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 تئوکراسی طالبانی ضد اجماع ملی است
 

می خوانده  تئوکراسی  سیاسی  در علوم  است  طالبان  خواسته  که  شود.  نظامی 
نماینده حکومت  یا  خدایان،  حکومت  یعنی  ریشهتئوکراسی  خدا.  های  گان 

رسد.  گذاری آن به یونان باستان میتاریخی این نوع نظام به مصر باستان و نام

می خوانده  فرعون  که  حاکمان  خددر مصر باستان،  را  خود  گاهی  شدند  و  ا 
می االعلی،  برتر، ربکم  در دورهخدای  نیز،  باستان  ایران  در  ای،  دانستند. 

بود که خون خدایان در رگ و آنان  تصور بر این  جریان دارد  های خسروان 
ساخته روایتی  ریشه  هستند.  الهی،  والیت  ایزدی،  فره  متون  دارای  در  گی 

خدا می را سایه  که سلطان  نیز والیتاسالمی  و  فرهنگ   داند،  این  در  فقیه، 

 .باستانی نهفته است
 

دوره زمینی در  قدرت  سوای  حاکمان  که  دانستند  و مردمان  باال رفت  بشری  و دانش  سطح عقالنیت  که  های بعدی، 
نماینده جایش را به ادعای  ادعای خدایی  کردن از جانب او داد.  دارای هیچ فره دیگری نیستند،  و حکومت  گی از خدا 

و انتقاد از این بار حاکمان ب و هرگونه مخالفت  از خویش واداشته  مردم را به اطاعت  ا انگاره پیاده کردن قانون خدا، 

سرکوب می با خدا  را زیر نام دشمنی  استبدادی   .کردندحاکمیت 
 

کاهنان و رجال دین می یا حاکمیت  »حکومه الکهنوت«  را در زبان عربی  به لحاظ ترمنولوژیک تئوکراسی  خوانند. 
اصطال در عصر این  اما  برد،  کار  به  میالدی  اول  سده  در  یونانی  متفکر  فالفیوس،  جوزیفوس  نخست  بار  را  ح 

به ویژهروشنگری در اروپا به شکل علمی مانند های این شیوه حکومتها و زیانگیتر  شد، و کسانی  پرداخته  داری 

د گرفتند.  به نقد  به صورت فلسفی  را  آن  فریدریک هگل  آلمانی  تئوکراتیک فیلسوف مشهور  ر روزگار نوین، نظام 
و متضاد آزادی مردم  خواست  دانسته میمنافی  بشر  و حقوق طبیعی  اساسی  و های  را به بهانه خدا،  انسان  که  شود 

زمینی را به بهانه اوامر آسمانی، به تمسخر میواقعیت  .گیردهای 
 

گیرد،  گاه آسمانی میبلکه از ادعای تکیه  های زمینیتئوکراسی از آن جایی که مشروعیت خود را نه از خواست انسان

نظامی غیر پاسخ و در علوم سیاسی  دینی است،  شناخته میگو و غیر مسئولیتهمزاد استبداد  این نظام همه  پذیر  شود. 
گرفته و همصالحیت ارجاع میها و ناتوانیزمان همه کاستیها را در چنگ خود   .دهدهای خود را به تقدیر الهی 

 
نظام رشتههدر  متخصصان هیچ  تئوکراتیک نظر  نمیای  داده  اعتبار  دین  و رجال  کاهنان  جز  اینای  مگر  که  شود، 

بازان  بینان و شعبدهای از امور به فالمورد پسند این قشر قرار بگیرد. در جوامع چند هزار سال قبل که مردم در پاره

مراجعه میو در پاره حاای دیگر به کاهنان و کشیشان  تئوکراتیک پذیرفتنی به نظر میکردند،  در دنیای کمیت  رسید. 
و تخصص می که تنها به کمک علم  میلیونمدرن  گره از مشکالت  نظام تئوکراتیک موجب  توان  باز کرد،  انسان  ها 

تفسیر فاجعه می و دستگاه تئوکراتیک با تحمیل  است،  تفسیربردار  همیشه  خداوند  بر آن، موضوع حکم  افزون  شود. 
دیگر را، که می  خود،  اخالقیتفاسیر  پذیرفتنیتواند  و  به حاشیه میتر  باشد  سلطهتر،  نظام  برپا  راند.  طالبان  که  ای 

بارزترین نمونهداشته از  یکی  دهناند  تئوکراتیک و متضمن  نظام  است.  های  متخصصان و دانشمندان  به تمام  کجی 

های آخرین کشیش ریشه در این منازعه داشت.  اه با رودهشعار انقالب کبیر فرانسه مبنی بر به دار آویختن آخرین پادش 
هرگونه اجماع ملی در کشور مستلزم کنار نهادن دستگاه تئوکراتیک و تبدیل شدن طالبان به حزبی سیاسی در چارچوب  

دوره چاره دینِی کاهنان این  استبداد  از دست  خود  آزادی  برای بازپس گرفتن  مردم  بدون آن،  تن قانون است.   ای جز 
آزادی به جنگی  نیفتددادن  نیازی به آن  که امیدواریم  اما خونین نخواهند داشت،   .بخش 
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