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  سيدھاشم سديد
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  تشابه و يک رنگی تعصب
  

صب انديشه ھای تع... به ھر گوشۀ دنيا که برويد، به ھند، به مصر، به پاکستان و افغانستان يا به ايران و امريکا و 

  .آميز متعصبين با ھم مشابه وھمرنگ اند

امير " اساس نوشته ای ازهوقتی آيت هللا خمينی، بعد از انقالب ايران در آن کشور به قدرت مطلقه دست يافت، ب

، در مورد غير مسلمانان اعالم داشت که غير مسلمانان کافر و نجس ھستند و غير مسلمانان را بايد در "موبينی

  .  قرار دادطرديف بول و غاي

  :می نويسد" چرا گاندی به قتل رسيد؟ " آقای دکتر نساج در بحثی زير عنوان 

مسلمان و ناپاک ھستند جدا  رھبری محمدعلی جناح معتقد بودند که بايد خود را ازھندوھا که غيره مسلمانان ب"

 ھند و پاکستان ئیجدا. ان گرفتبودندجدا شد و نام پاکست  مسلمانةً سازند وھمين سبب شد که بخش غربی ھند که عمد

   ".بريتانيا نيز روبرو شد ظاھرا با استقبال دولت

 اساس ھمين ديد هطالبان، متعصب ترين گروه اسالمی در کشور ما ھم در زمان امارت خويش در اين کشور، ب

، خواھان یئ با صدور فرمان چندين مادهمتعصبانه که از تعاليم دين و اندرز ھای روحانيت ريشه می گيرد، 

  .  کشور ما شدندیک ھايخصوص در رنگ و شکل لباس ھندو ھا و سه محدوديت ھای در آمد و شد، در زندگی، ب

ھيتلر شش مليون يھود را در کوره ھای آدم سوزی می سوزاند و يھودان محشری را که مانند ندارد بر سر 

ت که فلمی از يک مسلمانی که در امريکا فلسطينيان می آورد و آن متعصب ھندو در ھندوستان، حتی حاضر نيس

سنی ھای متعصب پاکستانی با حمله به اماکن .  مورد آزار و اذيت قرار می گيرد در کشورش ساخته شودانهآزاد

 ھا در پاکستان ھمه ساله ده ھا و صد ھا ھموطن شيعه خويش را می کشند سنیمقدس ـ تکايا، مساجد و زيارت ھا ـ 

ی ئھمه اعمال و انديشه ھا...   غيرانسانی ـ غيردموکراتيک شيعه ھا در ايران با سنی ھا   وو برخورد سختگيرانه و

  .ھستند ناشی از تعصب يا حساسيت بيش از حد نسبت به ديگران

ھمانگونه که در سطور باال ياد شد، اين گونه گرايش ھای سخت، منفی و دور از عقل و تصور مربوط و منوط به 

تعصب در ھمه جا وجود دارد، منتھا يک جا برجسته تر و بيشتر و . و دين و مذھب نمی شوديک کشور يا يک ملت 
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نی که يکی از اھداف خويش را زشت تر، و جای ديگر کمتر و بيرنگ تر؛ حتی در امريکای دموکرات ـ جھا

 گاه به جا و گاه بانی از حقوق بشر و قبول تکثرگرائی در جھان اعالم داشته است و از ھر کشوری در جھان ـپشتي

  .بی جا ـ  می خواھد که به آزادی و به کرامت انسانی انسان ارج بگذارند

فرماندار جديد ايالت آالباما که متعلق به حزب جمھوری " بنتلی. رابرت جی"ه سخنان آقای در اين جا توجه شما را ب

يش قبول ندارد، ھمچنان در مورد خواھان امريکا است، در مورد عيسويانی که عيسی را به حيث نجات دھنده خو

  .  آمريکائيان غير مسيحی جلب می نمايم

جا ه نامبرده کمی بعد از مراسم تحليف، در سخنرانيی که در کليسای برمنگھام به مناسبت اجرای مراسم دعا بايد ب

  :می آورد، گفت

  :بول ندارد، می گويمبه ھر آن کسی که امروز اينجا حاضر است و عيسی را به حيث نجات دھندۀ خود ق" 

  ." تو برادر من و تو خواھر من نيستی"

  : در مورد غير مسيحيان گفت سخن ۀدر ادام

  ." مسيحيان با من داشته باشندۀ به نزديکی رابطه ایمردمانی که مسيحی نيستند، نمی توانند رابط"

ارای حقوق مساوی اند و در برابر اگر چه در قانون اساسی امريکا ھمه مردمانی که در اين کشور به سر می برند د

قوانين اين کشور از اعتبار و حقوق يک سانی برخوردار ھستند، ولی در عمل متعصبين مانند سائر کشور ھای 

جھان ھرازگاھی با ابراز کلمات تعصب آميز و موضع گيری خصم آلود و خشم آگين عليه سائر اقليت ھا حضور 

  .خود را نشان می دھند

رنگ تعصب، طوری که گفتم، در ھمه جا يکی است؛ منتھا در برخی از کشور ھا، از جمله در امريکا، به دليل اين 

  . ثيری در زندگی مردم به جا نمی گذارندا وجود دارد اين حرف ھا چندان تئیکه نھاد ھای مدنی قو

  : نفرت انگيز خوانده گفتآقای ديويد سلورمن، رئيس جامعۀ بی خدايان امريکا اين اظھارات را زشت و

آقای ." اين مرد انجيل را باالتر از قانون اساسی قرار می دھد و موعظه ھايش را برتر از سخنان رؤسای جمھور "

  :سلورمن اضافه کرد که

او با اين اظھاراتش شھرت آالباما را به لجن کشيده و مردمان آالباما را در زمره کوته فکران معرفی داشته  "

  ."است

  : در امريکا در اين خصوص گفتاء رھبری سازمان ضد افترهايندنم

  ."بسيار شرم آور است که غير مسيحيان مورد عالقه و دوستی فرماندار قرار نگيرند "

  ...و 

ی وجود دارند که با آزادی بيان و دسترسی به مطبوعات صدای ئبه ھر حال اين که در امريکا و اروپا چنين نھاد ھا

ض مردم را با بھره گيری از قانون اساسی کشور به گوش جامعه می رسانند و به متعصبين می مخالفت و اعترا

فھمانند که بايد حد شان را بدانند،غنيمت است؛ ولی حرف من در اين جا بر سر زشتی ھمگون تعصب بود که از ھر 

ان است که تنھا مورد توجه و ذھنی که تراوش کند و در ھر جائی که باشد، يکی از اشکال نفرت انگيز رفتاری انس

  . استفاده انسان ھای بی خرد و جاھل قرار می گيرد

!  داشتن حق بيان آزاد، داشتن رسانه ھای آزاد و داشتن يک قانون اساسی خوب در نفس خود ارزشی است بسيار واال

ملی و روزانگی و د در امور عحق نداردر امريکا و اروپا طوری که اعتراض آقای سلورمن را خوانديد جامعه 

انجيل و دين موضوع . زندگی اين جھانی مردم کتاب آسمانی شان را باالتر از قانون اساسی اين کشور قرار بدھند
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ولی در کشور ھای مانند کشور ما با تأسف زندگی و تفکرات اين . شخصی مردم است و باور ھای خصوصی آن ھا

  . شمول قانون اساسی ما، تابع دين استه  قوانين ما، بجھانی و آن جھانی ما ھنوز ھم تفکيک نشده است و

  :دئيبه ماده سوم فصل اول قانون اساسی جديد افغانستان توجه فرما

  "  .ات و احکام دين مقدس اسالم باشددر افغانستان ھيچ قانونی نمی تواند مخالف معتقد "

: قوق اساسی و وجايب اتباع آمده است کهاز طرف ديگر بنابر ماده سی و چھارم فصل دوم که مربوط می شود به ح

  .آزادی بيان از تعرض مصون است

دين دولت جھوری اسالمی افغانستان، " و قيد اين که " دولت جمھوری " آيا با موجوديت صفت اسالمی در کنار 

ن مقدس يھيچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام د" و تذکر صريح اين امر که "  دين مقدس اسالم است 

و با توجه به اين واقعيت که اسالم مخالف آزادی بيان است، می توانيم بپذيريم که در کشور ما آزادی " اسالم باشد

خصوص مسلمانان متعصب نزنند در ه بيان از تعرض محفوظ است؟ يا جان کسانی که حرفی به مذاق مسلمانان، ب

  اين کشور در امان می باشد؟

به روی " اسيد پاشی " ۀ خصوص که می تواند ما را به انديشه و تأمل وادارد، ھمين حادثله در اين أجديد ترين مس

اين را .  است، ھرچند عوامل اين اسيدپاشی به گمان اغلب می تواند موجبات سياسی داشته باشد"رزاق مامون"آقای 

  . در کشور ما از ھم جدا کردمی شنويم، اگرچه به باور اکثريت مردم سياست و ديانت را امروز به مشکل می توان

به ھر صورت و ھر چه باشد، حرف اصلی بر سر تعصب و در اين جا بر سر آزادی بيان است که ما آن را به طور 

  .خصوص وقتی که قانون تابع دين باشده عملی در کشور خود بدان گونه که الزم است نداريم، ب

  

   

  

    

  


