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  علی صدارت

  ٢٠١۵ جنوری ٢١
   

  .پرسش تکراری اين است... يا نيستم؟!... من شارلی ھستم
  

 سراسر نفرت و ۀراد در آن واقعدر ورود  واضح بگويم که  قتل کارتونيستھای نشريۀ شارلی، و نيز قتل ساير اف

مبر را محکوم کرده و پتھمانطور که و به ھمان شدت که خشونتھای يازدھم س. کنم خشونت را به شدت محکوم می

، بھانۀ "روشنفکری"ھای دژ  دانم چرا که از يک سو زورپرستان در لباس دژبان اين توضيح را الزم می. کنم می

ھای قلعۀ   و از طرف ديگر زورپرستانی ديگر در لباس گزمه اند ستيزی جسته نخوبی را برای  برافراشتن چماق دي

 نماد خشونت، بھانۀ خوبی را برای بردن سرھای مذمت کنندگان اين توّحش به زير طقماغ  ۀبه مثاب" اسالم"تاريک 

ولی .  ديگر آن است و آن يکی آن سر گرائی خوب که بنگری يکی اين سر کرباس پوسيدۀ جزمی. اند وا اسالما يافته

  .روی سخنم نه سر و نه ته اين کرباس است

 از نوع داعشی و ه ایولی نه تنھا مقلدان مقام معظم رھبری در ايران، و يا واليت مطلق. روی سخن من مقلدان است

چرخد، وحی منزل  ھای غرب می يا القاعده و طالبان، بلکه مقلدانی که ھر خبر داغی را که در گردباد رسانه

،  جبّارانه،  فکر دين ستيزی را به "الئيسيته"و  "  سکوالريزم"و " روشنفکری" و امروزه روز، مد  گمارند می

باالتری ھم برخوردار باشد، "  روشنفکری"حال اگر آن فرد از درجۀ  . کند طور عام، به جامعه تحميل می

آور است که کاسۀ بعضی از  بسيار خنده. يدآ ستيزی  واجب می ستيزی مستحب و اگر يک درجه باالتر، شيعه اسالم

گسترانی  چون ديويد حتی از آش غربيان نيز داغتر شده است به قسمی که حتی خشونت" روشنفکران"اين گونه 

ھا  گويند که اين خشونت کامرون در انگليس و اوباما در امريکا و در اين روزھا اوالند در فرانسه به تکرار می

در ايران و تمام جھان، با ساز نتانياھو از اسرائيل، به رقص " روشنفکران"ارد، ولی اين ارتباطی به اسالم ند

  . اند پرداخته

ولی اين را ھم يادآور شوم که خطاب اين نوشته خالی از عتاب است که در اين بيش از سه دھه، راھی پر پيچ و خم 

طاھا را تکرار خواھيم کرد که آقای خمينی را ايم و تا از گذشته درس نگيرم، مشابه ھمان خ را پشت سر گذاشته

  .واليت مطلقه کرد و بر سر ما سوار

قدمت آن را از زبان موالنا در دفتر دوم . ام، تکراری و قديم است پرسشی را که عنوان اين نوشته انتخاب نموده

م آخور سپرد و برای مثنوی معنوی و در داستان آن مسافر که شب ھنگام به خانقاھی رسيد و خر خود را به خاد

صوفيان خانقاه به سراغ خر در آخور رفتند و خر را برای فروش از خادم گرفتند . استراحت به داخل خانقاه پناه برد
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زنی بودند، و  به صوفيان که در خانقاه مشغول چرخ. دھند و به وی گفتند که اينکار را با رضايت صاحبش انجام می

خر برفت و خر "وسته بود، خبر داده شد که خر را از آخور بردند و آواز صاحب خر ھم در سماع به آنھا پي

خبر ھم، با تقليد آن شعر را تکرار کرد و در خواندن آواز خر برفت و خر  مسافر از ھمه جا بی. سر دادند..." برفت

  :صدا شد برفت با دزدان خرش ھم

  مطرب آغازيد يک ضرب گران  چون سماع آمد ز اول تا کران

  زين حرارت جمله را انباز کرد  فت و خر برفت آغاز کردخر بر

  زنان خررفت و خررفت ای پسر کف  کوبان تا سحر زين حرارت پای

  خر برفت آغاز کرد اندر حنين  وفی ھمينــيد آن صــاز ره تقل

ن خادم صبحگاه و بعد از بيدار شدن، مسافر به سراغ مال خود در آخور رفت ولی آن را نيافت و به اعتراض گريبا

  :را بگرفت

  پيش آمد اين چنين ظلمی مھيب    ی ای غريبئی و نگوئچون نيا

ديد که صاحب مال ھم، خود با  رفت و با صراحت می که خادم آخور برای اطمينان به داخل خانقاه می در حالی

  نوا شده است دزدان ھم

  تا ترا واقف کنم زين کارھا    گفت وهللا آمدم من بارھا

  تر از ھمه گويندگان با ذوق  ر رفت ای پسرگفتی که خ تو ھمی

   راضيست مردی عارفستءزين قضا  گشتم که او خود واقفست باز می

  :توجيه صاحب مال را از زبان وی بشنويم

  مر مرا ھم ذوق آمد گفتنش  گفتند خوش گفت آن را جمله می

  که دو صد لعنت بر آن تقليد باد    شان بر باد داد مر مرا تقليد

را  نی ھستيم که خسته از راه خشونت چند دھۀ گذشته، که واليت مطلقه به علت انفعال ما توانسته آنما ھم مسافرا

ما را " اسالم"ولی نبايد اين تجربۀ خشونت کور به اسم . ايم سرنوشت ما بگرداند، ھر کدام در يک خانقاھی پناه جسته

به رقص و ... ر برفت و خر برفت و خر برفتبی احتياط کند که از آن طرف بام سقوط کنيم و ما با ھر آواز خ

ھای  گذشته را، به  زنی مشغول شويم و با به دور خود چرخيدن و درجا زدن و انفعال، مشابه ھمان کژروی چرخ

  . شکل ديگری تکرار کنيم

به مبر، دستگاه مغزشوئی و پروپگاندای امريکا، تدارک حمله سپتھای بعد از حمالت يازدھم  ھا و ماه در ھفته

و استفاده از نوارھای زرد رنگ به " کنيم ما از ارتشيان خود پشتيبانی می"داد و شعار  افغانستان و عراق را می

بعضی از ايرانيان مقيم امريکا ھم بدون عقيده به اين شعار، مرعوب . گير شده بود عنوان نمادی از اين شعار، ھمه

"  کنيم ما از ارتشيان خود پشتيبانی می"که معنی شعار    اينهسادال ؤطرح س. دادند شده و نوارھای زرد را نمايش می

ولی حاال با عريان شدن نتايج اين . آورد را بر فرق امثالی چون من فرود می" تروريست"بسيار مشکل و چماق  

 که که ارتشيان در عراق و افغانستان چه جناياتی را به اسم آوردن دموکراسی مرتکب شدند و اين جنگ و اين

ال را در آن ؤھای ارتشيان امريکا بسيار بيشتر از تلفات جنگی امريکائيان پرسيدن آن س امروزه تعداد خودکشی

  .نماياند زمان موجه می

ھا و  کشی خصوص بعد از گذشت چند دھه از خطه ب. در اھميت حقوق بشر و از جمله آزادی بيان شکی نيست

 دگرانديشان داخل و خارج از نظام واليت مطلقه،  تالش برای ھای حزبی و گروھی و عقيدتی و تخريب مرزبندی
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احقاق ھر حقی از ھر بشری در ھر مکانی و در ھر زمانی و با ھر عقيده و دين و مذھب و مرامی، نقطۀ شروع 

توانيم خودمان بدون  بدين ترتيب است که می. بسيار مناسبی برای استقرار و استمرار و پيشبرد مردمساالری است

داشت به قدرتھای داخلی و خارجی، و با اعتماد به خود و به يکديگر، با اعتماد به نفس فردی  و با اعتماد به چشم

  .مان در ساختن سرنوشت بھتری برای خود و فرزندانمان مشارکت کنيم نفس ملی، ھمگی

دو و نيم قرن پيش در ھمين فرانسه ژان ژاک روسو، در نزديک به . تجاوزھا به حقوق را با دقت بايد نگريست

 ۀ مجل١٩۶١حقوق بشر را در قرارداد اجتماعی مطرح نمود،  ولی در حدود دو قرن بعد از آن در سال 

مجله دوباره در سال . در ھمين فرانسه توسط دولت تعطيل گرديد" ھای ملی توھين به ارزش"خاطر ه ب» ھاراکيری«

 ١٩٨٠در سالھای .  بسته شد١٩٧٠رل دوگل در سال يافت ولی باز به علت توھين به شخص شانشر  اجازۀ ١٩۶۶

 به کنايه از نام انتخاب اسم شارلی ظاھراً . نامۀ شارلی بازگشودند نويسندگان سابق اين نشريه، آن را با نام جديد ھفته

  . شارل دوگل که مجله به خاطر توھين به وی تعطيل شد، بوده است

ھا در مورد اسرائيل و  ھا و سخنرانی مله فرانسه، بعضی نوشتهگفته شد که در بعضی از کشورھای اروپائی از ج

ھا به باورمندان به دين  ولی توھين. شود و مجازاتھائی را در پی دارد دين يھود و ھولوکاست،  جرم محسوب می

تجاوز به آزادی بيان و تعطيل کردن نشريات  تنھا . در غرب است" روشنفکری"اسالم،  نقل و نبات ھر محفل 

فرانسه از جمله کشورھائی است که سابقۀ تاريک دولت . وزھا به حقوق بشر در کشورھای غربی نبوده استتجا

گستری در  استثمار و استعمار و خشونت. خود در تجاوزھا به حقوق بشر را تا ھمين روزھا زنده نگاه داشته است

مردم آن . رقابل اغماض استدر کارنامۀ اين کشور غي" اسالمی"خصوص کشورھای ه کشورھای جھان سوم ب

خصوص جوانان آن ه کنند و ھمگی، ب کشورھا در تنگناھای عميق و در تخريب و خشونت،  گذران زمان می

 حيات را به خود تنگ ديدن، به ۀھای مداوم ھستند و بعد از به ستوه آمدن و عرص کشورھا مورد تحقيرھا و توھين

زنند که به کشورھای غربی مھاجرت کنند و زندگی خود و خانوادۀ خود را از آن جھنم ساخته و  ھر آب و آتشی می

ولی آنھا در کشورھای غربی ھم در امان نيستند و به خاطر رنگ پوست و اسامی . پرداختۀ غرب،  نجات دھند

گيرند و تجاوزھا به حقوق  ھای متفاوت، از ھمان کودکی  مورد تمسخر و توھين و تحقير قرار می نوس و لھجهأنام

اند اين است که اين  فرق ديگر آنھا با ھموطنان خود که موفق به فرار از جھنم وطن خويش نشده. يابد آنھا ادامه می

اند را ھرروزه به  آوری کرده ن، رفاه و امکانات و تسيھالتی که غربيان در کشورھای خود برای خود جمعامھاجر

پرسند که  آنھا از خود می. آورند ھای خود و ھموطنان خود را در قياس با آنھا به ياد میبينند و محروميت چشم خود می

ھا  توھين. اگر خشونت و جنگ و کشتار و دزدی غربيان، باعث مسلط بودن آنھا شده است چرا آنھا اينکار را نکنند

مھاجری با امکانات ناچيز، کمتر به رسوم و آئين و دين و باورھای آنھا ھم امری شايع است که در سطح شھروندان 

  .گردد ھای غرب برايشان پيدا می مجالی برای دفاع از خود و دين و اعتقاد خود در رسانه

ايرانی اعتراض به تجاوزھای دولت اسرائيل به حقوق بشر را، ھمکاری و تقويت رژيم " روشنفکران"بعضی از 

ستيزی به بھانۀ  ھای غربی در اسالم شدن از کاسۀ رسانهھا اين روزھا داغتر ن و باز ھمان واليت فقيه خواندند

، ولی "من شارلی ھستم"گويند  امروز بسياری می.  پندارند ترورھای اخير فرانسه را کمک به داعش و القاعده می

 بر فراز خليج فارس توسط IR655اير   ھواپيمای مسافربری ايران١٣۶٧ ]سرطان[ تير ماه١٢وقتی که در تاريخ 

شدگان در   کودک کشته شدند و از نظر تعداد کشته۶۶ سرنشين آن از جمله ٢٩٠گی امريکائی ساقط شد و کشتی جن

در تجاوزھای رژيم آپارتايد " . من ايرانی ھستم"ردۀ ھفتمين جنايت مرگبار ھوائی قرار گرفت، چند نفر گفتند 

و يا وقتی  آندرس برويک، " ی ھستممن فلسطين"و يا " من عربم"اسرائيل به حقوق اعراب فلسطينی، کسی نگفت 
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 نفر را وحشيانه به قتل رساند، چند نفر  ٧٧، برای پاک کردن چھرۀ اروپا از مسلمانان ارویراستگرای افراطی ن

گناه پاکستانی و يا افغان در اثر بمبارانھای اشتباھی چند  و يا بعد از کشتار شھروندان بی"  من مسلمان ھستم"گفتند 

بعد از برمال  شدن جنايات دولت امريکا در ابوغريب و يا "  من افغان ھستم"و يا  "  پاکستانی ھستممن "نفر گفتند 

که بدون پرداختن به  کنند و يا اين ستيزی می گونه که اين روزھا اسالم اين" روشنفکران"گوانتانامو، چند نفر از 

  به دفاع برخاستند؟ " شارلی ھستممن "گويند   ھای  گروھی غرب می ريشۀ بيماری به تقليد از رسانه

ولی ھمين فرانسه در .  از مجلس گذراند١٩٠۵مبر سال دسفرانسه مھد الئيسيته است که قانون آن را ژول فری در 

باور و  دين و بی طرف بودن دولت نسبت به دين و باور و مرام و عقيدۀ مردم، به بی سالھای اخير الئيسيته را از بی

 ۀسی، از جمل بی به تعبير بی. بودن افراد ناچيز کرد و در نوع پوشش افراد ھم اعمال زور نمودعقيده  مرام و بی بی

 کردن متن اعتراضی به پوشش اجباری منتشر ءگناھان يکی از تروريستھای حواث ھفتۀ گذشته در فرانسه، امضا

خصوص اگر از انديشۀ ه بايسته است که پوشش اشخاص، ب.  پوشش نمادی از بيان است. در اينترنت بوده است

لزوم مذمت رژيم . شود و بايد در اين نوع بيان ھم آزادی موجود باشد گيرد به خود آنھا مربوط می ت میأدينی آنھا نش

ای به ھمان مقدار  حجاب اجباری واليت مطلقۀ خامنه. واليت مطلقه در عدم تحمل دگرانديشان امری بديھی است

که نويسنده و خوانندۀ اين سطور در  صرف نظر از اين. اليت مطلقۀ رضا پھلویحجابی اجباری و مذموم است که بی

مند و مدعی مردمساالری  مورد حجاب چه نظری داشته باشد، احترام به عقايد و پوشش ديگران برای ھر فرد حقوق

  .  واجب است و توھين و تحقير ھر فردی به دليل پوشش وی، بدون واکنش نخواھد ماند

آيند و ساير افراد آن جامعه  وجود نمیه ھا در خالء ب ای محکوم است، ولی اين خشونت در ھر جامعهقتل و دزدی 

ھا و آسيبھای اجتماعی  نقش دولتھا در ميزان خشونت.  ھا نقش دارند ھم، دانسته و يا نادانسته، در وقوع اين خشونت

ۀ ما ملتھا و افکار عمومی،  و نيز  نقش دولتھا  با ھمين مثال، و در ابعاد جھانی، نقش ھم. پوشی است غيرقابل چشم

خصوص در خاورميانه و افريقا قابل ه گستری در دنيا، ب و قدرتھای غيردولتی و شرکتھای چندمليتی در خشونت

بايسته است که ھرکدام از ما شھروندان جامعۀ بشری در ھرکجای دنيا از  خود بپرسيم که در کاھش . تفکر است

توانيم انجام دھيم که ضمن اعتراض به  ايم و چه کارھای ديگری می دنيا، چه کارھائی کردهميزان خشونت در 

 ١١مانند دولت امريکا بعد از حمالت (تجاوزھای دولتھا به حقوق بشر و حريم خصوصی افراد و پيشگيری آنھا 

ھا در  گستری گونه خشونت اين، از وقوع ) اروپا بعد از حوادث اخيرۀمبر، و تمھيدات احتمالی فرانسه و اتحاديسپت

  .آينده جلوگيری کنيم

برای برپائی و پويائی مردمساالری، بسط و انتشار مفاھيم و اصول مردمساالری، از جمله عدم تبعيض و الئيسيته، 

کنيم است که  ھا فعاليت می ھائی که در آن ھسته مندتر شدن خود و ھسته با ھرچه حقوق. از ضرورتھای ابتدائی است

شود و به اسم پيشرفت و تمدن و  ن خشونت شرقيان در غرب و نيز غربيان در شرق به تدريج کاسته میميزا

مدرنيته از يک سو، و به اسم اسالم و يا يھوديت و يا ھر دين و عقيدۀ ديگری از سوی ديگر، خشونت حالل 

  . گردد نمی

ی ئ الئيسيته را در مفھومی بالينی و معنا.جای اعالميۀ جھانی الئيسيته مشھود است زدائی در جای لزوم تبعيض

   :ام عملی،  به اين ترتيب ارائه کرده

 تر، عقيده و دين را بدون ھيچ اکراھی  اتخاذ کند؛ و اين که ھر فردی مختار باشد که به طور ھرچه خودانگيخته اين

ون ھيچ اکراھی، خودش تر، نوع آن عقيده و دين را بد که ھر فردی مختار باشد که به طور ھرچه خودانگيخته

ھای مردمی و به تبع آن در سطح جامعه  انتخاب کند؛ اين خودانگيختگی است که الئيسيته را در سطح افراد و ھسته
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از جمله ( و بر اساس اين حقوق  اين تبلور، با اشراف به حقوق ذاتی بشر. کند و ملت به طور عملی متبلور می

کند که مملو از  ين  جامعه و ملتی به اين ترتيب، يک قانون اساسی تدوين میيک چن.  استوار است) استقالل و آزادی

کنند که  حقوق و خالی از مرام باشد و بدين ترتيب مردم به طور مداوم، الئيسيته را ھرچه بيشتر به دولت تحميل می

ز قلمرو عمومی، تر بگردد، و قلمرو خصوصی از تجاو طرف دولت نسبت به نھادھای دينی و عقيدتی، پيوسته بی

کنند، و نه مدرسه و نه مسجد و   تکليف دين و عقيده را، خود مردم معين می .پيوسته به ميزان بيشتری مصون بماند

  .نه دولت

برای ساختن سرنوشتی بھتر در ايرانی که ھمۀ ما با کمک يکديگر بايد بسازيم،  تبعيض و عدم تحمل دگرانديشان و 

در آغاز راه مشارکت در معماری سرنوشتی بھتر و بھتر، بايسته .   و مکانی نداردتقليد کورکورانه و خشونت جا

. گردد تشکيل می) از جمله خود من و شخص شما(يک ملت از مجموعۀ انسانھا . است که از ساختن خود شروع کنيم

توانيم   که میمدارتر شدن است با ساختن خود، با تمرين و ممارست در ھرچه مردمساالرتر شدن و پيوسته حقوق

  . مندتر شود و کشور ايران رنگ دموکراسی و مردمساالری را ببيند انتظار داشته باشيم ملت ايران پيوسته حقوق

  علی صدارت

  ١٣٩٣ ]جدی[ برابر با بيستم دی ماه٢٠١۵ جنوریشنبه دھم 

  

  

:  اعالميۀ جھانی الئيسيته-١  

http://alisedarat.com/1384/09/18/etelaiye-jahani-laisite-gharn-21/  

 

 افکار عمومی، رسانه ھا، جنبش خودجوش٢- 

 http://alisedarat.com/1393/07/03/hamburg/  

 

ابھام در الئيسيته و سربازان گمنام امام زمان  -٣  

  http://alisedarat.com/1392/06/11/ebham-dar-laisite/  

  

 


