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 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
  علی صدارت

 ٢٠١٣ دسمبر ١٠
 

  ابھام در الئيسيته و مذھب شيعه
 مذھب و عقيده و سرکوب و خفقان و ستمگری رژيمی که دين را دستمايۀ سرکوب  بر مردم ايران از ھر نوع دين و

تمايل به .  مرامی نموده ، بعد از سه دھه، بيش از ھر زمان در تاريخ ايران، اھميت الئيسيته را ھويدا کرده است

 در با در نظر گرفتن مطالبی که اخيراً . آيد ھا در افراد و گروھھای مختلف فراوانتر از گذشته به چشم می  ھمگرائی

آغاز ) ٢" (ابھام در الئيسيته و سربازان گمنام امام زمان"گو را با مقالۀ    و باب گفتام، باز کردن  بعضی سايتھا ديده

 اعالميۀ جھانی: گردانی اين و ساير مفاھيم مردمساالری  ابھام در الئيسيته و نياز به شفاف"کردم و  در ادامه  

را منتشر کردم و اکنون موضوعی را که به ) ٣ (" گرد قانون الئيسيته الئيسيته و به مناسبت يکصدوھشتمين سال

، در امروز که تعبير صاحب اين قلم، در امروز و فردای وطن و سرنوشت نسلھای ھموطن نقشی بس حياتی دارد 

  .دھم روز اعالميۀ جھانی الئيسيته است، با بحث ذيل  ادامه می ھشتمين سال

امروز بيش از پيش الزم است که ھمۀ افراد و جريانھای مختلف سياسی در شفافيت کامل در باب باورمندی و 

اين .  سياسی و مدنی تعامل نمايندۀھای دينی و چه در زمينۀ باورھای غيردينی، با جامع مندی، چه در قلمرو عقيده عقيده

وظيفۀ ضروری در پيشبرد مردمساالری، يعنی شفافيت در پندار و گفتار و کردار و نوشتار، نبايد به جامعۀ سياسی 

بايسته است که شنوندۀ ھر گفتاری و خوانندۀ ھر نوشتاری، خود طلبکارانه، از گوينده و نويسنده، شفافيت .  محدود شود

و يا  "  خواه جمھوری" طيف مثالً . از صورت و برچسب بايد به بطن و معنا عبور کرد.  مطالبه نمايدو عدم تناقض را

آقای پھلوی " امروز فقط اتحاد"شود که به شعار  سفانه  شامل افراد و گروھھائی ھم میأمت"  سکوالر"و يا   " الئيک"

عضی از اين گونه افراد، که از سوئی مدتھاست  که از ب. نويسند نامه می" مقام معظم رھبری"اند  و يا به  لبيک گفته

، بدون باور به کمی ١٣٩٢ ]جوزا[اند  از سوی ديگر در خرداد ستيزان غربی و اسرائيلی گوی سبقت را برده اسالم

ان تر شدند و شوربای  سوز مندی و اخالقيات در پندار و کردار و گفتار و نوشتار، از کاسۀ واليت مطلقۀ فقيه داغ اصول

را به حلقوم اين ملت ريختند و از بلندگوھای صدا و سيمای واليت مطلقه، در فشار " حفظ نظام از اوجب واجبات است"

ی دھندگان أخود نيز با افتخار در صفوف ر. آوردن به مردم برای انتخاب بين بد و بدتر در اين رژيم، بلندگوتر شدند

ی دادن به أبرای ر"  واليت مطلقۀ فقيه"با قانون اساسی "   اسالمی"،  آن ھم از نوع  "جمھوری"برای مقام رياست 

اين نظام که سالھا در بقای اين رژيم )  دارمءاز به کار بردن صفت روحانی برای اين آقايان ابا(ھای  يکی از معمم

روز، يعنی ول وضعيت امؤز آن ھم به دو مھرۀ اصلی ديگر مسثر داشته است، صف کشيدند و قبل اؤنقش م" اسالمی"

  . آقايان رفسنجانی و خاتمی، که ھر دو نه مکال که معمم ھستند، دل اميد بسته بودند
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دارانی   خواھان الئيک ديگری که در عين حال از  باورمندان و دين  با ھمين گونه تمثيل ولی از سوئی ديگر، جمھوری

ی نه با قدرتھای خارجی و نه با قدرتھای داخلی و ھم ھستند که بيش از الاقل سه دھه است که به ھيچ وجه و به ھيچ شکل

اند و با باور به الئيسيته، اصالحات در دولت دينی و دين دولتی را در ايران غيرممکن  نمادھای آن وابستگی نداشته

،  به مردم شرکت فعال در جنبش تحريم ھرگونه ١٣٩٢اند،  و در اين بيش از سه دھه، از جمله در خرداد  دانسته

  .اند  پيشنھاد کردهگيری در اين رژيم را مجدداً  یأر

، ١٩٠۵ای رسيد که در سال  ، به معنی انقالبی در باور مسيحی، در عرض چند سده به چنين مرحله"انقالب مسيحی"

به معنی " انقالب اسالمی. "صنعت چاپ جھشی در اين روند بود. آقای فری قانون الئيسيته را به مجلس فرانسه برد

ای که شاھد آن ھستيم رسيده است و عصيان بر دين  ر باور اسالمی در عرض چند دھه به چنين مرحلهانقالبی د

" انقالب اسالمی"اين . شود ارتجاعی فقاھتی اسالمی و مذھب مقلدی از مراجع شيعه، در ايران با ابعاد بيشتری ديده می

حتی روشنفکران مھد الئيسيته به دليل آن گفتمان به بود که از زبان آقای خمينی در فرانسه جاری گرديد و باعث شد که 

  . دادند" هللا ليبرتر ايت"وی لقب 

بھانۀ خوبی بود که غرب در " مونيسمک"سازی،   و بحرانءبرای ايجاد مدار بسته و توازن قوا" جنگ سرد"در دوران 

" حقوق بشر"و طرفدار " الئيک"و " سکوالر"از توليدات  قدرتھای " القاعده"و  "  طالبان"گستری کند و  دنيا خشونت

بودند که تا به امروز امثال آقای برژنسکی نه تنھا از ساخت و پرداخت آنھا پشيمان نيستند، بلکه به آن افتخار ھم 

 بر فجايع و ضطلبان منطقه، چشم اغما گستران و جنگ در اين روزگاران غرب و زورمداران و خشونت. کنند می

سف است که أجای ت. است" اسالم"پوشانند، چرا که در اين وادی دشمن اصلی  می"  کليميان"و " مسيحيان"خشونتھای  

برند، در بازی  کار میه شدگان در واليت مطلقه فقيه عليه دگرانديشان ب بعضی ايرانيان ھم با ادبيات تند و خشنی که ذوب

چشمھا را بايد : الری،  به قول سھراب سپھریبرای استقرار و پيشبرد و استمرار مردمسا. اند ستيزی وارد شده اسالم

  .....جور ديگر بايد ديد... شست

ای، چه دينی و الھی، و چه دنيوی و فلسفی، خالف الئيسيته،  و  نقض واضح  تبعيض عليه و يا به سود ھر عقيده

  .  مردمساالری است

نبايد تبعيضی به ) ی از جمله مسلمان و شيعها ھر دين و عقيده(ای دارند،  که اکثريت مردم کشوری چه دين و عقيده اين

ای در مقابل دگرانديشانش روا  بينيم که رژيم جمھوری اسالم چه رفتار وحشيانه می. نفع آنھا و عليه دگرانديشان آنھا باشد

ھۀ ملت ايران تجربۀ تلخ خشونت و سرکوب و کشتار د. داشته که حتی بسياری از آن دگرانديشان، مسلمان و شيعه ھستند

اند، خود را مسلمان و شيعه   رساندهءامروزه کسانی که کشور را به اين درجه از قھقرا.   را از ياد نخواھد برد١٣۶٠

کرد اين رژيم در مورد دگرانديشانش  به ھمان دليل که  عمل. خوانند  و بيش از سه دھه بر سرير قدرت سوار ھستند می

رنگونی اين رژيم جمھوری اسالمی، نبايد تبعيضی عليه جمھوريت و لکۀ ننگی در تاريخ ايران است،  در فردای س

تبعيض از ھر نوع و به ضرر . خواھان و مسلمانان شيعه و به نفع دگرانديشانشان وجود داشته باشد اسالم و يا جمھوری

کتاتوری ای  و به نفع ھر شخص و گروھی، نقض واضح مردمساالری است و در بھترين وجه آن به دي ھر فرد و دسته

تقدم  "ای را که امروز در ميھن شاھد آن ھستيم، از جمله به بھانۀ   فراموش نکنيم که فاجعه. خواھد انجاميد" صالح"

آزادی و . آزادی و استقالل از حقوق ذاتی بشر ھستند و يکی را بر ديگری تقدمی نيست. بوده است" استقالل بر آزادی

ديکتاتوری "پروا،  امثال آقای بھشتی، آشکارا و بی. اند  مردمساالری نقش بستهاستقالل در کنار ھم، بر ھر دو روی سکۀ

از ياد نبريم که اين بازی دادن مردم در تقدم و تأخر استقالل و آزادی را . دانستند را پسنديده و بلکه ضروری می" صالح

ملت ايران روا داشت، نيروھای سياسی بر " کند ھدف وسيله را توجيه می"فقط رژيم جمھوری اسالمی نبود که با بھانۀ  

برای برپائی و پويائی . ھم در اين بازی با سرنوشت خود و ساير ايرانيان نقش داشتند" چپ"و " ملی مذھبی"و " ملی"
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 غيرقابل بازگشت  در ايران،  به قول حافظ، عالمی ديگر ببايد ساخت و از ۀمردمساالری و رساندن دموکراسی به نقط

  ....نو آدمی

گر الئيسيته را که نھادينه شدن و  پايبندی به آن در استقرار و استمرار مردمساالری نقشی حياتی در وطنمان دارد را ا

ای غلط  است و  ای غلط از کليشه که ترجمه" جدائی مسجد از حکومت"از جمله به مصرف  دوباره و ھزاربارۀ  شعار 

يت که در واقع متعلق به جمھور شھروندان است، دوباره در چند تاريخ مصرفش مدتھا است که گذشته ناچيز کنيم، وال

واليت فقيه با واليت ديگری . گردد نسل ديگر تبديل به اسباب سرکوب مردم ايران در صورت و شکلی ديگر می

. گردد شود و مشروعيت از امام زمان و نايب او به مشروعيت از منشاء ديگری غير از مردم منتقل می جايگزين می

که ديديم، صرف گذار از نظام شاھنشاھی و سلطنتی به نظام جمھوری، بيمه کنندۀ مردمساالری  در ايران  نشده  انچن

که از نظام دينی فعلی به نظامی که فقط در صورت الئيک است گذار نمائيم،  و به ھمين ترتيب، صرف اين. است

ھا  و جامعه و ملت است  يسيته در سطح افراد و ھستهميزان باورمندی جامعه به الئ. ضمانتی برای مردمساالری نيست

 ١٣٩٢گيری خرداد  یأکه بيانگر ميزان تبلور مردمساالری و حقوقمداری در ميھن خواھد شد و در بزنگاھھائی چون ر

توان تميز داد و در ساختن آينده و سرنوشتی بھتر برای کشور  و ملتمان روی آنھا حساب  است که سره را از ناسره می

بينيم جامعۀ مدنی ما از جامعۀ سياسی ما  در اين زمينه نيز باز می.  تر نمود کرد و يا آنھا را از ھمين االن طرد و منزوی

مند و دموکراتيک  اگر آرزو داريم که فرزندانمان در نسلی که بعد از نسل ديگری در کشوری حقوق. جلوتر بوده است

خود در اين زايش و رشد فرھنگی جوانان وطن عمل کنيم و حق را فدای زاده شوند، ھر کدام از ما بايد به وظيفۀ 

  :به قول اقبال الھوری. مصلحت نکنيم

  .دسته تا شباب ديگری آيد ب     زادن اندر عالمی ديگر خوش است

قيه به کم در قانون اساسی، نظارت ف که چگونه دين و باور الھی به آن سادگی در انقالب ايران راه پيدا کرد و کم اين

واليت فقيه و سپس به واليت مطلقۀ فقيه تبديل شد، و جامعۀ مدنی و نيز جامعۀ سياسی ايران مخالفت و مقاومت 

گردد و داستان جديدی و  عقيدتی اين جامعه باز می/کارسازی در مقابل آن نکرد، از جمله به فرھنگ و گفتمان سياسی

شود و به آن منحصر  ، از قانون اساسی جمھوری اسالمی شروع نمیرخنۀ دين در قانون اساسی ايران. ای نيست ناگفته

با يک شمارش سرانگشتی در قانون اساسی مشروطيت، شمارۀ اصولی که در تناقض مستقيم و واضح با الئيسيته . نيست

ی که سرنوشت. ولی االن دنيا را سرنوشت ديگری است. يابيم است را به سادگی از شمارۀ انگشتان دو دست بيشتر می

ھائی بس عظيم در اقيانوس تاريخ  افکار عمومی دنيا در اين چند دھۀ اخير تالطم. اند مردم، خود برای خويش تدبير کرده

) سماز جمله خمينيسم و طالباني(اند که منجر به تجديد نظرھای آشکار و نھانی بس ژرف در باورھای دينی  معاصر ديده

ھای اجتماعی و  بندی ھای ھمگانی مردمی شبکه رسانه. شده است)   و کاپيتاليسم*ستالينيسماز جمله نازيسم و (و دنيوی  

کدام از  انقالب الکترونيک و انفورماتيک، به مردم امکان بيشتری برای اعمال نظر در سرنوشت خود داده است که ھيچ

  . قابل تصور ھم نبودآنھا در سی سال پيش از امروز اصالً 

  :اند کند که در مقدمۀ آن آورده مصداق پيدا می" ئيسيته در قرن بيست و يکماطالعيۀ جھانی ال"گريزی به 

 آفرينش يک جامعۀ ھم نوا سؤالدر تمدن دنيای مدرن امروزه، تکاثر قابل توجھی در دين و اخالقيات وجود دارد و  "

  . در ميان تمام افراد بايد برآورده شود

و آگنوستيسيزم > خدا ناباوری<ايسم  مانند آته( و اعتقادات فلسفی ما نياز داريم که به متفاوت بودن اديان مختلف

  . زدا در ھمۀ زمانھا باشيم گوھای دموکراتيک و خشونت و احترام بگذاريم و  حامی برقراری  گفت) >گرائی ندانم<

کند شھروندان در زندگی و  میامروزه مردم بسيار بيشتر به حقوق ذاتی خود عارف ھستند؛ بنابراين دولت، که سعی 

  ." کار کردن با ھم مشترک شوند،  بايد ضامن باشد که حقوق و باورھای افراد محترم شمرده شود
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"  سلسلۀ روحانيت"و به قول آقای مشکينی " مالتاريا" به قول آقای ھادی غفاری با  ء سه دھۀ گذشته در ابتداۀتجرب

اين رژيم  بر اساس درجۀ باالی باورمندی به اصالت قدرت . ادامه يافته استمالی /شروع شد و اکنون با  مافيای نظامی

ای که به نظر ھمۀ علمای اھل تسنن و اکثريت  نظريه. است" واليت فقيه"اين روند را طی کرده است و شيرازۀ آن،  

ان به بيان آزادی و ای که به علت  تعامل باورمند نظريه.  و مراجع مذھب شيعه ابداعی در دين و مردود استءعلما

با آقای ) ٧)  (اند اند که بيشترين تالشھا را در پيشبرد الئيسيته در ايران داشته  فعاالن سياسی بودهۀکه از جمل(استقالل  

در نتيجۀ تعامل باورمندان الئيک با آقای .  خوانده شد" مصداق واضح شرک"حسينعلی منتظری، از طرف ايشان 

  .منتظری بود که ايشان اولين مرجعی شد که در بارۀ حقوق بشر مطالبی توليد نمود

ه مذھب شيعه تعريف کسانی که ھويت سياسی خود را با تعلق خاطر ب"دانم که چه افراد و گروھھائی در زير چتر  نمی

ای که ممکن است  دانم که بايسته است که ھمۀ شھروندان ايرانی با ھر دين و عقيده گيرند، ولی می قرار می" کنند می

مبحث الئيسيته . داشته باشند و يا نداشته باشند، در شفاف کردن مفھوم الئيسيته با خود غور و  با ديگران کنکاش  کنند

حتی . شود  ديگری ھم نمیمنحصر به اسالم و ھر دين خاص. ودش  ديگری نمیب خاصمنحصر به شيعه و ھر مذھ

افراد و گروھھائی که برای پيوسته حقوقمندتر و مردمساالرتر شدن فرھنگ . شود  دينی ھم نمیمنحصر به عقايد صرفاً 

صرف نظر از (کند  دفاع میعقيدھای خود  دينان و ھم کند، نه فقط از حقوق ھم ھای خود و ملت فعاليت می خود و ھسته

قانون اساسی و دولتی که بر طبق حقوق ) اينکه آنھا چه درصدی را در کشور تشکيل دھند و اکثريت و يا اقليت باشند

طرف باشد و حقوق ھمۀ آنھا را بدون ھيچ تبعيضی  کند، بايستی نسبت به عقيدۀ تمام شھروندان بی بشر محوريت پيدا می

مندان، برای ھمه و بدون  طرفی در عين متفاوت بودن عده و عدۀ آن عقيده ی است که اين بیضرورتی حيات. رعايت کند

مندان،  از جمله باورمندان  کيد و تکرار بيان داشت که برای ھمۀ عقيدهأو الزم است که با ت. ھيچ تبعيضی رعايت گردد

و نيز ھمۀ  ).... و ھمۀ مذاھب آنھا( و مسلمان به عقايد الھی از جمله  مسيحی، و بھائی، و يھودی، و زرتشتی، و بودائی

  . باورمندان به عقايد دنيوی

  :در بند ھژدھم اعالميۀ جھانی الئيسيته آمده است

  .بگردد" سکوالر"دين   ما بايد ھشيارانه مواظب باشيم که الئيسيته قربانی روند خود نشود که تبديل به يک "

 .نجامدصلح در بين شھروندان بي تواند به ظھور فراگيری اصول الئيسيته می

  .ستيزی و يا  برخورد و  واکنش ناھويدا به دين نگريسته شود به الئيسيته نبايد به عنوان دين

حل دموکراتيک به معضالت قرن  الئيسيته بايد به عنوان يک رويۀ پويا و خالقانه نگريست که يک راه  به جای آن به

به عنوان يک گنجينه و نه   وان يک رويۀ اساسی که به چه شکل به چندگونگیکند، و نيز به عن بيست و يکم ارائه می

  ".يک تھديد بايد نگريسته شود

کسانی که با عدم اعتماد . شود ھرچه ميزان باور به اصالت قدرت در فردی بيشتر باشد، فھم و تفھيم الئيسيته مشکلتر می

دنبال راه حلی برای ھر گونه اصالحاتی در اين نظام بسته ه وز ببه نفس فردی و با عدم اعتماد به نفس ملی ايرانيان، ھن

بينند که در يک نظام بسته، ھر اصالحی فقط با انقالب ممکن  ھستند، در گوارش اين مفھوم سوء ھاضمه دارند و نمی

عراق امروز تبليغ توانند از فردای ايران مضطرب نباشند و ايران فردا را بدتر از افغانستان و  با چنين باوری نمی. است

.  در چنين اعتياد به قدرتی، برای معماری فردای کشور، ھيچ نقشی برای مردم ايران برايشان قابل تصور نيست. نکنند

اين قانون منحصر به رژيم جمھوری اسالمی نيست و در مورد . پذير نيست رژيم واليت مطلقۀ فقيه، به ھيچ وجه اصالح

سرنوشت تمرکز قدرت با ھر دين و يا ھر عقيدۀ ديگری، ھر قدرتی و . داق داردھر قدرت غيرمردمی و متمرکزی مص

و سپس به "  واليت"به  "  نظارت"مداران در ايران، از  ، اين است که مانند قدرتھر قدرتی: کيد و تکرار بگويمأبه ت

  . تبديل و متمرکز شود" واليت مطلقه"
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ديگر گوش شنوا  با سعۀ صدر، با تحمل، با مھربانی، برای عقايد يکبرای استقرار و استمرار مردمساالری، الزم است 

فرھنگ . ھا و جامعه و ملت بکوشيم مايۀ تفکر و تعقل خود و ھسته داشته باشيم و در کم شدن اعتياد به  قدرت در بن

شته باشيم، ھر چند که توانيم در اين تالش نقشی دا ھر کدام از ما می. ايرانی را پيوسته مردمساالرتر و حقوقمندتر کنيم

الزم است در صحنه بمانيم و در عرصۀ . جفای انفعال را بر خود روا نداريم. اين نقش در ظاھر کوچک به نظر برسد

مداران رنگارنگ آن خالء را برای حفظ منافع خود و برای  تعيين سرنوشت خود، ميدان را خالی نگذاريم تا قدرت

 تلخ کشورھای ھمسايه و کشورھای عربی را در اين سالھای اخير به خود يادآور ۀتجرب. تجاوز به حقوق بشر، پر کنند

الزم است تعاريفی صريح و روشن و شفاف از اصول مردمساالری از جمله استقالل و آزادی  و نيز از جمله . شويم

  . الئيسيته را به جامعه پيشنھاد کنيم و در انجام بحثھای آزاد در اين باره بکوشيم

  :در اعالميه جھانی الئيسيته  از جمله آمده است" منظور و ھدف "در بخش 

  : اھداف اصلی- ١-٣"

   ايجاد بحث و تبادل نظر در بارۀ الئيسيته و نتايج و بازتابھای آن- الف

  ھای جديد نگرش فکری به الئيسيته   گونهۀ ارائ- ب

  ھای غربی و فرانسوی  فاصله گرفتن از سامانه-ج

  :ساير اھداف

خواھيم از اين موقعيت و از اين اعالميه برای انگيختن نقطۀ  صدمين سال  الئيسيته است و ما می) ٢٠٠۵( امسال -

  . المللی در مورد الئيسيته ايجاد کنيم شروعی برای برخوردی ژرف به الئيسيته و نيز برای انگيختن  يک مباحثۀ بين

  .بحث در مورد برخوردھای قابل قبول  در مورد الئيسيته

  ."که به الئيسيته چگونه بايد نگريست ارائۀ پيشنھاد روشنی در مورد اين -٢-٣

ھای تاريخ معاصر و به ويژه تجربيات عينی بيش از سه دھۀ اخير، اين نگرش را به الئيسيته  بدين ترتيب، و با آموزه

  :ام پيشنھاد کرده

 دينی را بدون ھيچ اکراھی اتخاذ کند و که ھر فردی مختار باشد که در کمال آزادگی و خودانگيختگی، عقيده و اين

که ھر فردی مختار باشد که در کمال آزادگی و خودانگيختگی، نوع عقيده و دين خود را بدون ھيچ  برگزيند، و اين

اکراھی انتخاب کند،  اين بيان آزادی و آزادگی و استقالل و خودانگيختگی است که الئيسيته را در سطح افراد و 

را در قانون اساسی منعکس و به  نمايد و به اين ترتيب آن ح جامعه و ملت به طور عملی متبلور میھا و در سط ھسته

ھای  ھا و منزلت دولتی که در يک قانون اساسی خالی از دين و مرام و پر از حقوق و کرامت. کند دولت تحميل می

ھای ھمگانی،  ائيه و اجرائيه و رسانهھای مقننه و قض دولتی که توسط ھمۀ شاخه. شود انسانی تعريف و تبيين می

مداری  و مردمساالری، از جمله اصل الئيسيته، فراھم  تر شدن اصول و مفاھيم حقوق شرايط را برای پيوسته متجلی

  .نمايد می

  . برای تنفس ملی است، نه يک دری برای زندانی کردن خود و ديگرانۀالئيسيته يک پنجر

  . يک حربۀ دشمنیالئيسيته يک وسيلۀ دوستی است، نه

  الئيسيته يک گفتمان است، نه يک دستور

  .الئيسيته يک محاوره است، نه يک مخاصمه

  .الئيسيته يک فراخنا است، نه يک تنگنا

  . الئيسيته يک روند است، نه يک سکون

  . الئيسيته يک کنش است، نه يک واکنش
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 ٢٠١٣دوشنبه  نھم ماه دسامبر  

  ١٣٩٢ ]قوس[برابر با ھژدھم آذر ماه
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