
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

  

  حميد بھشتی

  ٢٠١١ می ١٦

 

  نھضت آزادی، 

  پنجاه سال مبارزه قانونی با استبداد
  

.  طلبی در جھان عربپنجاھمين سالگرد نھضت آزادی مقارن است با امواج نھضت آزاديخواھی و دموکراسی

مبارزه برای آزادی و رھائی از چنگال استبداد پس از سالھا درگيری با ناسيوناليسم عربی و اسالمگرائی، اعراب 

  .را به دموکراسی طلبی رھنمون گشته است

استبداد که وجه مشترک غالب قريب به اتفاق جھان اسالم است، بی جھت نيست که اعراب را از اسالمگرائی به 

زيرا اين ايده که دموکراسی و خواست بشر ممکن است با خواست خدا در تضاد قرار . موکراسی طلبی کشانده استد

بی توجه به اينکه اينگونه . گيرد، بسياری را بر آن داشت که دموکراسی را به عنوان راه حل سياسی نپذيرند

  .برداشت از خواست خدا می تواند مبنای استبداد باشد

  

اين پرسش مطرح است که چرا در جھان اسالم و در سراسر تاريخ آن دائما استبداد حاکم بود است و ھر  راستی – ١

گاه ملت ھا در فرصت ھائی برای رھائی از آن قيام کرده اند، پس از چندی دوباره بدان دچار گشته و استمرار 

نه تنھا انسانھا بايد بدان تمکين کنند، بلکه استبداد وجه غالب جوامع اسالمی می باشد؟ آيا باور به خواست خدائی که 

با ھيچ منطق و خردی نيز قابل درک نباشد، مبنای تداوم استبداد نيست؟ اين پرسش در بارۀ باور به خدا و ارتباط 

  .است مسلمانان عصر حاضراحتمالی آن با استبداد يکی از مھم ترين مسائل عقيدتی 

از باور مذکور جمعی بدين .  برداشتی است که ما در اسالم از خدا داريماين. مشيت الھی باالتر از ھمه چيز است

نتيجه می رسند که خدا به ھيچ قانونی و به ھيچ مبنائی که در فکر بشر بگنجد مقيد نيست و ھيچ قانون و قانونمندی 

  . استزيرا مطلق بودن خدا با قائل بودن به ھرگونه قيدی برای او در تناقض. برای خدا صدق نمی کند
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راستی از خلقت خدا در طبيعت و ھستی به ھيچ قانونمندی فراگيری نمی رسيم و اگر در ھستی قانونمندی فراگيری 

 به آن قانونی که خودش برای – به فرض اينکه او خالق طبيعت باشد –يافت شود، آيا بدين معنا نيست که خداوند 

  کار خود مقرر نموده، مقيد است؟

  

 اصرار بر مطلق بودن صفات الھی و باور منتج از آن به فقدان تعھد خداوند به قوانين خودش برای باورمندان – ٢

البته مسلم است که قانون بايد بر حق استوار باشد . به اين برداشت دليل آن است که حق را برتر از ھر قانونی بدانند

لھی از اين اصل کلی چنين نتيجه می گيرند که به ھيچ قانونی مقيد اما باورمندان به استبداد ا. تا بتواند حقانيت يابد

ھر کدام از آنھا که بناء به تصور خويش در فھم خواست خدا و قوانين الھی به مدارجی رسيده است، ديگر . نمانند

  .استاينگونه باور به خدا و خواست او از دالئل فکری فرھنگ استبدادی . حاضر به تمکين به قانون نمی باشد

 و حاکميت اسالم قشری طالبان بر – تحت عنوان جمھوری اسالمی –تجربۀ سی ساله حکومت والئی در ايران 

را در جنبش آزاديخواھی آغاز دھۀ دوم قرن بيست و يکم به  افغانستان آنچنان گيرائی منفی داشت که انقالبيون عرب

  . رويگردانی از اسالمگرائی در امر حکومت کشاند

ای ريشه کن ساختن فرھنگ استبدادی بدون کوشش برای تصويه بھداشتی باور به خدا، مبارزه ای سطحی مبارزه بر

تا خدای مستبد را از قلوب و باورھای خويش نزدائيم زندان کشيدن ھا و شھيد شدن ھا برای نيل به . باقی می ماند

  .آزدای گذرا خواھد بود

  

مشکل ما استبدادزدگی تاريخی است که تا درمان نشود، ھر راھی و کاری که پيشنھاد شود : "گفت خاتمیچه خوش 

  ."به بيراھه می رود و دشواری ايجاد می کند

 

  ١٣٩٠ ارديبھشت ٢٦ –حميد بھشتی 
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