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  ٢٠٠٩/ ٩/٥                                                                                                  کانديد اکادميسين سيستانی
  

  !سکو�ريسم به معنی  بی دينی نيست
  

 وعقيده از مسايل بسيار مھم سياسی  درکشورھای پيشرفته جھان  که مبتنی بر دموکراسی است،يکی آزادی بيان

دراين کشورھا کار دين، ازکار دولت واز سياست گذاری ھای . است)جدائی دين از دولت(است  و ديگری سيکوIريسم 

 .اقتصادی وفرھنگی وانکشافی وساير برنامه ھای علمی و صنعتی وھنری دولت جداست 

بلکه قراردادن دين در .  نيستبه معنی بی دينی نيست، به معنی ترديد دين ھم)  جدائی دين از دولت(سيکوIريزم

جدائی دين از . جايگاھی است که کسی ازآن به عنوان ابزاری درجھت  مقاصد سياسی  سوء استفاده نکند

دولت،قراردادن دين درجايگاھی است که در امور دولت وچگونگی اداره وبرنامه ريزيھای اقتصادی وفرھنگی وعلمی 

عه را نگيرد وبگذارد که جامعه با کاروان ترقی عصروزمان  ھمگام شود و دولت  مداخله نکند،جلوپيشرفت وتحول جام

راھی را که م� وآخوند وطالب در جلو جامعه قرارميدھد، به نجات مردم . مردم را از فقر، بيسوادی ومرض نجات بدھد

  . از فقر وجھالت ومرض نمی انجامد

رانسه والمان وانگلستان  وايتاليا وسوئيس وغيره، امريکا، کانادا،  ف: ًدرکشورھای امريکائی واروپائی مث�

اموردين از امور دولت جدا است، ولی اين امر بدين معنا نيست که دراين کشور ھا دين وجود ندارد ومردم از اجرای 

دراين کشورھا ھم کشيش روحانی وھم کليسا وھم مسجد وکنيسه برای عبادت وجود دارد وھم .مناسک دينی ممنوع باشند

م ديندار بسياری ھستند که به عبادت می پردازند،ولی ھيچ فرد روحانی کسی را بخاطرنرفتن به کليسا يا عبادتگاه مرد

معنای دموکراسی ھم ھمينست که ھيچکسی ديگری را مجبورنسازد که چنين بکن . مورد باز پرس و توھين قرار نميدھد

 .  وحدود خود وديگران را می شناسدزيرا تکليف ھمه در قانون مشخص شده وھرکس حد! وچنان مکن

نميتوان دم ازتساوی حقوق . اما دريک نظام دينی،  نميتوان دم از دموکراسی و از تساوی حقوق زن ومرد زد

فقط دريک نظام  سيکوIر ميتوان  از آزادی . نمی توان دم  ازآزادی بيان وآزادی عقيده وآزادی مذھب زد. شھروندان زد

  . گفتخن ھای مدنی وحقوق بشرس

آن عده از ھموطنان ما که بحث جدائی دين از دولت را مطرح ميکنند، اغلب کسانی اند که درکشورھای اروپائی 

يا امريکائی تحصيل کرده اند و يا از مدتی بدينسو دراين کشورھازندگی ميکنند  ومزيت ھای نظام ھای سيکوIر 

افته اند و ديده ومی بينند ولذا دلشان به حال کشور و جامعه ودموکراتيک را درکشورھای اروپائی وامريکائی نيک دري

شان ميسوزد ومی تپد وبا توجه به علل ناھنجاريھای فراوان در کشور به اين نتيجه رسيده اند که آنانی که با صدور 

يگردند و اينھا فتواھای دينی خودجلو آزادی بيان وانديشه وانتقاد را ميگيرند ،درواقع مانع تحول و تغيير در جامعه م

بنابرين برای قراردادن دين به . ھميشه  با مداخله خود در امور مملکت داری سد پيشرفت وتحوIت اجتماعی ميشوند

جايگاه اصلی آن يعنی محراب ومنبرعبادتگاه بايد از م� وآخوند وطالب و مولوی وامام  خواست تا بدون خشونت 

 و حريم پاک مسجد را برای  کار دينداری رونق بخشند ، نه اينکه از مسجد  برگردند به عبادتگاه ھا  ومنبرھای مساجد

  .دکان دين فروشی بسازند و بحيث  ابزاری برای مقاصد سياسی  از آن سوء استفاده کنند

ما می دانيم که درشرايط کنونی که اکثريت جامعه ما درتنور بيسوادی و فقر ومرض وعمليات انتحاری ميسوزند 

 حوايج زندگی محروم وھمچنان از دانش وتخنيک معاصر بی بھره اند، نميتوان با چند نوشته عاطفی و ازحد اقل

روشنفکران خارج از کشور ، روحانيت بنيادگرای تا دندان مسلح  ومسلط برجان و روان  مردم  را مجبور ساخت که 

 عبادتگاه ھای خودشان، اما ما به عنوان دست از سرمردم گرسنه ومريض وبی دوا وبی درمان ما بردارند و برگردند به
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ًانسانھای خرد ورز وآگاه وبا تجربه وجدانا مکلفيت داريم تا مزايای يک نظام سيکوIر وآزاد مبتنی بر دموکراسی را که 

  .مردم  را از فقر وبی سوادی ومرض نجات ميدھد،به فرزندان وآيندگان کشورخود بگوئيم ودين ملی خود را ادا نمائيم

انيت بنيادگرا، حاضر است بنام دين ھزار بار دروغ بگويد   وھزار بار سوگند بخورد که آنچه او ميگويد روح

مبنی برنصوص مقدسه  ومحض برای ف�ح ورفاه بشريت است، ولی  خود ھرروز مرتکب اعمالی ميشودکه عکس 

  . ادعای او را ثات ميکند

ت  ويا حفظ قدرت خون  ھزاران تن را بريزد و دست به روحانيت بنيادگرا ، حاضراست برای بدست آوردن قدر

ھرعمل ناجايز شرعی وغير اس�می بزند  و مشوق اعمال تروريستی وانتحاری بشود و با اين عمل خود، خون صدھا 

زيرا اين قدرت به او اين . کودک وجوان و انسان بيگناه  را بريزد، ولی ھرگز دست ازقدرت بدست آمده نخواھد گرفت

  .از را بخشيده که مردم از اوچشم ترس داشته باشند وحيات وممات خود را وابسته با دولب او بدانندامتي

روحانيت بنيادگرا،به کسی اجازه نفس کشيدن نمی دھد، فرصت شنيدن آوای خوش موسيقی را نميدھد،لذت ديدن 

 انسان مفيد باشد،  از انسان سلب وتماشای يک فيلم ھنری راکه ميتواند  تفريحی  وبرای تمدد اعصاب وروان خسته

بت ھای بی زبان باميان به اس�م واس�ميت ما چه صدمه ای رسانده بود که بافتوای يکی از سردمداران اس�م . ميکند

به توپ پرانده شدند؟ ونفرت عميق ميليونھا انسان معتقد به ديانت بودائی را درکشورھای جنوب ) م�عمر(ناب محمدی 

  .ا نسبت به اس�م واس�ميت برانگيختوجنوب شرق آسي

ًآنانی که حقيقتا ميخواھند عزت دين را نگھدارند و به مقام  دين بی حرمتی صورت نگيرد،بر جدائی دين از دولت 

تاکيد ميورزند وميخواھند که دين را درعبادتگاه ھا ببرند واز لوث کذب ودروغ وريای روحانيت بنيادگرا بدور 

درسياست کردن ممکن نيست .  ان ھم ديندار وصادق وخداجو بود وھم سياست کرد ودروغ گفتآخر نميتو. نگھدارند

برای حفظ منافع عليای کشور گاه گاھی دروغ نگفت، ولی در لباس روحانيت ودينداری چگونه ميتوان به کسی يا مقامی 

داشته باشد، درحقيقت توھين به دروغ گفت؟ دروغ گفتن از سوی يک روحانی که رھبری جامعه يا يک اداره  را بدوش 

اگر آرزو داريم که دين از توھين واستھزای مردم بدور باشد، بايد دين را ازسياست واز امور دولت .مقام روحانيت است 

دين يک رابطه خصوصی انسان با پروردگاراو است،بگذار انسان در خلوت خود با خدايش راز ونياز . بدور داشت

رای پيشبرد يک برنامه ملی ويا سری  به جامعه جھانی مجبور به دروغ گفتن بشود که اين خ�ف داشته باشد، نه اينکه ب

  .است)  راستکاری وراست گوئی(دستوردين

 که جھادگران اس�می برشھر کابل ھجوم آوردند، مطبعه دولتی سه بار در آتش مجاھدين سوختانده ١٩٩٢درسال 

چرت رھبران وتيکه داران مگر ،ن وھزاران جلد کتاب علمی سوختندر قرآشد ودر اين آتش سوزيھا ھزاران جلد تفاسي

آيت هللا محسنی، مجددی،گي�نی، ربانی ، سياف ،مولوی خالص، مولوی محمدی، مولوی حقانی : اس�م سياسی چون 

ده به نرخ کاه تمام آثار تاريخی موزيم ملی را جھادگران اس�می دزديدند و به خارج بر. وم� گلبدين وغيره خراب نشد

  .خرد وخميرونابود شدند " طالبان کرام"ماش فروختند و آنچه از دزدی جھادگران باقی مانده بود ازجانب 

چی تفاوت است ميان کتاب سوزی ھای جھادگران اخوانی  وطالبان سلفی با در آب  انداختن يازده ھزارجلد کتاب 

چاپ ايران که ازسوی  مراجع فرھنگی وقضائی دولت اس�می افغانستان درنيمروز ؟ تمام اين مصيبتھا زيرسرروحانيت 

برای کسب اقتدار وحفظ آن ، دست به ھرجنايتی ميزند تا روحانيت بنيادگرا، .بنيادگرا است که در سياست دخالت دارد

  .خود را برشانه ھای ملت ھای مظلوم تحميل ومسيرتکامل تاريخی را سد کند

متاسفانه اين بحث حياتی ازجانب  ھرکه مطرح گردد، از طرف نيمچه م�يان خزيده درآغوش نظام ھای 

نکه بدانند که جدائی دين از دولت آيا به نفع دين است يا به سيکوIريستی غرب با چماق کفر مقابل ميگردد، بدون اي

ضرر دين؟   مابه ياد داريم که تا چند دھه قبل روحانيت بنيادگرا، ھم درسطح ملی وھم در سطح بين المللی  از حيثيت 

فغانستان ومقام چندانی برخورد نبود و به اصط�ح کسی به آزانش نماز نميخواند،مگر با تجاوز اتحاد شوروی برا

، يک باره چنان  مورد توجه وحمايت غرب قرارگرفت و از سوی کشورھای ثروتمندغرب با پول ١٩٧٩دردسامبر 

  .واسلحه وامتيازات مادی ومعنوی تقويت گرديد که نظير آن را درھيچ زمان ديگر تاريخی نميتوان سراغ داد

د شوروی برافغانستان، در ستايش جھاد  رسانه ھای معتبر غرب وکشورھای وابسته به غرب پس ازتجاوزاتحا

  ISIومجاھدين افغان که برضد شوروی س�ح گرفته بودند ،چنان داد سخن می دادند و تبليغات ميکردند که ھرجاسوس 

 در پاکستان دکان جھاد باز کرد و برای غرب عشوه دينداری نمود وخود را پيشوای جھاد ورھبر تنظيمی MI٦ وCIAو
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عبدهللا عظام ھا و بن Iدن ھا وگلبدين ھا و وربانی ھا . اه وبارگاه وپول وثروت بی حساب گرديدتراشيد وصاحب آرگ

وسيافھا و حقانی ھا و محسنی ھا وغيره  وغيره در ھمان زمان از بھترين جھاديانی بشمار ميرفتند که برضد کمونيسم قد 

  .جنگ سرد ابرقدرتھا می انداختندعلم کرده  وجوانان افغان را چون لقمه ھای گوشت خام  بدھن توپ 

 اين تبليغات واين حمايت ھای مادی ومعنوی از مجاھدين افغان بخصوص ھنگامی که آنھا توانستند ابرقدرت 

شوروی را شکست بدھند، در ذھن وانديشه برخی از تندروان قھاراس�می، اين ذھنيت را خلق نمود که چرا نيروی جھاد 

واينک از برکت ھمان .  امريکا بکار نگيرند تا ھم دنيا وھم آخرت نصيب آنان بشوداس�می خود را برضد ابرقدرت

تبليغات غرب  درحق جھادگران اس�می ، برخی از آنان چون بن Iدن وايمن الظواھری وم�عمر وگلبدين وموIنا فضل 

 ، اکنون به چنان قوتھايی مبدل الرحمن پدرمعنوی طالبان افغانستان  ومولوی فضل هللا رھبر طالبان در سوات پاکستان

شده  اند که با چھل کشورجھان دست وپنجه نرم ميکنند وبطورجدی قصد دارند  رژيم ھای پاکستان وافغانستان را 

نظام دينی که در .باحضورداشت قوتھای بين المللی ضد تروريزم سقوط دھند ونظام  شريعت  اس�می را برقرارسازند

سوختن مکتب ومدرسه برروی دختران وزنان تبلورمی يابد، جز بيسوادی  و فقر  روز افزون سيماى طالبان با بستن يا 

ًتوده ھاى ميليونى، راه به ھيچ بھشتى نمى برد و ھريک از اين گونه نظامھا جدا دچار  ورشکستگى سياسى و اقتصادى 

  .است و امروز درتحت فشار ونفرت سياسى جھان مترقى قراردارند

عناصر آگاه است تا ماھيت روحانيت بنيادگرا را به مردم افشاکند وبگويد که اگر اينھا برسرنوشت بنابرين وظيفه 

ًکشور مسلط گردند، اوI بايد نيمی از پيکرجامعه ، يعنی زنان ازحقوق انسانی خود مخصوصا  ازحق تحصيل وحق کار  ً

�عات جمعی چون تلويزيون وسينما وتلفون ًمحروم بمانند و دوما، مردم با دست آوردھای علم وتخنيک امروزی واط

  .مبايل که جزء زندگی معاصر گرديده است، بايد وداع بگويند

بنابرين، حمايت کردن روشنفکران از دموکراسی وازسکوIريسم بخاطرآنست که فقط وفقط دريک نظام مردم 

نديشه وآزادی مطبوعات برخوردارشده انسان ازآزادی بيان وآزادی ا) که  دست دين از سياست کوتاه شده باشد(ساIر 

دريک نظام دموکراتيک وسکوIر است که زمينه ھای رشد وشکوفائی . ميتواند، نه درنظام ھای دينی استبدادی 

استعدادھا ميسرميشود، ودريک نظام سکوIر است که، منشورحقوق بشر تبلور می يابد،منشوری که درآن ھرگونه 

 محکوم گرديده وتمام انسانھا از حقوق مساوی شھروندی برخوردارميشوند واحترام اپارتايد جنسيتی وحقوقی ونژادی

از برکت آزادی بيان .  دراين نظامھا است که استعدادھا امکان جوIن  وانديشه ھا مجال پرکشيدن می يابند.ميگردند

تواند وھيچکس شمارا به وآزادی  انديشه  وآزادی مطبوعات دراين جوامع است که ھرچه دل انسان بخواھد گفته مي

يابخاطر يک مقاله ولو انتقاد از دين يا انکار از دين  باشد، کسی شمارا . بخاطربيان عقيده تان به مرگ محکوم نميکند

  ... و. محکوم به مرگ يا به بيست سال زندان محکوم نميکند

ع س�می پيشرفت کرده  از برکت سکوIريسم است که جوامع  غرب در ھمه عرصه ھای زندگی نسبت به جوام

در جوامع اس�می، جامعه قبل از ھرچيز به دوگروه مسلمان وغير .زيرا درجوامع اس�می قصه حقوق بشرمفت است. اند

مسلمان تقسيم ميشود  که دراين تقسيم،  گروه مسلمان دارای ھمه حقوق شمرده ميشود وغيرمسلمان از حقوق اندکی 

سپس ھمين جامعه مسلمان نيز بدو بخش زن ومرد تقسيم ميگردد، بخش . دددرتحت شرايط بخصوصی برخوردار ميگر

مردان از تمام حقوق برخودارند، اما زنان نيم مردان به حساب آمده  و زنان کشتزارمردان دانسته ميشوند وبنابرين مرد 

 فقط  مکلف است تا ھروقت دلش خواست ميتواند به اين کشتزار فرود آيد وخواھشات جنسی خود را ارضاکند، ولی زن

ع�وه براين مرد . از اوامر شوھر اطاعت کند وتقاضای جنسی مرد خود را ولو روی پاIن شتر ھم باشد، برآورده نمايد

دارای چندين زن صيغه يی ھم باشد، واز متعه وکنيز ) در جامعه شيعه(ميتواند درعين زمان دارای چھار زن نکاحی و

 باشد، درحالی که زن شوھردار اگربخواھد با مرد ديگری رابطه جنسی برقرارکند، ھرقدر که بتواند ميتواند داشته

جزايش سنگسار است، ولی  مردی که چھارزن نکاحی دارد وتعدادی را ھم بنام صيغه مورد بھره برداری جنسی 

  :ايکاش بقول خيام. قرارميدھد، ولو که  بازنی ديگری رابطه جنسی برقرارکند، سنگسارنميگردد

  بر فـلکم دست بدی چون يزدان         بر داشتمی من اين فلک را زميانگر 

  وز نو فــلکی دگـر چــنان ساخـتمی         کازاده بــه کام دل رســيدی آسان
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