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 ۲۶/11/۲۰1۹                  عبدالحکیم سامع
 

 آیا آزادی، آزادی است!
 
 

با اظهارات اخیر رئیس جمهور افغانستان، که تعریف خاصی را از "آزادی" بزبان آورده اند و ممکن از دید ایشان،  

ت اس ممکن یا  باشد. شدهاجتماعی و حقوقی ترسیم  –در ذهن خودش، به عنوان یک مفهوم "جدید" در ادبیات سیاسی 

باشد، تا با کلمه سازی، در مشی "دولتداری" راهی را در پیش گیرند، که تمرکز قدرت را در یک  بوده تالشی در کار

ی نهفته هدفکه چنان ، نیست احتمالعاری از . و هم و دامنۀ اظهار نظرات اتباع را محدود سازند دست، داشته باشد

عه به حریفان "تیم" خود داده باشد، و با مراج بوده باشد تا با تمایالت مشهود شهرت طلبی، جواب فریبنده در پیش داشته

یره بر درینجا سایۀ خ که لقب "متفکر دوم جهان"، از آن مواضع اشتهاری قبلی نیز کار گرفته باشند، اعتبارآدرس به 

یا آدرینجا وضعیت تفکر متردد می تواند شکل گیرد که  .ندمفهوم کلمۀ "آزادی" انسان و "آزادی بیان"، انداخته ا

 دی، آزادی است!آزا
 

اینک بیش از بیست و هفت سال است، که تنظیم های "جهادی" مستقر در پاکستان و ایران، در اتحاد با "حنگ 

ساالران" و "متنفذین محلی" بر اوضاع کشور تسلط یافته اند و به اشکال مختلف تالش می ورزند، تا "منازعات" را 

آنها، حرف از "خرابی" می زند، دقیقتر هم  از حفظ کنند. وقتی یکی ، در قطبین تصنعیبنفع همان "شرکای دیرینه"

افشاء نمی کند، که بار خرابی را که متحمل می شود. فقط مردم عوام وطن ما اند، که سنگینی بار این همه خرابی ها 

"قطبین" و در  ، که سود و منفعت از ساحۀ مالکیت همان قماش های مختلف "بنیادگرائی" را، بدوش حمل می کنند.

اوضاع چه وقت خوب بوده است؟ قریب به همۀ آنها، در جامعه چنان بد نام در وسط جا گرفته اند، خارج نمی شود. 

 د.نو منفور اند، که حال با از دست دادن بینائی چشم و درک "عقلی"، مجبور اند، خود آنها، برای خود تبلیغ کن
  

کن ، که ممدهند تصویری بدست می  ها، خود آنان نیاز دارد. با چنین افادهافادۀ همچو مفاهیم، به توجه و دقت بیشتر 

در زندگی روزمره، قبل از اینکه، نیت به برداشتن هر قدمی به خواست آمرانۀ آنها، هدف این باشد، تا اتباع کشور، 

 یا دید ایشان مجاز" است وبپرسند، که آیا از " تشخیص آن در بارۀ د، باید از "زمامدار متفکر"،ندر زندگی داشته باش

نه. به عبارت دیگر، که آیا عمل آنها در تحت مفهوم "آزادی مثبت" یاد شدۀ ایشان، شامل است و یا یا در تحت "آزادی 

منفی؟". جناب ایشان باید بدانند که آیا، تحت این مفاهیم، در قانون اساسی مواد جداگانه  وجود دارد؟ که در پیروی از 

مغشوشیت و گمراهی روبرو نه شود. ایشان چه اختیارات  را برای باشندگان، ترسیم نموده اند و هم آن، با وضعیت  

  بر طبق چه معیار چزا تعیین می کند. اینکه از دید ایشان "آزادی منفی" دارای چه ابعاد است؟

 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Saame_a_h_ayaa_aazaadi_aazaadi_ast_4.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Saame_a_h_ayaa_aazaadi_aazaadi_ast_4.pdf


  
 

 

 4از ۲

برای اینکه "است که: م( گفته 1۷۹۹فبروری  ۲۴م و وفات 1۷۴۲)متولد اول جوالی  "جورج کریستوف  لیشتنبیرگ"

به اطمینان حقوقی و درست عمل شود، انسان خیلی کم به فهم حقوق نیاز دارد. تنها 

باشد، باید انسان حقوق تحصیل  داشته حق عمل کردن هدفوقتی که به اطمینان خالف 

تشخیص عملکرد آنها،  که در آنها غین سیاسیلهوشدار به دولتمداران و مب ."کرده باشد

 و حرف های ناسنچیده پناه، نبرندبه اعمال 
 

در یک صحبت تلویزونی که سالیان دراز، ، شیوۀ برخورد "سخنگوی رئیس جمهور"

وظیفه "سخنگوی در وزارت داخله" را نیز بدوش داشته است، در جواب به "ژورنالیست" 

از یک لحن صریح "حلمه وری" کارگرفته، با عام گوئی ها، تالش او محسوس بوده است، 

"حکومت" خود را مرجع اصلی همه "آزادی ها" بداند، نه قانون. او ادعا نموده است که مقامات "دولتی" همه چیز  تا 

باور مردم را می دانند و درست عمل می کنند. او در رابطه با برخی از اعتراضات منتقدین، مدعی بوده است که: "

 " رابازی را در نظر بگیریم، که تعریف یک جامعۀ "وقتی اگر شاخص های معین ."اینست که ما جامعۀ باز داریم

" و در تحت  بنیادگرایان اسالمی" که ساخت و بافت آن، در دست "جمهوری اسالمی افغانستانافاده می تواند، "

" شمرده شود. "جامعۀ باز" جامعۀ بازحفاظت و حمایت کارفرمایان خارجی بوده و است و خواهد بود، نمی تواند، "

اسی و حکومت "سیکوالر" نیازمند است. وقتی یک "مذهب" عالوه از "هژمونی کلتوری"، حاکمیت سیاسی به دیموکر

را در انحصار پیروان و پیشوایان یک مذهب قرار دهد،  چه در مناسبات داخلی و چه در مناسبات خارجی باشد، در 

ی" و تحریم در برابر دیگران را تعمیل پیروان مذاهب و ادیان احتمالی موجود غیر از آن، موقف "دیکتاتور برابر

خواهد نمود. فقط یک دولت "سیکوالر" و متعهد به "دیموکراسی" می تواند، با موقف فاقد تبعیض و فراهم ساختن 

شرایط همزیستی، بین همه ادیان و مذاهب، با تعمیل اصول احترام متقابل و عدم تعرض بر معتقدات یکدیگر، صلح 

 آن مواظبت نماید.  دائمی را برقرار و از
 

اینکه جامعۀ "باز" چگونه تعریف شده است، به "کارل رایموند پوپر" )متوفی(، یکی از متفکرین معروف جهان "غرب" 

در قرن بیستم گوش می دهیم، که در جریان "جنگ دوم جهانی"، اثر معروف خودش را 

، در دو جلد، تدوین و بعد به چاپ رسانیده است. "تحت عنوان "جامعۀ باز و دشمنان آن

م، ضمن آنکه در بارۀ "تیئوری 1۹۷۲در یک صحبت "تلویزونی" بزبان آلمانی، در سال 

ها" و "آیدیالوژی ها" صحبت می کند، عنوان کتاب را چنین توضیح می دهد: "... کتاب 

یر توری کمونیستی" تحردر ضدیت با "فاشیزم و نازی ها" و هم چنان در مخالفت با "دیکتا

گردیده است، با وجود آنکه "کمونیست ها" در جنگ دوم حهانی با ما متحد بوده اند..." 

جامعۀ باز این بوده است، که انسان، آزاد تنفس بتواند، آزاد فکر کند، آزاد هدف از "

یت های اضافی و جبر روبرو حرف زده بتواند،  و هر انسان یک قیمت و ارزش داشته باشد. انسان ها باید با مجبور

اما تأکید ورزیده است، که او مخالف تمرکز " خوانده است. بازدر آنزمان  "را " غرب" در عین حال جامعۀ." نشوند

درین راستاُ از قوی شدن احزاب در پارلمان ها، و رهبری حکومات نگران بوده است،  قدرت در یک دست قوی است.
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او هم چنان گفته است که، بعضی جوامعی هم وجود دارند که یا هیچ "باز نیستند"  ند.بگیرکه همه قدرت را در دست 

 باز اند. "و یا "قسما  
 

اصول منفعت جوئی،  به اصولی اطالق می گردد، که هر یک از اعمال را یا خوب می داند و یا بد و رد می کند، و 

 ید خوشی به آن گروپ  می گردد و یا  به تنزیل خوشیبر طبق آن، یک "تندنس" یا تمایل به جهتگیری، که  یا باعث تزئ

منجر می گردد. در چنین یک وضعیت بحرانی یک جامعه، وقتی رهبران، به همچو تبصره ها و تعبیر های ذهنی می 

پردازند،  و به خود خواهی و جاه طلبی آنها، به قیمت دردها وآالم مردم، راه می جویند، بدون شک در مسیر راه بسوی 

د تونل تاریک طوالنی تر می شوند. ازین مستخدمین قراردادی بیگانگان، باید واهمه داشت. جاده، واقعا  باعث ایآین

 موضوع "آزادی" و "دیموکراسی" را اگر به آن معتقد اند، نباید به مغشوشیت و بی مفهومی یکشانند.
 

آنهاست، حرف می زند و از مردم می خواهد  سخنگوی رئیس جمهور، با تأکید از "باز بودن" جامعه ای که تحت ادارۀ

که از مردن های ناگهانی، باید استقبال کنند، دیگر چاره نیست "طالب" دشمن دولت آنهاست. می گوید دولت مصروف 

کار است، اعتراضات رئیس جمهور "سابق" آنها را که با نمایش، در مطبوعات به حرف زدن های کلیشه یی هدایت 

 ه است و ارزیابی او را غلط می داند.رئیس جمهور برحال، یک "واهمۀ فردی و ذهنی" او دانستداده اند، سخنگوی 

"امنیت" دارند. درینجا برای درک همچو مفهوم، حتمی نیست که انسان تحصیالت "عالی" در  مردم "بی پناه"، انتظار

 ه  جوامع را رهبری می کنند، باید بدانند،بارۀ "قانون" و یا تحصیالت مسلکی درساحۀ "حقوق" داشته باشد. اما کسانی ک

که اتباع یک کشور، که اگر در یک "سیستم دولتی" مبتنی بر قانون، حق زندگی دارند، باید بدانند و حتمی است که می 

. به همین ترتیب به اجرای هر آنچه در قانون ممنوع نددانند، که در اجرای همه آنچه در قانون ممنوع نباشد، آزاد ا

 د.نه شده است، اجازه ندارد. در صورت ارتکاب به تخلف از قانون، متهم به ارتکاب جرم شناخته می شوشمرد
 

این نویسنده تا حد ممکن تالش می ورزد که بر موضعگیری های این و آن شخص، شامل درین حاکمیت، چنان ارزش 

دم . مرنمایدکمی بد، تفریق یک اندازه از  ندهد، که نظرات ناقص هر دو را مقایسه کند و به اصالح عوام خیلی بد را

دیده اند. به ارتباط این طرح ها، به اصطالح مردم ما "کارد به صدمۀ شدید  ،چندین دههدر  ،ما در مجموع از همۀ آنها

 گوشت" رسیده است. معلوم نیست که اینها، با این طرز تفکر، به کجا می روند.
 

آزادی نا در مورد "آزادی تناقض آمیز"، افاده نموده است، و گفته است که "در رابطه با "ساختار" ای که "پوپر"، 

محدود به عدم آزادی بسیاری ها، و خود ارادیت و تعیین خودی بیحد هم چنان، به تعیین بیگانۀ دیگران، خواهد 

ز طریق تصمیم امکان اینکه دیموکراتی, خودش را ا." و در نهایت، به آن مفهوم ضد ونقیض می رسد، که "انجامید

 ".، فراهم آیداکثریت، نابود سازد

 را "پوپر" بطور مختصر چنین بیان می دارد: "جامعۀ باز"مهمترین معیارها و مقیاس های یک 

 

 "آزادی انفرادی،" 

 "احتراز از خشونت" 

 "حفاظت از اقلیت ها" 

 "حفاظت از ضعیفان" 
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با سیاست نا مشروع ای که این "راسیست های مذهبی و نژادی" به پیش می برند، و هم  ،در شرایط و احوال کنونی

اینکه خود آنها، نه از برکت ادای مراسم "حج و ادای نماز" در "مکۀ معظمه" و نه 

اضر شده اند که قدم صادقانه حهم پس از ادای "نماز در مسکو" و  یا در "پیکینگ"، 

به این "صلح"  آنها چه چشم امید خواهند بست. به در راه صح بردارند. مردم ما، 

این "تاکسی ران ها" و "نان بای ها" و "مرغ پز های" مهاجر "سیاسی" که حال بر 

ها را، از نظر آنها، می گذرانیم و می  قول اریکۀ قدرت نشسته اند، فقط این نقل

امداران وقتی زم نظرات این شخصیت های تأریخی آشنا اند و یا خیر؟با پرسیم، که آیا 

غیر عادالنه ترین صلح، باز هم همیشه بهتر است : "و متفکرین غربی گفته اند، که

" )"مارکوس تولییوس سیسیرو"( اما هر روز می شنویم، که از عادالنه ترین جنگ

. صرفنظر از فکر اندچه و صاحبان قدرت درما  رکشو گیر جنگ درطرف های در

مذاکرات صلح حرف می زنند، به این سطر توجه  اینکه از "ملکیت" صلح و ادارۀ

صورت کافی خوب نیست، ه بهیچ انسان »" چه گفته است: ابراهام لینکنکنید که "

  «حکومت کند. موافقت آنها،بدون  انکه بر دیگر

آزادی آن حق است، که به دیگران بگوید، آنچه را که می گوید: ""جورج اورویل" 

"بیسمارک"، یک شخصیت سیاسی ودولتی معروف آلمان گفته ". نمی خواهد بشنود

علیه حکومت با تمام وسایل جنگیدن، بلی حق بنیادی و سپورت برای هر است: "

" رهبرمعروف دیگر آلمان بعد از "جنگ دوم حهانی"، "کونراد یک از آلمان هاست.

ه ن حق بدر سیاست مسئله بر این نیست که انساادناور"،چنین افاده نموده است: "

   جانب باشد، بلکه حق را حاصل دارد."

 

 " را هم نخواستیم، که از نظر خوانندگان محترم پوشیده نگه داریم که چنین بیاننیلسن مندیالدر خاتمه این اظهار "

 کینۀ زمانی که از سلول زندان از طریق دروازه بسوی آزادی می رفتم، می دانستم که من تلخی ها وداشته است: "

 "را باید به عقب بگذارم، یا اینکه در تمام زندگی ام زندانی بمانمخود 

 

 پایان
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