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اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ دارﻧﺪ وﭼﻪ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﻲ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﮔﺪاﺋﻲ وﻃﻠﺐ از دﻳﮕﺮان دارﻧﺪ .اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻋﺎدت ﻣﻌﻬﻮد ﻫﺮﻧﻮ وﺗﺎزه اي راﻃﻠﺐ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺑﺪون آﻧﻜﻪ دﻗﻴﻘﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ان ﻣﻄﻠﻮب ﭼﻴﺴﺖ .دراﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺋﻲ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺪاﻧﻨﺪآﻧﭽﻪ راﻛﻪ ﮔﺪاﺋﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺪﻛﺎﻓﻲ وﻻزم داﺷﺘﻪ اﻧﺪ وﺳﺎﻟﻬﺎ از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﻣﺴﺘﻔﻴﺾ ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﻣﻌﻬﺬا ﺑﻪ
اﻋﺘﺒﺎراﻳﻦ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ ،ﺧﻮدﺷﺎن رادرﺻﻒ ﮔﺪاﻳﺎن ﺟﺎﻣﻴﺪﻫﻨﺪ وﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﻜﻮﻻرﻣﻴﺸﻮﻧﺪ وﺑﺎﺻﻄﻼح آﻧﭽﻪ ﺧﻮد داﺷﺖ
زﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺗﻤﻨﺎﻣﻴﻜﺮد.
موضوع اين تحريرمتوجه اين مقصود است که ما ايرانيان ازبدو مشروطيت بويژه ايام سلطنت پھلوی ھا حکومت
سکوالر درحد کامل آن داشته ايم وحدود  ٧٠سال حکومت سکوالر واجتماع سکوالرترسيم کننده تصميمات قانونی
وحرکت ھای اجتماعی ما بوده است وشورش  ۵٧تداوم حاکميت سکوالر رادرجامعه ايرانی ما منقطع وحکومت
اسالمی يعنی حکومتی که نقطه مقابل حکومت سکوالر است به جامعه تحميل کرده است .بنابراين به اعتباراينکه
ماايرانيان حکومت واجتماع سکوالر رادشته ايم وتمام عمرمشروطيت وباالخص زمان سلطنت شاھان پھلوی بدون
ھرگونه مخالفت روال سکوالريم حکومتی واجتماعی ادامه داشته ونظربه اينکه گذشت زمان  ٧٠سال وروال طبيعی
وقانونی سکوالريسم درايران بصورت يک حق بنيادی درآمده وبه اعتبارھمان حکومت سکوالر واجتماع سکوالر،
تاروپود اجتماعی ما وروابط حقوقی داخلی وخارجی کشورما ساخته و تنيده گرديده لذا خواست حقوقی وحکمت آميزما
ميتواند بازگشت به دوران سکوالريسم باشد نه حکومت سکوالر ،چيزی راکه ماداشته ايم وازما بزور گرفته اند بايد
استرداد آنراخواست نه چيزی که معنا ومفھوم آن برای مردم کشورما جھل درجھل است وتفسيرآن به بی دينی »اقل
ورود به جھل است«.
دراين تحرير باتفاق نگاھی خواھيم داشت به دوران سکوالر ايران وسير آن ولی ابتدا اجازه فرمائيد چون درقسمت باال
صحبت از حکومت سکوالر واجتماع سکوالرشد توضيحی نسبت به آن ھاداده شود

سکوالریسم
آنطورکه سکوالريسم راتعرف ميکنند جدائی دين از حکومت است ،مفھوم اجرائی اين تعريف اين است که حکومت در
اتخاذ تصميم درقيد وبند دين ومذھب قرارندارد وبه تناسب نياز ،وضع قانون واتخاذ تصميم ميکند آنطور که مبلغين اين
نوع حکومت سکوالر ادعاميکنند حکومت دين ومذھب بقدرت وموقعيت خود درجامعه آزاد ميباشد ھمانطور که حقوق
بشرآنرامقررکرده است.
اشتباه بزرگ آنان دردومرحله است مرحله اول اينکه حکومت از جامعه جدانيست وبکالمی ديگر جامعه است که حکومت
رابوجود ميآورد بنابراين دريک جامعه دينی فرض وجود يک حکومت سکوالربسيار ضعيف واحتماال موقتی وبرخالف
حاکميت مردم است اين برداشت متقابل ھم ھست يعنی دريک جامعه سکوالر نميتوان يک حکومت دينی پايدار بوجود
آورد البته به زور ميتوان ولی صحبت از دمکراسی و حقوق بشر وحق رای اکثريت ھم ھست.
مرحله دوم اشتباه نوع وکيفيت سکوالر جامعه است برخی جوامع دينی مانند مسيحيت اصوال برپايه دينی مستقرنيست
وذاتا سکوالر ويا آماده استقبال از سکوالراست ولی نطفه جوامع اسالمی برسکوالر بودن جامعه يعنی مقيد به رعايت
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اصول اسالم ريخته شده است لذانميتوان ھمان برداشتی راکه جوامع غيراسالمی از حکومت سکوالردارند برای جوامع
اسالمی پياده کرد.
تعريف جامع سکوالر بھرتحولی اطالق ميشود که آزاد بوده وبادين ومذھب فاصله داشته باشد درتطبيق مورد حکومت
سکوالر ھمان است که درباالتعريف شد درجامعه شناسی ھم >جامعه سياسی آن جامعه ای است که درزندگی ،قيودات
مذھبی نداشته باشد< اگربتوان درجوامع غيراسالمی قيودات مذھبی رارعايت نکرد درجوامع اسالمی اين حق وجود
ندارد وعدم رعايت قيودات اسالمی ممکن نيست وحالت خروج از اسالم رامنظورميسازد به ھمين دليل است که
سکوالردرجوامع اسالمی به >بی دينی< تفسيرشده است ،واين تفسير از نظر حقوق اسالمی درست است ودرنھايت
جامعه ای که براساس نياز وعقل ورای مردم بدون توجه به قوانين دينی ومذھبی اداره شود از نظر حقوق مدرن جامعه
سکوالر واز نظر حقوق اسالمی جامعه بی دين خوانده ميشود.

حکومت سکوالر وجامعه سکوالر
عرض شد که ما درسالھای مشروطيت بخصوص دوران شاھان پھلوی ھم حکومت کشورمان سکوالر بود وھم جامعه ما
سکوالر بود ،باآنکه دين ومذھب ايرانيان درقانون اساسی رسميت يافته بود وبا آنکه اصل دوم متمم قيد سنگينی برای
تطبيق قوانين مصوبه مجلس با قوانين اسالمی مقرر کرده بود ازھمان دوره دوم مشروطيت ماده دوم از اجراخارج شد
يعنی مجلس آزادانه وبدون الزام به رعايت قوانين اسالمی وضع قانون ميکرد وحکومت ھم ھمان قانون منزه از محدويت
ھای اسالمی رااجرامينمود يعنی حکومت سکوالر بود تمام قوانين جزائی ،مدنی ،قضائی وحقوق اساسی فارغ از
محدويت ھای اسالمی و درعرض قوانين اروپائی وضع وجاری بود تمام قوانين منتبع قانون مدنی مانند قانون ازدواج و
طالق ،شناسنامه ،قانون معادن دراسالم تشيع معادن طبقه اول مانند نفت فلزات متعلق به شخص حاکم است يعنی ملک
خاص امام وجانشين امام است.
قانون ماليات ،قانون سربازی ،قانون اوزان ومھمترين آنھا قانون بيع شرط ،قانون حجر ،قانون وقف ،آموزش
وپرورش وامثال آنھا کامال فارغ از قيودات اسالمی ومنطبق باقوانين مدرن اروپائی بود.
قوه قضائيه کشوربا آنکه در اصل  ٧١و ٨٣حقوقی خاص برای مذھب وسران آن قائل شده است معھذا اين دواصل
ازھمان دوره دوم وسوم مشروطيت بالاجراماند وآئين دادرسی مدرن جايگزين قضاوت آخوندی وشرعی شد وقانون
مجازات عمومی مترقی بجای قانون قصاص وسنگسار دست وپابريدن وچشم درآورن جريان يافت ھمين تحول بود که
ايران توانست از کاپيتوالسيون رھاشود چراکه بعلت حاکمت حقوق اسالمی درمحاکم ايران کاپيتوالسيون به کشورما
تحميل گرديد.
حقوق اساسی کشورما درتداوم اجرائی دقيقا درراستائی قرارگرفت که سازمان ملل متحد تطبيق تداوم اجرائی قانون
اساسی رادرکشورما منطبق بااعالميه جھانی حقوق بشر دانست وايران به اعتبارھمان سکوالريسم حکومتی وتداوم
اجرائی قانون اساسی عضويت سازمان ملل متحد رايافت.

جامعه سکوالرایران
جامعه سکوالر مطلق يعنی جامعه ای که مردمش بدون استثناء بی التفات به دين باشند وجود ندارد وھمانطورکه ھيچ
چيز مطلق وجود ندار ،سکوالريسم درجوامع انسانی حالت نسبيت داردوجامعه سکوالر ،جامعه ای راگويند که قيودات
مذھبی ودينی مانع تحوالت وتصميم گيريھا وپيشرفتھا نشود وجامعه براساس عقل ونياز جامعه حرکت داشته باشد.
به آسانی ميتوان خود پرسی کرد که آيا قبل از حاکميت غاصبانه جمھوری اسالمی جامعه ما سکوالر بود ياخير تحوالت
وحرکت ھای اجتماعی کشورما دينی ومذھبی بود يابنابرنياز مردم ومنطبق باحرکت ھا وتحوالت کشورھای ديگر؟
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يک نگاه صادقانه ومنصفانه اين است که حرکت اجتماع مابسوی سکوالريسم نه به قوه قانون بود ونه تحميل سير
پيشرفتھای آموزش وفرھنگ ،پيشرفتھای اقتصادی ،ارتباطات جھانی باکشورھای مترقی وبيشتر از ھمه عالقه
پادشاھان پھلوی به پيشرفت ايران بطور طبيعی رقبت وميل به سکوالريسم رابوجود آورده بود اسالم دين ايرانيان
شناخته ميشد ودرقانون اساسی ھم ايرانيان به ھمين دين معرفی ميشدند ولی رسميت آن محدود به فرد بود نه اجتماع
وبھمين دليل است که محققين عقيده دارند که ايرانيان درزمان شاه ھم دينشان راداشتند وھم دنيا را.
غرض از تنظيم اين اليحه توجه به اين موضوع مھم است که مابرای حرکت نياز به قبول واستقبال مردم داريم نميتوان
باارائه مفاھيمی مشکوک نا آشنا وبه دورومخالف باباورھای مردم درحرکت ھای سياسی واجتماعی موفق شد ،مردم ما
دوران قبل از جمھوری اسالمی راديده ويابياد دارند ھيچ نامی ھم از سکوالريسم درآن زمان نشنيده بودند که
ماتصورکنيم که وقتی ميگوئيم سکوالر توجه مردم به ايام قبل از جمھوری اسالمی جلب شود بلکه بطور مسلم باغريبه
ای که رنگ وآميزی ترسناکی ھم به آن شده روبرو ميگردند.
خواست وھدف مبارزه ماايرانيان ترقيخواه وناسيوناليست بازگشت به حقوق ناشيه از تداوم اجرائی قانون اساسی
مشروطيت ومتمم آن واستراتژی آن برداشتن ومنھدم ساختن ھرمانعی که درراه رسيدن به ھدف واالی ما وجوددارد است
نه ايجاد دکان ھای مشکوک باکاالھای نامفھوم واصرارھای نامعقول و ادعاھای موھوم و اين است حقيقت معنی
برصورت دعوائی که ادعاکردی ودر عمل درگل بماندی

