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مسايل ايدولوژيک

الحاج محمد ابراھيم حبيب زی
 ٢۵دسمبر ٢٠١۵

ميــــالد نبــی "ص"
خـاطـر عـالی خـوانـنـدگان ارجمـنــد مسـتحضراسـت که ميــالد مسـعود خـاتم النبـيـين حضرت سرور کائينات محمد
مصطفی "ص" تاريخ دوازدھـم ربيـع االول حدود  ١۵٠٠سـال قبـل قبـول گرديده که عمرعزيزشان به شصت و سه
سال رسـيد وباز ھم بتاريخ دوازدھم ربيع االول رحلت فرمودند.
در مورد زندگانی آنحضرت بارھا شنيده وخوانده ايم بيجا نخواھد بود درين نوشته از واقعاتی که دربلند انديشی و
ارزشمندی احاديث مبارک برای حقوق بشر استفاده به عمل آمده ،تذکراتی داشته باشيم .
با اتکاء به آيات قرآن عظيم الشأن و احاديث متبرکۀ نبوی به تارخ  ٢١ذی القعـده مطابق ٢٨سـنبله ١٣۶٠ھجری
شمسی از طرف ادارۀ يونسـکو در پاريس مجلس حقـوق بشـر در اسالم را داير و اعالم گرديد اين وثيقۀ شائيسته قابل
توجه مؤسـسات محـلی و بيـن المـللی باشـد وتصاميـم آتی اتخـاذ گرديـد که به صورت فشرده چند قسمت آن را ارائه می
نمايم .
 -١پيـامبـران  -از آنجا که تصـديـق می نمائيـم بـه وحـدت ديـن حـق ،دينـی که آن را پيـامبـران بـرگـزيـدۀ
پـروردگارآورده و ھـريک ازآن خشـتی بـوده از کاخ ديـن حـق تا آن که خـداونـد اليـزال " ج " آن را با
رسالت حضرت محمد مصطفی "ص " به کمال رسانيد .
 -٢از آنجـــا کـه  -ھمه بندگان خالق قھار می باشيم بازگشت ما به سوی اوست آدمی را خليفۀ زمين و اشرف
مخلوقات با منت ،عزت و فضيلت خلق نموده.
 -٣درمورد زندگی -که در آن انسان از آزادی  ،برابری  ،عزت  ،کرامت انسانی برخوردار بوده از فشار بندگی
رھا ،تفرقۀ نژادی  ،ستمگاری و آزاررسانی بر کنار باشد.
 -۴درمورد جامعه  -جامعۀ اسالمی که مردمان در آن برابر باشند و امتياز بين فرد و فرد به اساس اصل و عنصر
 ،زن يا مرد  ،رنگ  ،زبان و دين نباشد و فرد ضميرو وجدان جامعه باشد.
 -۵حق زندگی -اگرشخصی مرتکب قتل نشده باشد و درروی زمين فساد نکرده باشد کسی او را بکشد گويا ھمۀ
مردم را کشته و شخصيت مادی و معنوی ھر شخص مورد حمايت شريعت اسالم است .
 -۶حق آزادی –حق آزادی آدمی مصون است چنان که زندگی او مصون است .
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 -٧حق مساوات  -آدميان ھمه درمقابل شـريعت برابراند فضيلت نسبت به عربی را بر عجمی و نه عجمی را بر
عربی ونه سرخ پوستی را بر سياه پوست و نه سياه پوستی را بر سرخ پوست جز از روی تقواء بر آدميان
فرق و تميز وجود ندارد .
 -٨حق عدالت –ھرفرد حق دارد به مقصد کسب حمايت و انصاف و به خاطر دفع زيان وستمی که به او رسيده به
مقامات شرعيه رجوع نمايد وھيچ فردی به گناه ديگری مؤاخذه نمی شود
تعيين شده نبايد مورد
 -٩حق مصونيت از شکـنجه – مجرم جز به ھمان جزائی که از طرف محکمه برايش ِ
شکنجه قرار گيرد .
 -١٠حق پناه گزينی –ھر کسی مورد تعقيب و مظلوم باشد به او حق پناھندگی داده شد .
 -١١حقـوق شـرکت در زندگی عامه – ھـر فردی از افـراد جامعـه حق دارد از جريـانات امـوری که برشؤون
زندگی اجتماعی ارتبادط دارد ،آگاه باشد و حق کا ر را مطابق لياقت داشته باشد .
 -١٢حق آزادی فکر و عقيده و سخن – ھرکس می تواند فکرنمايد به ھرچيزی که خواسته باشد معتقد گردد و حق
دارد از آزادی عبادات خود برخوردار باشد اما باعث تشويق و نشراطالعات ضد شريعت نگردد.
 -١٣حقـوق اقتصـادی  -ھرکس حق دارد توليدات و نتايج بار آورد و روزی خويش را ازوجوه مشروعۀ آن
تحصيل نمايد .
 -١۴حق حمايت ملکـيت –سـلب ملکيتی که از کسب حالل به دست آمده باشد درمورد آن مصلحت مجاز نيست .
 -١۵حقـوق زن و ھمسـر – زن حق دارد در جائی که شـوھـرش زنـدگی می نمايد زندگی نمايد ونفـقۀ او را بدھد .
 -١۶حق تربيت – تربيت نکوی اوالد بر پدران است  ،تعليم حق ھمگان است و طلب علم بر ھمه واجب .چه زنان
چه مردان به صورت مساوی در طلب علم کوشا باشند .ومن ﷲ توفيق
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