرر  كـه  گـردد   مـي  آلـوده  آمريكا توسط زمين ي  كره
 امـا  .داشـت  خواهـد  همـراه  بـه  را ناپذير  جبران هاي  زيان

ـ  جهاني ي  خواسته اين به تن حال تا آمريكا  اسـت،  دادهن

 تأسيـسات  و هـا   كارخانـه  محـصوالت  بيشتر كه حالي در

 تسليحات توليد چون و بوده افزار  جنگ كشور آن صنعتي

 چه دچار دنيا و كاهند نمي را آن است آنان منافع جهت در

 عبـارتي  بـه  .ندارد ربطي آنان به شد خواهد بحراني و بال

 كـه  دبـو  نخواهـد  مشكلي ديگر گردد تأمين آنها منافع اگر

 ي  اليـه  و گـشته  ويـران  هـم  بـشريت  تمـام  زندگي محيط
 و شـمال  قطـب  هـاي   يـخ  اگر و گردد سوراخ هم 1»اوزن«

 بلكـه  نخواهدداشـت،  اهميتـي  هيچ گردند ذوب هم جنوب

 بـه  كـشور  آن كه است آن است، مهم آمريكا نظر در چه  آن

   .بماند باقي جهان برتر قطب تنها عنوان
 ي ســـايه در كنولـــوژيت و علـــم آثـــار و پيامـــد !آري

 بـشريت  متعـالي  اهداف به هرگز كه است آن سكوالريسم

 زيـست  محـيط  و هوا و آب آلودگي و شود  نمي داده اهميت

ــائز ...و ــت ح ــست، اهمي ــا ني ــائي ت ــه ج ــان ك  كارشناس

 دايناسورها نسل زماني گونه  همان« :معتقدند شناسي  زيست

 »دارد قرار انقراض معرض در هم بشر نسل گشت، منقرض
 بياييـد  فاجعـه  اين از جلوگيري جهت كه كنند  مي توصيه و

 آن از و داشـته  نگـه  پـاكيزه  را خـويش  زيـست  محـيط  كه

 محـصوالت  توليدكننـدگان  از كـس   هـيچ  اما كنيم حفاظت

   .ندارند آنان ي توصيه به توجهي آالينده هاي كارخانه
 در سكوالريـسم  پديـده  كـه  يـابيم مي در اوصاف اين با

ــدگي ــردم زن ــرب م ــزه غ ــرده معج ــر و نك ــشرفت اگ  پي

 مثبـت  صـورت  به گوناگون هايزمينه در را ودستاوردهايي

 بـر  ديگـر  هـاي شاخص و پارامتر هاده به بينيممي غرب در

 بلكه نداشته سكوالريسم و دينيبي به ارتباطي كه گرددمي

 غـرب  زنـدگاني  در را ناهنجـار  و منفـي  آثار هرجا برعكس

 اعتقـادي بـي  و سكوالريـسم  بـه  ايگونـه  به غالباً شاهديم

 ايگونـه  بـه  فطري صورت به انسان چون گرددمي مرتبط

 عبوديـت  و بندگي تقبل و خالق با ارتباط در كه شده آفريده

 رسـد مي روان و فكر امنيت و آسايش به كه است پروردگار

  ...»القلوب تطمئن اهللا بذكر اال«

                                                 
ي   اي است از هوا كه مانند چتر و سپري، ساكنان كـره             ي اوزُن، اليه    ـ اليه 1

 .نمايد بخش و كشنده محافظت مي هاي زيان زمين را در مقابل اشعه
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