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  دینی گرایی صبعتدر برابر 
  

   !دفاع کنیم الئیسیته و از آزادیھمواره 
 

  

از بنغازی تا  .کردجھان را به خود جلب  تحیرو  توجه )فاناتیسم( دینی گرایی و تعصب از بنیادگراییموجی  ،چندی پیش

 یدیویپخش وی، در اعتراض به مرتجعمتحجر و ھمواره  ،دیشان خشکو  گرا خشونت ھمواره اسالمی، یدستجاتکراچی، 
ساخته شده  ،»آمیز کفر«ی آنان  به گفته فیلمی .زنند میو خونین  خشندست به تظاھراتی  ،تارنمادر مایه  بی فیلمی

و گرا  خشونت به ھمان انداره قبطی و مسیحی،بار  ، اینمذھبی بنیادگرای دستجاتِ دیگر توسط در آمریکا 
  .متحجر و مرتجع به ھمان اندازهاندیش،   خشک

به  .دش می رو به رو مذھبیھای  فرقه رو به قھقرای تحریکات و تشبثاتِ با جھان  که نبود ھا این سالدر نخستین بار این 

 آزادی باخود آشکار  دشمنیی رساال مذھبی و دین گرایی بنیاد، ١٩٨٩ فوریه ١۴در  .را پیشسال  و سه بیستیاد آوریم 

جمھوری  رھبر خمینی توسط ،آیات شیطانی ُرماننویسنده  ،سلمان رشدی قتلصدور حکم با  را آزاد اندیشی و
آور  کننده و مالل فاناتیسم مشمئز در این جا و آن جاکه امروزه بنیادگرایی خشک مغزی آن  .کند میاعالم  اسالمی ایران

سی و سه سال پیش جمھوری  است که  یادینیبنتاریخی و  »کفر ستیزی«آن  ی ادامه گذارد خود را به نمایش می

  .  رواجی تازه به آن داد و دوباره متداولش کرد ایران اسالمی

 از باید ھمواره  می جھان اندیشان   آزاد ،دینی گرایی صبعت و بنیادگرایی مقابله با در نخواھد بود کهنیز بار  نخستیناین 
قطع نظر  ھا انسان، از جمله برابری برابریاصل  ھمواره از .کننددفاع  ویرو تص نشر، ، از جمله آزادی اندیشه ھا آزادی اصل

ساالری در تمامی  در برابر دینھمواره سرانجام  .کننددفاع  شان مسلکییا و  دینی ، ضداز باورھای دینی، غیردینی
  .دفاع کنندھای الئیک و الئیسیته  ارزش از یش،ھا جنبه

. دارد اشکال مختلف آنی  ھمه جانبه نیاز به شناختِ  اول ی و در درجه پیش از ھر چیز یگرایی امروز بنیادبا  مقابلهاما 

این سه وجه در زیر  .است  ھمان بنیادگرایی ی ویژه که داردای  جانبه یک ساده اندیشیاز  مبرا ملیاتتفکر و  نیاز به
  .دھیم مورد توجه قرار میرا  شناخت

با  .شود نمی محصورو  محدود» اسالمدنیای «جھانی دارد و تنھا به  خصلتی دامنه و عصر جدید بنیادگرایی مذھبی - ١

چون  این پدیدار و متعھد مصمم بیش و کم مختلفِ  ھای نحله و اسالم گرایی ه،امروز آن، و نوک پیکان سااین که در ر

 ، امادناردقرار و غیره  المسلمین ھا، اخوان ، وھابی ، القاعدههللا حزب ھا، ، سلفی)نخستدر درجه ( جمھوری اسالمی
   .نیستای بیش   انگاری  سادهتقلیل بنیادگرایی به یکی از ادیان ابراھیمی امروزی یعنی اسالم، 

در  امروزه خود را »سکوالر«در شکل  و بنیادگرایی پنھان دیگری آن  ھای گوناگون در نحله بنیادگرایی مسیحی و یھودی
 یعنی در غرب است شدهشناخته و رواداری  روشنگری ی گھوارهبه راستی  که جاآن در  ویژهه بو  و از جمله جھان

ت در پاسداری از مسیحی« به نام نروژی،ریویک ب بھرینگ آندرس ،٢٠١١جوالی  ٢٢در  .دنگذار به نمایش می ،دموکراتیک
 ،افراطی احزابی ،هامروز. کند می ترورغیر مسلمان کشورش را  از جوانان تنت فھ  ھفتاد و ،» برابر تھاجم اسالمیت

تا  و فرانسه ھلند ، ازاینان. اند سر برآورده از جمله در اروپاو  در ھمه جا ه غایت ارتجاعیبو  ستیز بیگانه نژادپرست،

با  در مبارزه... آلمان سوئیس و فنالند و نروژ با گذر ازشمال ایتالیا تا  ی هاتحادیاز  ؛لھستانو بلغارستان با گذر از  اتریش

گیر در انتخابات دموکراتیک  چشم یھای یپیروز» غرب نخصلت مسیحی بنیادیاز  پاسداری« به نام اسالمیایی بنیادگر

 راند می جا پیش نت آبشرمی را تا  بیننگ و  را نام آوریم که حزب لوپنی فرانسهتنھا ھا  از میان آن. آورند به دست می
 به نام »ھای مسیحی ارزشحفظ « برایرا خود  ی ستیزیبنیادگرای ی به بھانه ستیزی ستیزی و مسلمان که خارجی

  .زند جا میالئیسیته  الئیک و 

گرایی و  ، تعصببنیادگرایی در شکل عریان ، یکیپنھان دیگری آشکار و ، یکیدو بنیادگرایی امروزه،ترتیب،  ینبه ا

ھم  ای باز در اصل به گونه اما "سکوالر الئیک و"شکلی در پوشیده  دیگریو  است پیشتازکه  اسالمی ساالری دین
 …ستیز و بیگانه ستیز مسلمان مضمونی با و ارتجاعی پوپولیستستیز،  ، آزادیبه ھمان سان بنیادگرا و )قدسی( دینی



ی  خواھان جھان را به ادامه آزادی ھر دو، .انگیزند برمی خواھند را  »ھا تمدن« و ھا مذھبجنگ چون دو برادر متخاصم، 
  .خوانند می رای دفاع از آزادی، برابری و الئیسیته فراپیکار جھانی خود ب

 ھای منشھا و  ھا، سیاست ھیچ قرابتی با ایدئولوژی، اش صد و ھفده ساله ھا، مبانی و تاریخ الئیسیته بنا بر ارزش
، از نشا  قطع نظر از اصل و نسب ،ی ساکنان ی الئیک ھمه ا در جامعه. انسانی و ضد حقوق بشری ندارد پوپولیستی ضد

. شوند به رسمیت شناخته می چون شھروندانی ھمسان و برابر ، ھمشان مذھبی  اعتقادات مذھبی، غیر مذھبی یا ضد
بر این  ای که الئیسیته. آید به شمار میبا برابری حقوق و منزلت  آن کشور ھر کس که ساکن کشوری است، شھروند

مذھبی و   ھا و اعتقادات ریشه تنوعشھروندان در  »ھم -با -زندگی«اصول و مبانی تبیین و بنا شده است مبلغ و مروج 
در الئیسیته، ھر . تحت ھر نام و عنوانی بیگانه است» ستیزی خارجی«الئیسیته با ھر گونه . است شان مذھبی غیر

روند ، چون شھنباشدو چه  باشد ، چه در آن جا متولد شده باشد و چه نباشد، چه مھاجرزیید میکس که در کشوری 

بیشتر از حذف  در دنیا ھیچ چیز .نزد خود استاو  .استی خود  در خانه و کاشانهاو  .شود محسوب می رآن کشو
   چالش. ضدیت نداردمغایرت و ھای الئیک و الئیسیته  با ارزش پوستی و یا ملی مسلکی، ھا به نام ھویت دینی، انسان

دفاع از  زیر پرچماست که در غرب  زمان با پوپولیسم و ارتجاعی می نیست بلکه ھگرای امروزی الئیسیته تنھا با اسالم

  .  .اند ستیزی راه انداختن خارجی" جنگ صلیبی" و با نام و نشان الئیسیته یا سکوالریسم »ھای مسیحی ریشه«

ین به ا نیز جھان مسلمانان ، کلیتشود خالصه نمی اسالمیبنیادگرایی  در دینیسان که بنیادگرایی  به ھمان - ٢

در ھای بنیادگرای اسالمی اقلیت کوچکی را  دھند که جریان نشان می امروزه ی شواھد ھمه. یاد دومی تقلیل نمی

ھا در کشورھای عربی چون تونس، لیبی و مصر گواھی بر  ی تظاھرات اخیر سلفی نمونه. دھند تشکیل میخود  جوامع
 یاو  ایران جمھوری اسالمیرژیم به استثنای  -  موعدر مج اسالمی جھانی بنیادگرایی جریانکه  واقعیت استاین 

. دنگیر در بر می مسلمان رااز مردمان  قلیلیبخش  -از نفوذ و قدرتی برخوردارند  آنھای بنیادگرای  که گروه یاکستانپ

حزاب و دیگر ا ھمکاریبلکه مماشات و  و فعال آشکاربنیادگرایان  کمیت قلیل ، نهاست مطرح میانآن چه که در این اما 

این احزاب . است شان دیکتاتورھای یو از جمله عربی پس از سرنگون» اسالمیکشورھای «جریان ھای اسالمی در 
بنیادگرایی، با  ھای رفتاری و شیوه سیاسی ھمان ادبیاتبه کار بردن با در تونس، مصر و غیره  حاکماسالمی معتدل 

 ایراه را بر ...ھا از جمله نابرابری بین زن و مرد در قوانین رابریقرار دادن شریعت در قانون اساسی خود و با تثیت ناب

  .سازند ھموار می اربنیادگ اصلی و آشکار ھای گسترش جریانرشد و 

در دفاع از  ای را بایست در مبارزه با بنیادگرایی اسالمی پیکار متحدانه خواھان و مردمان الئیک این کشورھا  می آزادی

  :گیرند در پیش ریر یته بدون کمترین کوتاھی و تزلزلی نسبت به سه اصل ساسیآزادی، برابری و الئیس
  .خود دفاع از جدایی دولت و دین در کشور  -

  .تجمعو  اندیشه، چون آزادی بیان ھا آزادی ازدفاع  -
  . ھا ی زمینه دفاع از برابری اجتماعی از جمله و بویژه برابری زن و مرد در ھمه -

پیکان نوک  درامروزه خود ھم چنان  نظامیبا استفاده از امکانات دولتی و  ایران ھوی اسالمیجم ی هھیئت حاکم - ٣

ایران  حاکمان گرایان، ماسال تظاھراتو  تحوالت اخیر زمان با ھم. قرار دارد در جھان دینی و اسالمی بنیادگرایی پدیدار

راه  ایران ھم بربنیادگرایان دینی حاکم  .اند دادهتقا به سه میلیون و سی صد ھزار دوالر اررا سلمان رشدی  قتل ی هجایز

به نام را  ای ای مردمان گمراه مضحکه و عده ھا بسیجی، با بسیج پاسدارانھای تونس و مصر،  با سلفی زمان و ھم
 ی زهارمبگر آن است که  ھا بار دیگر نشان ی این ھمه .سازمان دادنددر تھران  ویدیوییفیلم آن در اعتراض به تظاھرات 

با  ای است در مبارزه سھمیهاین مبارزه در عین حال  .اصلی مردم ایران امروز با رژیم حاکم بر کشور خود است
   . بنیادگرایی چھانی که در راس آن رژیم چمھوری اسالمی قرار  دارد

ی  در ھمه اش یادو استبد ساالری دیناز جمله در شکل  دینی گرایی بتعصبنیادگرایی و با ناپذیر  آشتیی  مقابله
ی اصلی  اجتماعی، ھمواره وظیفه -و به ویژه در میدان اندیشه و فرھنگ و  عمل سیاسی ی حیات زندگیھا عرصه

نامیم،  یا آن چه که الئیسیته می و ی تاریخی برای جدایی دولت و دین مبارزه .دھد می تشکیل را ایران  نیروھای الئیک در
  .دھیم یر است که بار دیگر مورد تاکید قرار میناپذ دارای سه شاخص اصلی و تفکیک

عدم . که به معنای خودمختاری دولت و بخش عمومی نسبت به ھنجارھای دینی است »جدایی دولت و دین« یکم، 
عدم دخالت نھاد دین، روحانیت و شریعت در امور دولت یا سه قوای . دین رسمی در کشور و در قانون اساسی آن

طرفی آن نسبت به مذاھب  عدم دخالت دولت در امور دینی و بی. بخش عمومی در و قضایی و گزاری اجرایی، قانون
  .مختلف در کشور



. چه به صورت فردی و چه جمعی ھا آزادی عقیده و وجدان چه دینی و چه غیر دینی و آزادی فعالیت در راستای آن دوم، 
 دموکراسیپرتو در  ری با ھم، از آزادی فعالیت سیاسیی شھروندان در براب باوران، چون ھمه دین باوران و غیر دین

  .برخوردارند

برابر حقوقی . و غیره قومی، ملیتیچنین جنسیتی،  نه تنھا دینی بلکه ھم وعدم تبیعض به ویژه تبعیض دینی  سوم، 

  . رادمیان اف ھا شھروندان، به ویژه برابری زن و مرد، صرف نظر از اعتقادات مذھبی یا غیر مذھبی و تفاوت

  

  دینی در برابر بنیادگرایی
  !ھای الئیک و الئیسیته دفاع کنیم ھمواره از آزادی، برابری و ارزش

    

  

   

  

  

  

  

  


