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  ی بھشتدي حمقلمه ب

  ٢٠١١ سپتمبر ٢۴

  

   مخالف او؟اي مي ما با پاپ ھستايآ

  لمانا از کي  کاتولیساي رھبر کلداري دمناسبته ب

  

  : شدیلمان گفته ما انتخاب شد، ھمه جا در کي کاتولیساي کلی شانزدھم به رھبرکتي بندکهی ھنگام

 ندگاني او حتا نماري اخداريو اکنون به ھنگام د.  ميديلمان به پاپ خودمان رساآنگاه بود که ما در . ميما ھمه پاپ ھست

 سايل کل از جانب مردمان اھکي که او که به نحو دموکراتراي پردازند زی تظاھرات مه او بهي علزيلمان نامجلس 

 از        ندگاني است که قرار است حدود صد تن از نمانيا.  کندیلمان سخنرانانشده است، قصد دارد در مجلس  انتخاب

  . کنندیحضور در مجلس خوددار

 خود را ناگھان کنار ی ھسته ایلمان برنامه انرژا ني از اشيلمان چه خبر است؟ پا پرسند، در ی از خود مانيجھان

در مورد .  انددهي سخت چسبی اتمی کشورھا به انرژري  سازي که قسمت اعظم اقتصاد و صنعت و نیالگذاشت، در ح

  . کندی با آن  برخورد مژهي وی گونه ابهلمان ا زي پاپ نداريد

 ی می الزم شود، برخورد جدیري گمي و در موردشان تصمندي که به صورت حاد درآیلمانھا با مسائل ھنگاما بله،

  .کنند

 ی بی مسائل مربوط به زمان پاسخ ھای که او براراي مورد مناقشه شده است؟ زنينچني ایلمانارا اکنون پاپ  چاما

 رود ی مني از بساي با اصالحات، نفوذ کلندي بی مکه ی ھنگامکي کاتولیساي در مقام رھبر کلیو.  دھدیزمان م

 کند        ی فکر میو.  دھدی را از دست مشي خوین با اصالحات، مباساياو معتقد است که کل.  دھدیاجازه اصالحات نم

  . گردندی مفي ھستند که با اصالحات به مرور تضعی ازلی  مبانی دارانياصول د

 ی مبانی دارازي او نني دم،ي نگری می عظمت ازلکي کند به ھمانگونه که ما به خدا به صورت ی او فکر مديشا

  . باشندی اصالحات مرقابلي و غیازل

 هللا تي و آی اعظم سنی ھایمفت.  ، دارندیعي اسالم شتختي قاھره و قم ، پااني را سنت گرانشي بني ھمري نظدرست

 تي نفوذ خود را از دست داده و به نسبی آن را دارند که با اصالحاِت دستورات مذھبمي بزي نیعي شی عظمایھا

  .دچار گردند
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 کنند، ی را اعمال میري انعطاف ناپذتي ھر دو حاکم،ی اسالمی رھبر جمھور،ی شانزدھم و ھم خامنه اکتي  بندھم

 یني دماتي از اصالت تعلتي خاطر که معتقدند ھر گاه اصالحات مجاز گردد در نھانيو البته بد. یھر کدام به نوع

  .  ماندد نخواھی باقیزي چگريد

 تي مشرايز.  شودیا مربوط م بودن خدی است که به ازلیني بودن دستورات دیشگي آنھا برداشتشان از ھممشکل

 موضوع کي مشکالت به ني اۀ گفت ھمدي است که باني است؟ي چی الھتياما مش.  استزي برتر از ھمه چیالھ

   خداوند مستبد است؟ايآ:  گرددی بر میمربوط به خدا شناس

حال ازدواج نکردن پدران  با اجبار حاکم گردد؟  شهي ھمی برام،ي فھمی که ما آن را می ، به گونه ادي او باتي مشايآ

ال دارند که ما در نظر خود ؤ سني به ای بستگنھاياۀ  ھم،ینيدستورات دري سااي و ی حجاب اجباراي باشد یروحان

  .مي فھمیخدا را چگونه م

 و ی زمانراتييتمام تغ  و در قبالدينما  را بر جھان با استبداد اعمالشي خوتياگر خدا مستبد باشد و حاکمرايز

  . خواھد بودی داشته و ازلشهي رنشي بني  در اانيو سنت گرا  اصالح طلباناني کند، تناقض میستادگياتحوالت 

 ی پرسش را به سادگني دانند، آنھا ای خدا را مستبد ماي مورد پرسش شود که آني در ایني از مراجع دکه ی ھنگاماما

 ی عبارت را نمني دارد و لذا ای منفیما انسانھا تلق  استبداد در نظررايز.  بدان پاسخ دھندستنديرھا کرده و حاضر ن

ه  بار بني و ایسائي را از مراجع مسلمان و کلشي جھت من دوباره پرسش خونيھم به. کار برده  خدا بارهتوان در ب

 که اي متعھد باشد شيخو ني به قوانزي ن که خود اودي فھمی توان خدا را به گونه ای مايآ:  کنمی مطرح مگري دیگونه ا

 ی درست ھمان پرسشني باشد؟ ای در تناقص میبودن و  خودش با قادر متعالني نسبت به فرامیھد و تعديھر گونه ق

 تا  آغاز ی اسالمی کشورھای که در تمامستي خود نیب.  بردیال مؤ سريبه ز  از خدا رایاستبداد است که برداشت

 یو نف لمانا شانزدھم از کتي بندداري است که دی زمانۀ برھني در ھمرستد.   استبداد حاکم بودیبھار عرب

 ی حاصل می اجهي متضاد چه نتی ھاشي گراني از اندهي در آدي دديحال با. ردي گی صورت میاصالحات از جانب و

  .گردد
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