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 استبدادی امارِت اسالمی طالبان یک نظام تک حزبی و
 !مختص به خود شان

 

 :چند بدیهی نخستین
رهبری است.رهبری در یک نظام استبدادی دردست نوعیِت  شاخصهٔ یک نظام استبدادی وغیر استبدادی درــ  ۱

یک نظام  در اما رهبر ارادهٔ خود ارادهٔ هیچ شخص دیگر را تمثیل نمی کند آن شخص غیر از یک شخص است و
 .مبتنی بر مردم ساالری ارادهٔ اکثریِت مردم را تمثیل می کند

 
حزب باشد وچه رهبر جامعه وهنگامی که بمیرد یک نظام استبدادی مادام العمر رهبر است چه رهبر  رهبر درـ  ۲

 .قدرت به فرزندش یا آنکه او بخواهد انتقال میکند
 
بهترین حالت تشکیالتی ازقبیِل شورای علما؛ شورای  در بدترین حالت ارادهٔ دکتاتور برجامعه مسلط است و در ـ ۳

کاری ُجز صحه گذاری برتصامیم  ند ومجلس خبرگان وغیره که همه به وسیله رهبر انتخاب شده ا اهل حل وعقد؛
حقیقت ُمَکِمل استبداِد سیاسی استند  مجالس در ها و این گونه شورا ارادهٔ اکثریت مسلط میشود و رهبر ندارند بر

 .استبدادی را تغییر بدهند ونمیتوانند ماهیِت اصلی یک نظامِ 
 
دورهٔ معین رهبِر جامعه را از طریق انتخاباِت امروزی یا اکثریِت مردم برای یک  یک جامعهٔ مودرن و درـ  ۴

 و عنصر زور برجامعه مسلط میشود انقالب و راه کودتا؛ یا رهبر از فارغ از تقلب واعمال زور انتخاب می کنند و
 .خود کامه دومین یک نظام استبدادی و مردم ساالر است و نخستین یک نظام امروزی؛ مودرن و

 
اگر احیاناً درنتیجهٔ  یا فردی نمیتواند به وجود بیاید و تک حزبی و تک قومی و جهان امروز دولت های درـ  ۵

 .بیعالقه گی مردم به سیاست به وجود بیاید دیر نمی پاید وسقوط می کند بیسوادی مسلط بر جامعه و
 

هٔ اسالمی شان یک تجرباگر امروز طالبان می پندارند که تجربهٔ قبلی امارت  را با خود داشته باشیم و این بدیهی ها
 افغانستان شده است امروز دیگر بر ناتو همان تجربهٔ ناکاِم آنها سبِب حملهٔ امریکا و ُکالً یا قسماً ناکام بوده است و

با چه حیله به مردم قناعت میدهند که مقصوِد شان ازآنچه خود جهاد می  امارِت اسالمی خود چه میخواهند و از
طالبان به چه دلیل میخواهند مردم گذشته را ازیاد  نه خرمای بسیار شیریِن قدرت؟ نامند صرف رضای خداست و

 زا را وارِث انبیاء و من شنیده ام که برخی از علما درقلقله های روز های جمعه خود برایشان اعتماد کنند؟ ببرند و
ارث معاویه بوده است پس این جمله حضرت نبی کریم)ص( میخوانند اما مردم در تاریخ اسالم دیده اند که یزید و

در دنیای امروز  جا وارث اهل وصالح مطرح بحث است نه صرف وارث وانتخاِب مردم یگانه معیار است و
 .ادعای صرف را مردم نمی پذیرند

 
 سؤاِل اساسی پاُسخ نمی گویند که امروز هم برخی از عالماِن مسلمان ازعدالِت عمری صحبت میکنند ولی به این

 .دوراِن فتنه پدیدار شد زبرداشت و حضرت عثمان)رض( در صدِر اسالم بعد از خالفتِ  چرا نظام
 

 صدِر اسالم یک حکومِت تک قبیلوی بود ومی بینیم که بعد از رحلت رسول کریم)ص( یاراِن قریشی و حکومت در
 حضرت همان عصر یه ازبنی ام را به عنواِن امیر بپذیرند. که یاراِن انصار خود مهاجر پیامبر)ص( حاضر نبودند

 رتدیدیم که مخالفاِن این تمرکزقد و که قدرت را دردسِت خود متمرکز نگاه دارند عثمان )رض( تالش کردند
حضرت عثمان را ُکشتند معاویه که میخواست خالفِت اسالمی را به امارِت بنی امیه بدل کند سلسلهٔ شاهان بنی امیه 

شکست روبه رو ساخت ولی اینک خانوادهٔ ملت های  با نظام خالفت را را اساس گذاشت.آن وقت برخورد دوقبیله
میخوانند باید « اسالمی»را نژاد به وجود آمده است که طالبان اگر نظام مفروض خود مسلمان باهزاران قوم و
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د که پندارن می رشده اند و اینان تازه از خواب بیدا های اسالمی را نیز اسالمی میدانند یانه. بگویند که دیگر کشور
 یک امپراتوری اسالمی ایجاد کنند. این عمالً ممکن نیست و با چند شعار میتوانند عرادهٔ تاریخ را به عقب برانند و

را مطابق مقتضیاِت خود برگزیده اند.ما هرقدر دیر به یک نظام مردم  کشور های مختلِف اسالمی نظام سیاسی خود
اگر  و را یاد بگیرد ه زیان میکنیم. طالب نیز باالخره باید زبان این روزگارانتخابات برسیم به همان پیمان ساالر و

ورم قبایل عرب نوعی ریف سیاستمدار میشود نخست باید تاریخ سیاسی دنیای اسالم را بخواند که خوِد اسالم نیز در
اسالمی تالش کنید همین آنان را با اقتداِر سیاسی آشنا ساخت.ضرور نیست که در راه ایجاد یک امپراتوری  آورد و

 یک خانواده متحد نگاه دارید هم کمال است. که کشور های اسالمی را باهم در
 برمنگهم۲۰۲۱جنوری ۲۲فاعتبروا یا اولی االبصار.نگارگر
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