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 طالبان و استبداد دینی
 

گذراند، و در این میان بدترین  چندین هزار سال است که بشر تجربه دولتداری و حکومت کردن را از سر می
ای که تجربه کرده است نظام دیکتاتوری و استبداد بوده است، که تا امروز نیز در شماری از کشورها پا بر  نمونه

 .جاست
ها در  ایشان را به مثابه شیئ، کاال، حیوان و مانند این نظام استبدادی انسانیت شهروندان را از آنان سلب کرده و

های   در تعیین سرنوشت و در برخورداری از آزادی وصخصگیرد که دارای حق و حقوقی نیستند، به  نظر می
 .طبیعی و انتخاب سبک زندگی

حزبی، استبداد طبقاتی، یا تواند رنگ و شمایل مختلفی به خود بگیرد از استبداد قومی و تباری تا استبداد  استبداد می
های مبتنی بر استبداد دینی عالوه بر نفی انسانیت   ترین آن استبداد دینی است. نظام استبداد فردی، اما خطرناک

ابدی انگاشته و هر گونه شکنجه  هٔ شهروندان، هر کس را که با آنان موافق نباشد به مثابه دشمن خدا و نفرین شد
 .دانند یسرکوب را در حق او روا م و

  ای که طالبان برگزیده های دینی، نمونه های موجود در دنیای امروز، حتی در میان دیکتاتوری  در میان دیکتاتوری
ترین و  ها است، زیرا عالوه بر معایب پیشین، با بدویتی درشت و غلیظ آمیخته شده و وحشتناک ترین آن  اند وحشیانه

 .گذارد به نمایش میترین نمونه استبداد دینی را  افسارگسیخته
المومنین شان بماند و هر کس علت تاکید طالبان بر دیکتاتوری دینی این است که قدرت متمرکز در دست امیر

 .ای از قدرت و مزایای ناشی از آن داشته باشد خرسندی او را به چنگ آورد بهره
و هر امیدی به تغییر در ریشه هنگامی که دیکتاتوری دینی حاکم شود هر صدایی خاموش، هر مخالفتی سرکوب 

کند و هر تفاوتی را به زور آن از میان بر  دین را به نفع خود انحصار می هٔ خشکد. استبداد دینی تمام زرادخان می
دارد. در نظر دیکتاتوران مذهبی هر منتقد و مخالفی دشمن خدا و پیامبر و خطری برای مقدسات است. دین در  می

سازی شهروندان  بری و گوسفند شود تا پارامترهایی برای فرمان جان فروکاسته می هایی بی شهدستگاه استبدادی به کلی
ها تحمیل  شدگی آدمیان را از انسانیت شان اندازه گیری کرد. در این گونه نظام باشد و از آن طریق بتوان میزان تهی

تر از  باس پوشیدن به مراتب مهممظاهر سطحی دینی که نسبتی با روح معنوی دین ندارد مانند ریش و طرز ل
ای برای به بند کشیدن آنان و  کنند بهانه چه به نام حجاب بر زنان تحمیل می فضایل اخالقی و تعالی معنوی است. آن

تحکیم سیطره بر بدن آدمیان است، نه آن طرز لباس پوشیدنی که تجلی حشمت و حرمت زن در اجتماع باشد. 
ها شهروندان درجه دوم هستند و  های اسالمی، در این نظام لق به دیگر مذاهب و فرقههای متع ها، حتی اقلیت اقلیت

 .حتی در برپایی معابد مذهبی خود آزادی ندارند
های  ها دارد زیرا برج و بارویش را به کمک روایت تر از دیگر دیکتاتوری عمری طوالنی استبداد دینی معموالً 

های ناآگاه به مثابه پاسداری از   بخشد، و پاسداری از آن را در میان توده دینِی برساخته بدین منظور استحکام می
 .کند امر مقدس ترویج می

شده از انسانیت صبح و شام در آن به عبادت و  شود که شهروندان تهی حکومت دیکتاتوران دینی تبدیل به معبدی می
انبری خاضعانه، مشغول باشند. المومنین است، از طریق اطاعت و فرمپرستش خدای این معبد، که امیر

ما أُریکم إال ما “المومنین به زبان حال و قال این سخن فرعون را پیوسته به گوش شان زمزمه خواهد کرد: امیر
چه رأی من است، و راهی که من به شما  دانم جز آن یعنی: به صالح شما نمى” أری و ما أهدیکم إال سبیل الرشاد

 (۲۹. )سوره غافر، آیه  راستى نیستدهم جز راه رشد و  نشان می
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