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 !باز هم همان ماجرای ارباب حل وعقد

سول ر آیهٔ اطیعوا هللا...اطاعت خدا و بینیم که در وقتی به موضوع تشکیل حکومت از دیدگاه اسالم دقت می کنیم می

بدین دلیل خدا انسان را به  قید منکم مقید می سازد و را با به طور مطلق ذکر شده است ولی اطاعت اولی االمر او

خواهد در میان  بدین دلیل زمانی که رسول مقبول می کند. اطاعت آن اولی االمر که از مردم نباشد محکوم نمی

این طلب بیعت از کدام  کند و شمول زنان طلب بیعت می مسلمانان نظام حکومت را معرفی کند از مردم عادی به

 .گروه خاص مردم نیست که آنرا بیعت اهل حل وعقد بخوانیم بلکه بیعت عامه مردم است

 ا درخواستند قدرت ر کابل مستولی شدند اینان می وقتی نیروهای محافظه کار بعد از شکست حکومِت نجیب هللا بر

بر مرحوم استاد  ور وبرخی از علمای د   . جامعه تحمیل کنند دکتاتوری مذهبی را بر و کز سازنددسِت خود متمر

فساد  ها همین حکومت را طالبان حکومت شر و عقد قدرت را به ربانی سپردند اما بعد ربانی به نام ارباب حل و

دهٔ طالبان اکنون نماین خود نپذیرفتند. یعنی گزینش ارباب حل وعقد ربانی را ضد آن به جنگ برخاستند. بر نامیدند و

 کند.  در مصاحبه با تلویزیون طلوع باز همان داستاِن کهنه را تکرار می

 او می فرماید: 

 .ودــش دا میــویـی آن هـگـی پایـی بـر بطنش را بشکافـی اگـول دارد ولـقـمع رـنها ظاهـا تـن ادعـای

علمای  بدبختانه همین روحانیون مسلمان بیش از دیگران فساد پذیر استند و نخست امروز روزگار صدر اسالم نیست و

ل د هللا ملکه و این امروز تشخیص اینکه چه کس عالم  بر سلطانه خوانده اند بنا مسلمان برای دکتاتورهای بزرگ خ 

 .چه کس فاسق بسیار ُدشوار است است و
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 یکی مردی است که مرتکب فسق گردیده است و کند. از سوی دیگر اصطالح فاسق دو مفهوم جداگانه را افاده می

دیگر اینکه مشهور بالفسق است اما  یعنی فاسق بالفعل است و را مجازات کرده است. او محکمه به جزای آن فسق

خود را  از امروزه برخی از علمای افراط گرای مسلمان هرکس دیگر غیر او ندیده است.  هیچ کس عمل فسق را از

این حق به همه افراد  واست  ذهن مال فاسق استند. بیعت یا حق انتخاب یک حق دانند یعنی در فاسق را فاسق می

 همین است اساس دموکراسی در هم دارد و را با دو حق سلب بیعت هر بیعت کننده حق بیعت و جامعه تعلق دارد و

در امر ایجاد نظام حکومتی  نخواهانه ادعا کند که من نسبت به دیگرا یک عالم دینی ممکن است خود در اسالم. 

م عادی در امر بیعت تنها یک بار حق انتخاب دارد. مردم عادی برای رییس صالحیت بیشتر دارم ولی او همانند مرد

 .ی میدهدأر تنها یک حکومت اسالمی یا اولی االمر

در  تواند یک اساِس سالم قدرت را به وجود بیارد و جامعه نمی کنم که اهل حل وعقد به هیچ وجه در من فکر می

 طالبان می و م برای دست به دست شدن حکومت وجود ندارداسالم نیز غیر از انتخابات عمومی هیچ روش سال

 فاسق مساوی نیست. ی عالم وأکه ر را به همین بهانه بر مردم تحمیل نمایند خواهند دکتاتوری امارت اسالمی خود

 برمنگهم 2019آگست  7نگارگر  فاعتبروا یا اولی االبصار
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 تذکر: 
ند مطالعه کنند، می توانرا  ی از این نویسندۀ معززو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

 رهنمائی شوند!" شان به فهرست "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس با اجرای "کلیک" بر
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