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ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖهﺎی ﭼﭗ اﻳﺮان

ﺳﺮدﺑﯿﺮ

Tarhi no

ﺁﺑﺎن ١٣٨٢

ﻣﺤﻤﻮد راﺳﺦ

ﻫﻢزﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮوزی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻨﺒﺶ آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن اﯾﺮان

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب (8) 57

و ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺟﺒﺎران ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ

در ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺎ دو ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ
رﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ .ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﻧﺮوژ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒـﺎدی را
از ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺎپ ژان ﭘﻞ دوم ﮐﻪ ﻧـﺎﻣﺰد
درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﻧﺸـﺎن داد
ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺧﺪادﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶﻫـﺎی
اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎدی ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ در اﯾـﺮان
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ارج ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﻧﻬﺪ.
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ﺑﺎﺗﻼق ﻋﺮاق و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻣﺮﯾﮑﺎ و
اﯾﺮان )(2
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ اول ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق و
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﮕﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﻗﺪام ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ،
دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﺑﻮش را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرهای ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ
در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﻦ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوﺳﺖ و ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی »ﺷﺮ« و »ﻫﺪفﻫﺎی ﺑﻌﺪی« ﻧﺎم
ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ اروﭘﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد در
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ از آنﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎی ﻻزم اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮش ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺗﻼش دارد رﻫﺒﺮی و ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه را در
ﻋﺮاق ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اروﭘﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﯿﺰ از ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺑﺮ دادن ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻋﺮاق و واﮔﺬاری ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ادارهی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ اﺻﺮار ﻣﯽورزﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎ و ﭼﻨﺪ و ﭼﻮنﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ و دادن اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ :آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖ و آﻣﺎدهی ﺳﺎزش و ﺑﺪه ﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ اروﭘﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﺳﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ
در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .از  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،2001
ﺑﻪ وﯾﮋه از آﻏﺎز ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮ
روز ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮش ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
و ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از آن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ »ﺣﺎﻣﯽ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ« ﯾﺎ » ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺮورﯾﺴﻢ« ،دوﻟﺖ »...ﻣﺤﻮر ﺷﺮ« »ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪه
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« و ﻏﯿﺮه ﻧﺎم ﺑﺮده و در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺣﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎل دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ را
ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﻪی ﺷﻮاﻫﺪ ﻫﻢ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻗﺒﺎل ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در دوران ﺗﺪارک ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺮاق،
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در اﯾﺮان اﺳﺖ .اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ11

دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﺷﻤﺎره:

ﮐﺎرل و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻣﻦ :روﺑﺮت ﻣﯿﻨﺴﯿﮏ
»ﻧﻘﺸﻪ راه ﺻﻠﺢ« و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ :ﺣﺴﻦ ﺑﻬﮕﺮ

ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی-
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎلﻫﺎی 40-39و ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ ﮐﻨﺪی ،ﮐﻪ ﺷﺎه ﺳﺎﺑﻖ را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺟﻬﺖ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ آن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﺑﻮد .ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی »اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ« ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺤﺘﻮم
آن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را )اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ( در روﻧﺪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و روﺷﻦ ﺳﺎزﯾﻢﮐﻪ در دوران ﻣﺎ اﻧﺠﺎم
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼت و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ روﺑﺮوﺳﺖ.
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرن اوﻟﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ اراﺿﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻣﻼک ﻣﺎﻟﮑﺎن
ﺑﺰرگ ﻣﯿﺎن روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺎ دﻻﯾﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻣﻬﻢ ،ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و اﺳﺎﺳﺎً در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺎﯾﺎنﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
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اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﯽ آن اﺳﺖ.
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ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ

آن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ »ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ؟
ﮔﻔﺘﺎر دوم :واژهﻫﺎ ،رﯾﺸﻪﻫﺎ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ

در ﮔﻔﺘﺎر اول اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻃﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﭼﻮن اﺻﻄﻼح و
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در ﻋﺼﺮ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ "ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ" ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﻤﺎن
ﺟﺎ ،ﭘﺲ از ﻧﻘﺪ و رد ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻧﺎروا از ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺖ از ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ در زادﮔﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻮی اش ﮐﺴﺐ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺸﺨﺼﯽ از آن ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﯿﻢ.
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .دﮔﻢ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪی در
ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ اﯾﻤﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ را آن ﺑﯿﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آزادی ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ
را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع »ﻻﺋﯿﮏ«» ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ« و
»ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن« ﭼﯿﺰی ﺟﺰ »رﻫﺎﯾﺶ«  émancipationدوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل،
ﭼﻮن ﻫﺮ ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﺴﻠﮑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ،از آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای اﺑﺮاز
وﺟﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺮط ﺿﺮوری و ﻻزم
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ و دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﺳﺨﻦ راﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﻨﻮز در آن ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺮوج از دﯾﻦ ﺳﺎﻻری  cléricalismeدر
ﻏﺮب ﯾﮏ ﺷﮑﻞ و ﯾﮏﺳﺎن ﻧﺒﻮده و از ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن و
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ،ﺑﺪون ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ،ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﻢ .ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن را
»ﺟﺪاﯾﯽ« ﮐﺎﻣﻞ و رادﯾﮑﺎل دوﻟﺖ از دﯾﻦ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .آن ﺟﺎ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ و
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ3
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎ اﻗﺘﺪاری ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

________________________________________________________________________________________________

ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺷﻤﺎره 81
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ و ﺷﺮﮐﺖ ...
ﻣﺎرﮐﺲ در ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎن
ﺳﺆﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد» :ﻫﯿﺒﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار و ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ زﻣﯿﻦ را
ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ در ﻣﻨﻈﺮی ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﻮدار ﻧﻤﯿﺴﺎزم .اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
اﺷﺨﺎﺻﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ«.
ﻣﺪتﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺪون ﻓﺎﻋﻞ ﮐﻪ ﻓﺮاﺳﻮی
اﺷﺨﺎص ﻗﺮار دارد ،ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آزادی ﻧﺴﺒﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻮرژواﺋﯽ را اﺛﺒﺎت ﻣﯿﮑﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺪه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد.
ﻣﺎرﮐﺲ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ در »ﮔﺮوﻧﺪرﯾﺴﻪ« ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺪا در داد» :از اﯾﻦ
ﻗﻀﯿﻪ ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮﺑﺎﺋﯿﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺨﺎص را
ﻓﺮاﺳﻮی اﺷﺨﺎص ﻗﺮار دﻫﯿﺪ« ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری »اﺳﺘﻘﻼل
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺌﯽای ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ«.
در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻧﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ اﺑﻠﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮدن »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران« ،ﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت
ﺟﻬﺎﻧﯽ » WTOﺷﺮور« ﻣﯽاﻧﺪازد ﯾﺎ »اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺴﻢ« را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻮﻃﻦ
ﺗﺠﺎرت ﺑﺪون روح ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺧﻨﺜﯽ .زﯾﺮا آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ روﻧﺪی ﺑﺪون اﺷﺨﺎص ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯿﺸﻮد ،از ﻣﻨﻈﺮ
ﻣﺎرﮐﺲ روﻧﺪی ﻫﯿﻮﻻﺋﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎرﮐﺲ در ﺑﺨﺶ دوم »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از
روﻧﺪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری آﻏﺎز ﻣﯿﮑﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺧﻮدﮐﺎر  automatikﻣﯿﺮوﯾﺪ ،ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
را ﺑﺨﻮد وﺻﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ و اﺷﺨﺎص و اﺷﯿﺎء ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ را ﺑﻪ
ﭼﺮخﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺪل ﻣﯿﺴﺎزد .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﺋﯽ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﮐﺎر ﻣﺰدوری ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽاش را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ» ،ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ« ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻫﯿﻮﻻ ،ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﻣﺮده ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ،اﺻﻮلﻫﺎﯾﺶ را در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ آوﯾﺰه ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯿﺴﺎزد،
ﺑﻬﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری« ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی »ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع و ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ارﮔﺎن ﺧﻮدآﮔﺎه ارﮔﺎنﻫﺎی
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﺪل ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ«.
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﺋﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ
اﺳﺘﻌﻤﺎر دروﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ و ﻧﻈﻢ داده و ﺑﻪ
ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻠﻤﻪ
آﻣﺎده ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .رﻫﺎﺋﯽ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﻌﻄﺎف ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﮑﯿﻨﻢ ،اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻪ آن آﻣﺎدﮔﯽ
دروﻧﯽ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ آﻧﺮا ﺑﺎ واژهای ﻣﺪرن ﺑﯿﺎن دارﯾﻢ :ﭘﯿﺶ
ﺷﺮط آن ﺷﮑﻞ دادن  – formatierenﮐﺎرﺧﺎﻧﻪدار ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮد اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺷﺨﺎص را ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه آﻧﮑﻪ ﻃﯽ 200
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ »ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﺷﯿﺎﺋﯽ را ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﺨﺺ را ﺑﺮای اﺷﯿﺎء ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ«.
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﯿﺘﻮان در رده ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﻫﻨﮓﻫﺎی ﭘﺎپ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺼﻨﯿﻒ »روز ﺑﺨﯿﺮ« ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ »در
ﺣﺮاﺟﯽ ﮐﺎرﮐﺮد وﯾﮋهای را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ« .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوه
ﭘﺎپ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﻋﺖ در ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺧﻮد ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ» :زﻧﺪﮔﯽ اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ ﮐﻬﻨﻪ را
ﺑﺎ رواﯾﺖ ﻧﻮی آن ﻋﻮض ﻣﯿﮑﻨﻢ /ﻣﻦ ﻫﻨﻮز آﻧﺮا در ﻣﻨﺰل اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮑﺮده
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ /ﮐﻪ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺧﺮاب اﺳﺖ /ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ادﻋﺎی
ﻣﻦ /روز ﺑﺨﯿﺮ ،ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯿﻢ را ﺑﺎزﭘﺲ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ« .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎپ از »زﯾﺮﻧﻬﺸﺘﯽ واﻗﻌﯽ«  ،reale Subsumtionﮐﻪ
ﮔﻮﯾﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای آن ﻏﺮﯾﺰهای ﺑﯿﺪار دارﻧﺪ -ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺎﻧﺘﺰی از ادﻋﺎﺋﯽ
ﺧﻼق ﮐﻪ در ﻣﺎﺷﯿﻨﯿﺴﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻮرژواﺋﯽ
ﻃﯽ دو ﺳﺪه »ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺷﮑﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه« ﺑﺰودی ﺑﻪ »زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی
آن« ﺑﺪل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻇﺮاﻓﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ »ﮐﺎر ﻣﺮﮐﺐ«

 kombinierter Arbeitﻣﯿﮕﺮدد اﻣﺎ در ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ ،دﺟﺎر
ﺣﺮﻣﺎن ﻣﯿﺸﻮد .اﺻﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﻤﺴﻮﺋﯽ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ -اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮوز
ﮐﻪ ﺷﮑﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﻪ دوران ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ دوران ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ ،ﯾﺎراﻧﻪﮔﺮی  ،Computerisierungﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮواﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﺗﮑﻨﯿﮏ ژﻧﺘﯿﮏ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮش ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﻌﺪاد
ﻧﻮآوری اﺳﺖ .آری ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ :اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ
ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ از اﺳﺘﻌﺪاد اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮآوریﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻠﻤﯽ و
ﺣﺘﯽ از اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﯾﺎﻏﯿﺎﻧﻪ و ﺟﺬب ﺳﻤﺠﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .او آﻧﻬﺎ را در ﺷﺒﮑﻪای از ﮐﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﻮدﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯿﺴﺎزد
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﺰد ،رﻗﺎﺑﺖ و ارزش رﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻧﻘﺪ ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﮐﺎﻻﺋﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺪل ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻌﺪاد
ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺧﻮدﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮد ،اﻣﺮوزه
ﻧﻈﺮﯾﻪای ﺟﺴﻮراﻧﻪ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻣﻦ و ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺮدازان ﯾﺎراﻧﻪای را ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪ و در ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮐﺎر
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،اوﻟﻢ  Ulmو ﺑﺎﻧﮕﺎﻟﻮره  Bangaloreرا ﺑﻬﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
آﻧﺮا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺧﻼق ﺑﯿﺎراﯾﻨﺪ؟
و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﺳﺎزه  Paradoxieاﺳﺖ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ
ﻧﯿﺰ آدمﻫﺎی اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ از ﺟﻬﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ آﻧﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮔﺸﺖ ،ﻣﺤﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ :دﺳﯿﺴﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺒﺐ
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﻃﻐﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﭼﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﯽﺣﺪ و ﻣﺮز ،زﯾﺮک ،ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻟﺠﺎﺟﺖ
اﺷﺨﺎص را ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد ﺑﺎرآور ﺳﺎزد ،ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ او اﯾﻦ ﻟﺠﺎﺟﺖ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪای ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ ،ﻓﺮو ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﯾﺨﺖ،
ﭼﻮن ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻮآوریﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد ،در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﮔﯿﺮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن او ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺠﺎﺟﺘﯽ را ﺑﻮﺟﻮد آورد ،ﺑﭙﺮورد و از آن
ﻣﻮاﻃﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺮوﺋﯽ رﻫﺎﻧﻨﺪه را در ﻫﯿﺒﺖ ﻟﺠﺎﺟﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﯽآورد .ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ
دارای ﺗﺼﻮری از »ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از »ﺣﺮﻣﺖ« و از ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ .ﻟﺠﺎﺟﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ.
دﯾﻨﺎﻣﯿﺴﻢ دروﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن اﯾﺪهﻫﺎﺋﯽ از
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ داﺋﻤﺄ ﺗﻮﺳﻂ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪ درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .آﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﺴﯿﺎر :ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ،ﻃﻐﯿﺎنﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎم و
ﻣﻮﺟﻮدﻫﺎی ﺧﻤﯿﺪه ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺑﺎزیﮔﻮﺷﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮﯾﻦ
زﻧﺪﮔﯽ -ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ »ﮐﺎر ﺧﻮد« را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،-ﮐﻮﺷﺶ
ﺳﺮﭘﯿﭽﯿﺎﻧﻪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻣﻦ و ﻫﻨﺮ زﯾﺴﺘﻦ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺪون ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاض ،ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎدی اﺷﺨﺎص را ﺑﺨﻮد وﺻﻞ »ﻣﯿﮑﻨﺪ« .ﻧﯿﺮوی
رﻫﺎﺋﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺘﺮ ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎی
ﻧﺎﺳﺎزه اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ.

آن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ...
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن را »دﮔﺮﮔﺸﺘﯽ«  mutationﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﺎ ﻫﻢ دﯾﻦ،
ﮐﻠﯿﺴﺎ و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ .آن ﺟﺎ ﮐﻪ
ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼح )دﯾﻦ(  Réformeﺑﻪ اﻧﺸﻌﺎب در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﭘﺎﭘﯽ و
ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﯿﺴﻢ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺪﯾﺪار ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ،ﺑﻪ ﺳﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪِ ﻧﻔﯽ
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ دﯾﻦ و ﮐﻠﯿﺴﺎ در ادارهی اﻣﻮر ﺷﻬﺮ ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ
دارد .رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎی واژهﻫﺎی ﻻﺋﯿﮏ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
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ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺮوج از دﯾﻦ ﺳﺎﻻری در ﻏﺮب در راﺳﺘﺎی ﭘﻮﻟﯿﺲ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ،
دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑﻨﯿﺎدی در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر در اروﭘﺎی
ﻗﺮون وﺳﻄﯽ و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺳﻨﺠﺶ »دو ﻣﻨﻄﻖ« ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن و
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر دوم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻣﺎﺟﺮای ﯾﮏ واژه :در آﻏﺎز… ﻻﺋﻮس وﺟﻮد داﺷﺖ!
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ رﯾﺸﻪی ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪای
 lexicographiqueو ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد:
اﺑﺘﺪا…ﻻﺋﻮس ﺑﻮد» .ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ«  laïcitéاز واژهی »ﻻﯾﮑُﺲ«  Laikosﮐﻪ
ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﺷﺘﻘﺎﻗﯽ از »ﻻﺋﻮس«  Laosﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻧﺰد ﻫﻮﻣﺮ ،ﻻﺋﻮس LaoVﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺳﺮﺑﺎزان ﻋﺎدی« در
ﺑﺮاﺑﺮ رؤﺳﺎ و ﺳﺮان ارﺗﺶ اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﺸﮑﯿﻞ
»ﺷﻬﺮ« ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ) ﭘﻮﻟﯿﺲ  (poliVﻻﺋﻮس ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﺮدم« » ،اﻓﺮاد ﺷﻬﺮ«،
»اﻋﻀﺎ ﺷﻬﺮ«» ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان« و ﯾﺎ »ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻬﺮ« را
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻻﺋﻮس و دٍﻣﻮس  Demosدو واژهی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﻣﯿﺪن ﯾﮏ ﭼﯿﺰ
ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﺮدم«اﻧﺪ» .ﻣﺮدم« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﺠﺘﻤﻊاﻧﺪ
و ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» .ﭘﻮﻟﯿﺲ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن »ﻣﮑﺎن« ﯾﺎ
»ﺟﺎ«ﺋﯽ ) (siteاﺳﺖ ﮐﻪ از »ﺷﻬﺮوﻧﺪان« ﺑﺮآﻣﺪه و ﺑﻪ »ﺷﻬﺮوﻧﺪان« ﺗﻌﻠﻖ
دارد .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم» ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ادارهی اﻣﻮر ﺷﻬﺮ
)ﯾﺎ »ﺷﻬﺮ -داری« ﺑﺎ ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺎن آن دو(  -ﭼﻮن اﻓﺮادی »ﻫﻤﺴﺎن«
 Homoioiو »ﺑﺮاﺑﺮ«  - isoiﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ دٍﻣﻮس در اﺻﻞ ﺗﺮﺟﻤﺎن »ﻣﻠﮏ« و »ﺳﺮزﻣﯿﻦ« و ﺳﭙﺲ
ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﺷﻬﺮ آﺗﻦ ﺗﻮﺳﻂ رﻓﺮم ﮐﻠﯿﺴﺘﻨﯽ ﺑﻮد ) Clisthène
 507 – 508ق.م ،(.ﻣﻌﻨﺎی ﻻﺋﻮس ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،رﯾﺸﻪ در ﯾﮏ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺎرﮐﺮدی  -ﻧﻈﺎﻣﯽ )ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﺎده در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و
درﺟﻪ داران( دارد .ﻻﺋﻮی Laoïﻣﺸﺘﻖ دﯾﮕﺮی از واژهی ﻻﺋﻮس اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﻋﻮام( در ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎ ﻣﻨﺼﺐ داران اﻃﻼق
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﻻﺋﻮی ،در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در ﺑﺎرهی ﻣﺼﺮ
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻣﺮدﻣﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ از ﮐﺎﻫﻨﺎن و
ﻣﻘﺎﻣﺎت دﯾﻨﯽ ﺟﺪاﯾﻨﺪ.
اﻣﺎ » ﻻﺋﯿﮏ«  Laïcﯾﺎ  Laïqueواژه ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
از ﺳﺪهی دوازده ﻣﯿﻼدی در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ  ecclésiastiqueو ﺑﻮﯾﮋه
ﭘﺲ از ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰده در اروﭘﺎ ﻣﺘﺪاول ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ واژه ﻧﯿﺰ از ﮐﻠﻤﻪی
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻻﯾﮑُﺲ ﺑﺮآﻣﺪه و از ﻫﻤﺎن رﯾﺸﻪی ﻻﺋﻮس اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد.
ﻻﯾﮑُﺲ  LaicoV (Laikosﯾﺎ  Laicusدر زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻦ( ﺻﻔﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻻﺋﻮس ﯾﺎ ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺮدم ﯾﺎ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﭼﯿﺰی را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دارد ،ﻣﺸﺘﺮک
اﺳﺖ ،ﺧﺎرج از ﺣﻮزهی اداری و رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ،ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺪﻧﯽ
 civilدر ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ واژهی در اﻧﺠﯿﻞ و ﺗﻮرات ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻘﺪس و در ﮐﻼم ﯾﻬﻮدی – ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ
ﮐﺮات از ﻻﺋﻮس ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم » ﺧﻠﻖ ﻣﻘﺪس«» ،ﺧﻠﻖ ﺧﺪا« ﯾﺎ »ﺧﻠﻖ ﻣﺴﯿﺢ«
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﻖﻫﺎی ﺑﯽ دﯾﻦ )ﮐﺎﻓﺮ( ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ …" :زﯾﺮا آن ﭼﻪ ﮐﻪ
در او )ﻣﺮﯾﻢ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه از روح اﻟﻘﺪس اﺳﺖ؛ او ﭘﺴﺮی را
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﻮ آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮاﻧﺪ  :زﯾﺮا اوﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻠﻖ اش ) Laosدر اﻧﺠﯿﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( را از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ
ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ") .اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻗﺪﯾﺲ ﻣﺘﯽ ﺑﺎب ﯾﮑﻢ.(21 ،
»ﻻﺋﯿﮏِ« ﮐﻠﯿﺴﺎ و »ﻻﺋﯿﮏِ« ﻣﺪرن :دو ﻣﻌﻨﺎ!
اﺻﻄﻼح ﻻﺋﯿﮏ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﺑﺘﺪا ،در دوران ﻣﻌﺮوف
ﺑﻪ ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ،در ﺣﻮزهی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﻨﺎی ﻻﺋﯿﮏ در آن زﻣﺎن ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺪی
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪای دﯾﻨﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ دو "ﻃﺒﻘﻪ" ﯾﺎ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ :ﻻﺋﯿﮏﻫﺎ  Laïcsو
ﮐﻠِﺮک ﻫﺎ.Clercs.

ﻻﺋﯿﮏﻫﺎ آن دﺳﺘﻪ از اﻋﻀﺄ ﺟﺎﻣﻌﻪی دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ وﻇﺎﯾﻒ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ از
آﻧﺎن ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻻﺋﯿﮏ ﻫﺎ ،در ﯾﮏ ﮐﻼم ،ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﻋﺎدی ،ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن »ﺧﻠﻖ ﻣﺴﯿﺢ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮐﻠِﺮکﻫﺎ  Clercsﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎوﻧﺪان ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻨﺎن آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻻﺋﯿﮏ ﻫﺎ ،در
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺴﯿﺤﯽ و در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ دارای رﺗﺒﻪ ،ﺷﻐﻞ،
ﻣﻨﺼﺐ و ﻣﻘﺎم ﺑﻮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ ،از ﺳﻮی ﮐﻠﯿﺴﺎ ،وﻇﺎﯾﻒ اداری )در ﺣﮑﻮﻣﺖ
و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ( ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )در ادارهی اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ(
و آﻣﻮزﺷﯽ )در ﮐﺎر ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﻌﻠﯿﻢ( و ﻏﯿﺮه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ .ﮐﻠِﺮکﻫﺎ
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻨﺼﺐ داران و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و از اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ از دوﻟﺖ ﻫﻮادار دﯾﻦ ﺳﺎﻻری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اداری،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﻨﯽ ﺷﺎن ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در
ﻣﻌﻨﺎی اوﻟﯿﻪ و ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ آن ،ﻻﺋﯿﮏ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻠِﺮک ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻻﺋﯿﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ "ﻃﺒﻘﮥ" ﮐﺸﯿﺸﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﻠﯿﺴﺎ
 Clergéﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد.
ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻮق از ﻻﺋﯿﮏ اﻣﺎ وﯾﮋهی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ و
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺎده اﻧﮕﺎراﻧﻪ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ آن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﻨﯽ ﭼﻮن ﯾﻬﻮدی
ﯾﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ داد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﺄﺧﺮ
ﻣﯽﺗﻮان از دو ﻗﺸﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ،روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺳﺨﻦ راﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در اداﻣﻪی اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ،ﭘﺪﯾﺪاری و
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻤﺴﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم
»ﺟﺪاﯾﯽ از دﯾﻦ« ،در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
"در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم  ،اﮔﺮ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﺤﺪود،
ﺻﺤﺒﺖ از ) clergéﻗﺸﺮ ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﻠﯿﺴﺎ– ﻣﺘﺮﺟﻢ(
ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﺣﺘﯽ
ﺗﺼﻮر ﭼﯿﺰی ﺟﺪا ﯾﺎ ﺟﺪا ﭘﺬﯾﺮ از اُﺗﻮرﯾﺘﻪی دﯾﻨﯽ ﮐﻪ در زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﻻﺋﯿﮏ ،اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻻر ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼً
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺪرن اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﺎ وام
ﮔﯿﺮی از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻋﺮب زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼحﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ،
ﻣﻌﺎدلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ واژهﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ Bernard Lewis) .رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ
در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﺎر دوم در آﺧﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ( .اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺪرن
ﻻﺋﯿﮏ ﮐﻪ از ﺳﺪهی ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی در ﻏﺮب ﻣﺘﺪاول ﻣﯽﺷﻮد و در
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺸﻘﺎﻗﯽ از ﻫﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم اوﻟﯿﻪ و ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺟﺪاﯾﯽ ﻻﺋﯿﮏ
 ﮐﻠِﺮک اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻬﺎدی اﺗﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪا از ﻧﻬﺎد دﯾﻦﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن از » دوﻟﺖ ﻻﺋﯿﮏ«  » ،ﻣﺪرﺳﻪی ﻻﺋﯿﮏ« و ﯾﺎ
»ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻻﺋﯿﮏ« ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺷﺎن ،در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎتﺷﺎن ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در ﻣﻼکﻫﺎی ارزﺷﯽﺷﺎن و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﮐﺎرﮐﺮدﺷﺎن ﻫﯿﭻ ارﺟﺎع ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ
ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﻻﺋﯿﮏ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در زﺑﺎنﻫﺎی ﺟﻬﺎن :ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی!
اﺻﻄﻼح ﻻﺋﯿﮏ در دو ﻣﻌﻨﺎی آن ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ و
دﯾﮕﺮی در ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ راﯾﺞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪی ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد را در ﻫﯿﭻ
زﺑﺎن ﻏﯿﺮ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ،آﻟﻤﺎﻧﯽ زﺑﺎن و آﻧﮕﻠﻮﺳﺎﮐﺴﻮن از »ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰم« ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽرود.
در زﺑﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،اﮐﺜﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از رﯾﺸﻪی ﻻﺋﯿﮏ اﺳﺘﺨﺮاج
ﺷﺪهاﻧﺪ ﭼﻮن Laicismo ، Laicista :و  Laicitaﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪی
ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ ،اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن  Laicizzacioneرا روﻧﺪ
ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ﯾﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﺖ از اﺗﻮرﯾﺘﻪ و ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ.
در زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟﯽ ،ﻫﻢ ﭼﻮن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،ﻻﺋﯿﮑﻮ  Laicoو ﻻﺋﯿﺴﯿﺴﺘﺎ…
ﺗﺮﺟﻤﺎن اﯾﺪهی اﺳﺘﻘﻼل دوﻟﺖ  Estadoو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻔﻮذ و
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دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ  Eclesiasticaﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در زﺑﺎن ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ
از زﺑﺎنﻫﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن واژهﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺎوت در ﻧﮕﺎرش و
ﺗﻠﻔﻆ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ را  Laicidadeو ﻻﺋﯿﮏ را ﻫﻢ ﭼﻮن اﺳﻢ ﯾﺎ
ﺻﻔﺖ  laicoﯾﺎ  laicalﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،واژﮔﺎن laic ،laity
 ،laicizeو laicityﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻏﯿﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ،زﻣﯿﻨﯽ )ﺳﮑﻮﻻر( و
زﻣﺎﻧﯽ temporelاﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ Lay .ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﻨﺼﺒﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺟﺪاﯾﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺒﺘﺪی و ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪای ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﮑﻮﻻر ،ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰم و
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﺟﺰو واژﮔﺎن اﯾﻦ زﺑﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ
را ﺑﺎ ﻻﺋﯿﮏ ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮنِ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ.
در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در واژه ﺳﺎزی و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی واژهﻫﺎ
ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ ،اﮐﺜﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻫﻢرﯾﺸﻪی ﻻﺋﯿﮏ ﻣﻌﺎدﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی  laieﯾﺎ  laityﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻻﺋﯿﮏ )ﻏﯿﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ( اﺳﺖ و
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﻣﻘﺪس ،ﻋﺎﻣﯽ و ﻧﺎوارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از Säkularisierung
 kularisiernäSو  Weltlichﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم »اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ« ﺷﺪن» ،دﻧﯿﻮی«
ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی و ﺗﺮک ﮐﻠﯿﺴﺎوﻧﺪی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،در آﻟﻤﺎﻧﯽ،
ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن را  Entkonfessioalisierungﯾﺎ ﻏﯿﺮﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ  Laïzismusرا
ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ Trennung von Kirche und Staat :و ﯾﺎ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ Religiöse Neutralität :ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺤﯿﺢ وﻟﯽ
ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
در زﺑﺎن روﺳﯽ ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن را  Sekouliarizatsiaﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺎن ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﻻﺗﯿﻨﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻻر
ﯾﮏ ﺑﺮاﺑﺮ روﺳﯽ  svetskiiﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻏﯿﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﻧﻬﺎده اﻧﺪ.
در زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ،اﻏﻠﺐ ﮐﻠﻤﺎت ﻻﺗﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی رﯾﺸﻪی ﻻﺋﯿﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت و ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش و ﺗﻠﻔﻈﯽ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻻﺋﯿﮏ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ را  Lâikو  ،lâiklikleﻻﺋﯿﺴﯿﺴﻢ را
 lâiklikو ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن را  lâiklestirmeﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز
ﺗﺮﮐﯿﺴﻢ و ﭘﺪر "ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ" در ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺿﯿﺎء ﮔﻮﮐﺎﻟﭗ Ziya Gökalp ،ﮐﻪ
ﺑﺎ اﻓﮑﺎر روﺷﻨﮕﺮان ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺴﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ در ﺑﺮﮔﺮدان » ﻻﺋﯿﮏ«
ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ آن را » ﻻ دﯾﻨﯽ«  Lâ-diniﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ را
ﺑﺎ » ﻻﻣﺬﻫﺒﯽ« اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ واژهای ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻻﺋﯿﮏ و ﺳﮑﻮﻻر ﻋِﻠﻤﺎﻧﯽ ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن :ﻋﻠﻤﻨَﺖ ﯾﺎ ﻋِﻠﻤﺎﻧﯿﺖ و ﻓﻌﻞ ﻻﺋﯿﺴﯿﺰه ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰه
ﻋﻠﻤﻦَ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از ﮐﻠﻤﺎت زﻣﻨﯽ و دﻧﯿﻮی
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎزیﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در دو ﺗﯿﭗ ﯾﺎ ﺳﻨﺦ
داد.
ﺟﺎی
ﻣﻔﻬﻮم
ﯾﮑﯽ» ،ﻋﺎﻟِﻢ« ﯾﻌﻨﯽ اﻫﻞ ﻋِﻠﻢ ،داﻧﺶ ،داﻧﺴﺘﮕﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ )ﻫﻤﺎن
 Epistéméﯾﻮﻧﺎﻧﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻋﺎﻟَﻢ« ﯾﻌﻨﯽ دﻧﯿﺎ ،ﺟﻬﺎن و آن ﭼﻪ در اوﺳﺖ.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻋﺮﺑﯽ واژه ﻻﺋﯿﮏ ،در ﻣﻌﻨﺎی »ﻋﺎﻟَﻢ« ﺑﻪ
»دﻧﯿﻮی ﺷﺪن« و »اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪن« )ﺳﻮﮐﻮﻻرﯾﺴﻢ( و در ﻣﻌﻨﺎی »ﻋﺎﻟِﻢ«
ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺰاف و ﺑﺴﯿﻄﯽ از ﻻﺋﯿﮏ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻘﻞ ﺑﺎوری
) ،(rationalismeﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ را در ﮔﻔﺘﺎر اول ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﯾﻢ،
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد
در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎره از ﻣﻌﻨﺎی اﺻﯿﻞِ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ – ﻣﺴﯿﺤﯽ –
ﻣﺪرن ﻻﺋﯿﮏ ﺑﻪ دورﯾﻢ .در آن ﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﺪهی »ﺟﺪاﯾﯽ« ﻣﻄﺮح اﺳﺖ:
ﺟﺪاﯾﯽ ﺳﺮﺑﺎزان و ﻣﺮدم ﺳﺎده از رؤﺳﺎ و ﺳﺮداران )ﯾﻮﻧﺎن( ،ﺟﺪاﯾﯽ
اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺴﯿﺤﯽ از ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ )ﺑﻮﯾﮋه ﻧﺰد ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ
ﻫﺎ( و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ از ﻧﻬﺎد دﯾﻦ ) و در درﺟﻪ اول ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﺷﺮط از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ( در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ،اﯾﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل
ﻟِﻮﯾﺲ "ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮرش" ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﻣﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺮای ﻻﺋﯿﮏ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .واژهﻧﺎﻣﻪ آﺷﻮری آنﻫﺎ را »دﯾﻦ– ﺟﺪا« ﯾﺎ »دﯾﻦ–
ﺟﺪاﮔﺮی« )ﺟﺪاﯾﯽ از ﭼﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ؟( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺎرهای

ﻧﯿﺰ ﻻﺋﯿﮏ را ﺑﺎ ﺳﮑﻮﻻر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﺮ دو را »دﻧﯿﻮی«» ،اﯾﻦ
ﺟﻬﺎﻧﯽ«… ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﻋﺪهای اﻣﺎ از »ﻋﺮﻓﯽ«» ،ﻋﺮﻓﯿﺖ« و ﺑﻪ »ﺳﻮی
ﻋﺮﻓﯽ ﺷﺪن« ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺳﮑﻮﻻر و
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ .ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺗﻼشﻫﺎی ﻧﺎدری ﮐﻪ
روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﻧﺎروﺷﻨﯽ و اﻏﺘﺸﺎش وﺟﻮد
دارد .ﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ– ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻻﺋﯿﮏ و ﺳﮑﻮﻻر و ﻣﺸﺘﻘﺎت آنﻫﺎ
درک و ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن آن دو.
اﻣﺎ ﻋﺮف ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﭼﯿﺰی را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ،ﻣﺸﻬﻮر و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻨﺖ ،ﻋﺎدت ،ﻣﻌﻤﻮل ،ﻣﺮﺳﻮم ،ﺧﺼﻮﺻﯽ )ﻏﯿﺮ اداری( ،راﯾﺞ و
ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﯿﺎن ﻋﺮف از ﯾﮑﺴﻮ و
ﻻﺋﯿﮏ ﯾﺎ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﺮاﺑﺘﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ )ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﺪهی ﺟﺪاﯾﯽ
ﯾﺎ اﻧﻔﮑﺎک ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ( ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﻣﺎ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻀﺎﯾﯽ و
ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺮﻓﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﻋﯽ )دﯾﻨﯽ( و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ از ازدواج ﻋﺮﻓﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ازدواج ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽرود .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺗﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﯿﺎن ﻻﺋﯿﮏ در ﻣﻌﻨﺎی ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ ارﺟﺎع ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ )در ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺪرن آن( و »ﻋﺮف« در ﻣﻌﻨﺎی
ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻋﺮف و ﻋﺮﻓﯿﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ،
ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﻀﻤﻮن ژرف و ﻏﻨﯽ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و ﻻﺋﯿﮏ را ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﯿﺎﺳﯽ– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻏﺮب ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
وﯾﮋه در ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻠﯿﺪیﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ دو ﻣﺆﻟﻔﻪی
ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ از دﯾﻦ و آزادی ادﯾﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ) .ﻣﺎ در
ﮔﻔﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در اﯾﺮان ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ ،اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﻞ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد(.
»ﻓﺮد ﻻﺋﯿﮏ«؟ »ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻻﺋﯿﮏ«؟ ﻧﻪ… ﻧﻬﺎد ﻻﺋﯿﮏ!
اﮔﺮ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﯿﺮون از دﺳﺘﮕﺎه اداری
ﮐﻠﯿﺴﺎ را »ﻻﺋﯿﮏ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪی دﯾﻨﯽ را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻻﺋﯿﮏ و
ﮐﻠﯿﺴﺎوﻧﺪ  Cléricalﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺪرن ،ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﭼﻮن »ﻓﺮد
ﻻﺋﯿﮏ« ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ و ﭘﻮچ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻻﺋﯿﮏ«.
ﻻﺋﯿﮏ ﺻﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در وﺻﻒ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و ﺑﻪ
ﻓﺮد ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺗﻼق ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل و ﺟﺪاﯾﯽ آن
ﻧﻬﺎد )ﭼﻮن دوﻟﺖ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ  (...از ﻧﻬﺎد دﯾﻦ اﺳﺖ .ﻋﺒﺎرت
» ﻓﺮد ﻻﺋﯿﮏ« ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺄوﯾﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آن ،ﻧﻪ
ﺑﯿﺎن ﺧﺼﻠﺖ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ﺑﻮدن آن ﻓﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ
او در ﻃﺮﻓﺪاری از دوﻟﺖ ﻻﺋﯿﮏ ﯾﺎ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ ،ﻓﺮد
»ﻻﺋﯿﮏ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،آﮔﻨﻮﺳﺘﯿﮏ و ﯾﺎ آﺗﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺰ
از ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ از دوﻟﺘﯽ ﻻﺋﯿﮏ ﻃﺮﻓﺪاری ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﮔﻔﺘﺎر اول ،آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ از
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ را ﺑﺮ ﺷﻤﺮدﯾﻢ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ» ﻻﺋﯿﮏ«
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺑﺎ ﺧﺮوج از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ و ﮐﻠﯿﺴﺎ در
ﻏﺮب ،ﺑﺎ رﻫﺎ ﺷﺪن از اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏِ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ
ﯾﺎ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ،
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻓﺮاخﺗﺮی ﺑﺮای ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
داﻫﯿﺎﻧﻪ در ﻧﯿﻤﻪ اول دﻫﻪی » ،1830ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ« را ﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺣﯿﺎت دﯾﻦ ﺑﻠﮑﻪ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ،ﺗﺎزه آﻏﺎز ﮐﺎر اﺻﻠﯽ او در ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﮐﺮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،دﯾﻦ ،ﻧﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ از دوﻟﺖ ﯾﺎ ﻣﺪار اﻋﻤﺎل
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ از »ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﮑﻮﻻر«
ﻣﯽﺗﻮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﭼﻮن ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ،ﺑﺮ
دِﮔًﺮشِ دﯾﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ در راﺳﺘﺎی ﺧﺮوج »دﯾﻨﯿﺎﻧﻪ« از اﻗﺘﺪار
ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن »ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻋﺮﻓﯽ« ﯾﺎ
»ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻻﺋﯿﮏ« را ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدﻗﯿﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﭼﻪ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر
از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ،ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد اﻧﮑﺎر ﻻﺋﯿﮏ و
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ دﯾﻦ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ دﯾﻦﺳﺎﻻری و ﮐﻠﯿﺴﺎﺳﺎﻻری اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد
دﯾﻦزداﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﻦ دﯾﻦ از اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در
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ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ آزادی او در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از
»ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻋﺮﻓﯽ ﯾﺎ ﻻﺋﯿﮏ« ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و
دﯾﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺴﯽ ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﺟﺎی آن ﺑﺎﯾﺪ از »ﻧﻬﺎد ﻻﺋﯿﮏ« »دوﻟﺖ ﻻﺋﯿﮏ« » ،ﻣﺪرﺳﻪ ﻻﺋﯿﮏ«…
ﺳﺨﻦ راﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺪرن از ﻻﺋﯿﮏ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﺮوج
از دﯾﻦﺳﺎﻻری رﯾﺸﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪی دارد ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه از ﺳﺪهی دوازدﻫﻢ
در ﻏﺮب آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .روﻧﺪی ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻗﺪرتﻫﺎی دﻧﯿﻮی )ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻣﺪﻧﯽ(– ﭼﻮن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و ﺷﻬﺮﯾﺎران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮادی ﻻﺋﯿﮏ
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎرج از ﻧﻬﺎد ﮐﻠﯿﺴﺎ -ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دو ﻗﺪرت ﺟﻬﺎنروا،
ﯾﻌﻨﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری و واﺗﯿﮑﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از
آن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ دو ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪی ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن و
دوﮔﺎﻧﮕﯽ در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﻓﮑﻨﺪ.
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی ﻗﺎﻧﻮن در ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ :ﻃﻼﯾﻪداران!
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎمﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ در اﻣﺘﻨﺎع از ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺗﺮاﻓﺮازﻧﺪهای ﭼﻮن
دﯾﻦ ﺑﺮای ادارهی اﻣﻮر ﺷﻬﺮ را ﭘﺎرهای از ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ،در
ﯾﻮﻧﺎن ﺳﺪهی ﻫﺸﺘﻢ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،ﯾﻌﻨﯽ در دوران ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
ﭘﻮﻟﯿﺲ ،ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ:
"ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪی دﮔﺮﺳﺎﻻر  hétéronomeرا ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ ﮐﻪ در
آن  nomosﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻬﺎد  institutionﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮی  heterosداده
ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮی داده
ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﮑﻨﻨﺪه
ﻣﻮارد ،اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎد را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﯾﮏ اﺗﻮرﯾﺘﻪی ﻓﺮا -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و
ﯾﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﺧﺎرج از ﺗﻮان و ارادهی ﺑﺸﺮ زﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮑﺴﺮه ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
دوام آورد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻧﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮن را زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮﯾﺪ اﮔﺮ ﺧﺪا آن را داده
ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎمﻫﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﺎن ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﺎمﻫﺎی
او» .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺴﺘﯽ ﻫﻢ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻫﻢ ﻧﻮر« )در اﻧﺠﯿﻞ –
ﻣﺘﺮﺟﻢ( .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ:
ﺧﺪاﯾﺎن ،ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮ ،ﻧﯿﺎﮐﺎن و ﯾﺎ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻧﺎﺷﺨﺼﯽ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
اﻧﺪازه ﻓﺮا -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﻋﻘﻞ و ﺗﺎرﯾﺦ.
ﺣﺎل در اﻧﺒﻮه ﺟﻮاﻣﻊ دﮔﺮﺳﺎﻻر در اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺦ،
در دو ﻣﻮرد ،ﮔُﺴﺴﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﯾﻮﻧﺎن
ﺑﺎﺳﺘﺎن از ﯾﮏ ﺳﻮ و اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دورهی رﻧﺴﺎﻧﺲ )ﺳﺪهی
 11و  ( 12از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  ،دورهای ﮐﻪ ﻣﻮرﺧﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ آن
را ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ی رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺑﻌﺪی )ﺳﺪهی  - 15ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .در ﻫﺮ
دو ﻣﻮرد ﻣﺎ ﺑﺎ آﻏﺎز ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮ
ﭼﺸﻤﻪی ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮدِ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎن را ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮدن ﻧﻬﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﻣﻮرد اﻧﮑﺎر ﻗﺮار دادن ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی آن ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺳﺎﺑﻖ...
اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﻮﻧﺎن ،ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﯾﻮﻧﺎن اﺳﺖ؟ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ ﺑﻮد و
ﺣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ .در ﺑﯿﻨﺶ ﻣﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد
ﯾﻮﻧﺎن ﺳﺪهی ﻫﺸﺘﻢ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوره اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺣﺪاﻗﻞ ،در ﻧﯿﻤﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻮﻟﯿﺲ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .دورهای ﮐﻪ در
آﺧﺮ ﺳﺪهی ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ...ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی ﻧﻬﺎد ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ آن ،در ﺧﻮدِ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻗﺮار دارد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﺗﻨﯿﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﻼن ﻣﺸﻬﻮر آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ:
 ، edoxe tê boulê kai tô dêmôﺑﻪ ﻧﻈﺮ )ﺑﻪ ﺑﺎور( ﺷﻮرا و ﺧﻠﻖ… ﺧﻮب
اﺳﺖ ﮐﻪ… .در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﺟﻤﻌﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ

ﺣﺎل دﯾﻦ در ﯾﻮﻧﺎن و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﻮﻟﯿﺲﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻏﺮﯾﺒﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .دﯾﻦ ﻗﻮﯾﺎً ﺣﻀﻮر دارد اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﺷﻬﺮی ) و
ﻧﻪ ﺟﻬﺎن روا ﭼﻮن ادﯾﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪی  -ﻣﺘﺮﺟﻢ( و از اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ دور
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻬﺮی ﺑﻪ
دِﻟﻒ  delpheرﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﭘﯿﺮ ﻏﯿﺐ ﮔﻮ  oracleدر ﺑﺎرهی ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .آنﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﺑﺎره ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺟﻨﮓ،
ﮐﯽ و ﮐﺠﺎ ،و ﯾﺎ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺧﻮب از او
ﺳﺆال ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻪ در ﺑﺎره ﻣﻀﻤﻮن ﻗﺎﻧﻮن"Cornelius ) .
 Castoriadisﺗﺄﮐﯿﺪ از ﻣﻦ اﺳﺖ(.
"ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد" :دوﮔﺎﻧﮕﯽ!
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎف ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ،و دﯾﮕﺮ ﭘﺪﯾﺪارﻫﺎی
"ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ" ،ﭼﻮن ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﻓﺮداﻧﯿﺖ ،در ﻏﺮب را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺧﺎرج از
رواﺑﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻢ زﯾﺴﺘﺎﻧﻪ – ﻫﻢ ﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ و »ﺳﯿﺎﺳﺖ« )ﻋﯿﺴﯽ
و ﻗﯿﺼﺮ ،ﭘﺎپ و ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ،ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ،ﮐﻠﯿﺴﺎ
و دوﻟﺖ( ،ﻣﯿﺎن اﻣﺮ روﺣﺎﻧﯽ  spirituelو اﻣﺮ زﻣﺎﻧﯽ  ، temporelﻣﯿﺎن اﻣﺮ
ﻣﻘﺪس  sacréو اﻣﺮ ﻧﺎ ﻣﻘﺪس  profaneﺗﻮﺿﯿﺢ داد .اﯾﻦ ﻫﻢ زﯾﺴﺘﯽ  -ﻫﻢ
ﺳﺘﯿﺰی ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ دوﮔﺎﻧﮕﯽ  dualismeاﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻨﯿﺎد در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻋﯿﺴﻮﯾﺖ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ:
"ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد) ".اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻗﺪﯾﺲ
ﯾﻮﺣﻨﺎ ،ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ".(36 ،ﺗﻮ ﭘﺘﺮوس )ﻧﺎم ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﺻﺨﺮه ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ -
ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻦ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺻﺨﺮه ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﻢ را ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد…
ﮐﻠﯿﺪ ﻗﻠﻤﺮو آﺳﻤﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد) ".اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻗﺪﯾﺲ ﻣﺘﯽ،
ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ" .(19– 18 ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﺮا ﺑﻪ ﭼﺮا ﺑﺮ… ﺑﺮهﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﻪ ﭼﺮا
ﺑﺮ" )اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻗﺪﯾﺲ ﯾﻮﺣﻨﺎ ،ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ 15 ،و .(18
"ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮ آن رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺼﺮ ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﺑﻪ ﺧﺪا آن رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺗﻌﻠﻖ دارد) ".اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻗﺪﯾﺲ ﻣﺘﯽ ،ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺖ و دوم.(21 ،
"ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﺷﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ داده
اﺳﺖ) ".اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻗﺪﯾﺲ ﯾﻮﺣﻨﺎ ،ﺑﺎب ﻧﻮزدﻫﻢ.(11 ،
"اﻗﺘﺪاری ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا و ﻫﻤﻪی ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا
ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ) ".ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ روﻣﯽ ﻫﺎ ،ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ1 ،و.(4
از روز ﻧﺨﺴﺖ ،ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ »دوﮔﺎﻧﮕﯽ« ﯾﺎ »ﺗﻀﺎدی«
ﮔﺬارده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﻨﯽ در اروﭘﺎ
اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ »ﺗﻀﺎد« در ﮐﺠﺎﺳﺖ؟" :در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ از
ﺧﻮد اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ »ﺗﻀﺎدی« وﺟﻮد دارد .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﮐﻠﯿﺴﺎ رﺳﺘﮕﺎریای
ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن زﻣﯿﻨﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد .دﻧﯿﺎی »ﻗﯿﺼﺮ« دﻧﯿﺎی ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﯿﺴﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮐﻠﯿﺴﺎ ،از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪش،
ﻋﻬﺪه دار ﻫﺪاﯾﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی رﺳﺘﮕﺎری ﻣﯽﺷﻮد .وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻓﯿﺾ اﻟﻬﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮوی ﻧﻘﺎﻟﻪ اش ﺧﻮد ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ،ﮐﻠﯿﺴﺎ
»ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت« ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ »وﻇﯿﻔﻪی ﮐﻨﺘﺮل« ﺑﺮ ﻫﺮ آن ﭼﻪ را دارد
ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺘﮕﺎری را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد .ﺣﺎل ﭼﻮن اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺪﯾﻞ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ… ﮐﻠﯿﺴﺎ »وﻇﯿﻔﻪی ﻧﻈﺎرت« ﺑﺮ ﻫﻤﻪی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺸﺮی را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺸﺮوع ﻣﯽﺷﻤﺎرد .از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ،اﻋﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﭘﺲ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی اش ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ
ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن دﺳﺘﻮر اﻧﺠﺎم
ﮐﺎری ﺑﺮ ﺧﻼف رﺳﺘﮕﺎری ﺷﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ و
ﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻣﯽرود ﺗﺎ ﻗﺪرت ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم plénitude
 potestatisرا ﺑﺮای ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺒﻪای ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻌﺶ را ﺑﺎ
رﻓﺮم ﮔﺮِﮔﻮرﯾﻦ  Grégorienدر ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪهی  11ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد .در
اﯾﻦ دوره ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﻄﻮر ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ Respublica
)»اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ«  -ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﯾﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮد »ﺗﻀﺎد« وﯾﮋهای ﮐﻪ در درون
دﮐﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ وﺟﻮد دارد ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ،
ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻫﻢ ،از ﯾﮑﺴﻮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را آزاد ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن زﻣﯿﻨﯽ
ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ
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ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ دﯾﻦ ﺳﺎﻻر ﺑﺮ آنﻫﺎ دارد Pierre Manent) ".ﺗﺄﮐﯿﺪ از ﻣﻦ
اﺳﺖ(.
ﻋﯿﺴﯽ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎﺗﺶ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﺰار را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﺶ را ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺪا ﮔﯿﺮد").ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﯽ
داﺷﺖ"( .او ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻫﻮاداراﻧﺶ را دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻬﺎدی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .او ،ﺑﺮ
ﺧﻼف رﺳﻮﻻن دﯾﻦ ﯾﻬﻮد و اﺳﻼم ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ادارهی
اﻣﻮر ﺷﻬﺮ وﺿﻊ ﯾﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻮش ﺑﻪ ﺣﻮارﯾﻮن و
ﮐﺸﯿﺸﺎن ﻓﺮا دﻫﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﺎ ﺑﺎ او ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ او در
ﮐﻠﯿﺴﺎی او ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،آن ﭼﻪ ﮐﻪ در واﻗﻊ روی داد ،ﺳﯿﺮ
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺪرت ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﭙﺮاﻃﻮری
روم در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑﻮد :ﺗﺤﻤﯿﻞ دﯾﻦ ﺳﺎﻻری و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺳﺎﻻری در ﻫﻤﻪ
ﺟﺎ .اﻣﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ
ﺗﻀﺎد ﺑﻨﯿﺎدی در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﻣﮑﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای ﺧﺮوج از دﯾﻦ ﺳﺎﻻری
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺣﺘﯽ در ﺷﮑﻞ دﯾﻨﯽ آن ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ
ﺟﻨﺒﻪی ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺟﻨﺒﻪی دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ »اﻣﺮ
ﻗﯿﺼﺮ« را از »اﻣﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ« ﺟﺪا ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺪهی ﻧﻮزدﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎپ ﻟﺌﻮن ﺳﯿﺰده  Léon XIIIدر
دﮐﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد .در ﺳﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ:
 (Diuturnum illud (1881و  (Immortale Dei (1885و Sapientiae
 (1890)christianaeاﯾﻦ ﭘﺎپ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دو ﻗﺪرت روﺣﺎﻧﯽ و
اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ) temporelﮐﻠﯿﺴﺎ و دوﻟﺖ( ﻫﺮ ﮐﺪام ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎن souverain
و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﻌﺖ وﯾﮋهی ﺧﻮد را داراﺳﺖ
و ﻫﺪف و ﻏﺎﯾﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ" :ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو در
ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت اﺳﺖ" .در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﭘﺎپ ﭘﯽ Pie XI 11
و ﭘﯽ  Pie XII 12ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖ را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ در ﺣﻮزهی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزهی ﮐﻠﯿﺴﺎ اﻋﻤﺎل
ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت دﻧﯿﻮی ﺗﺤﺖ ﺳﺎﻻری ﮐﻠﯿﺴﺎ درآﯾﺪ.
ﺷﻬﺮ »ﮐﺎﻓﺮ« در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﻘﺪس :ﺑﺮِش!
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮ دو زﻣﯿﻨﻪی »ﺧﺮوج« از دﯾﻦ ﺳﺎﻻری )ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﻮﻟﯿﺲ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و دوﮔﺎﻧﮕﯽ در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ( ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﯾﻢ .زﻣﯿﻨﻪی ﺳﻮم و آﺧﺮی
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﻬﺮﻫﺎی  Citésﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و ﺟﻨﺒﺶ
ﻓﮑﺮی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﺑﺬر
ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن و ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن در اﯾﻦ دورهی ﭘﺮ اﻟﺘﻬﺎب و ﭘﺮ ﺑﺎر در
دل ﻗﺮون وﺳﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺸﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
در اواﺧﺮ ﺳﺪهی دوازدﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن در اﯾﺮان و ﭘﯿﺶ از ﺣﻤﻠﻪی ﻣﻐﻮل ،ﺷﮑﻞ ﻧﻮﯾﻦ و ﺑﺪﯾﻌﯽ از
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﻤﺎل اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد :ﺗﺄﺳﯿﺲ و
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ،ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه ﭼﻮن ﭘﯿﺰ ،ﻣﯿﻼن،
ﻓﻠﻮراﻧﺲ و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دو ﺑﻠﻮک »ﺟﻬﺎن روا«
 universelsو ﺳﯿﺎدت ﻃﻠﺐ و ﯾﺎ ﻫﻢ زﻣﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ دو ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ :اﻣﭙﺮاﻃﻮریﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ از ﯾﮑﺴﻮ و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﮐﻠﯿﺴﺎی واﺗﯿﮑﺎن از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺑﺎرز و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﭘﺪﯾﺪار ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽای ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﻮد در اروﭘﺎی آن زﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ –
اﻣﭙﺮاﻃﻮری و ﻣﻮروﺛﯽ و ﯾﺎ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ
)دﯾﻦ ﺳﺎﻻری( ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی "ﺗﺸﻨﻪی آزادی" ﺑﻪ ﺻﻮرت
"ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺎﯾﯽ" ،ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ رأی ﻣﺮدم
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،اداره ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی "ﺗﺸﻨﻪی اﺳﺘﻘﻼل" ﻧﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﯾﻮغ اﻣﭙﺮاﻃﻮریﻫﺎی ﻣﻘﺘﺪر روﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ
واﺗﯿﮑﺎن درآﯾﻨﺪ.

ﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن »ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﮔﺴﺴﺖ
از ﻓﻠﺴﻔﻪی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ« در ﻧﺸﺮﯾﻪی »ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ« داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد
ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮ ارزش  Pocockﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻟﺤﻈﻪی ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ – اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻠﻮراﻧﺴﯽ و ﺳﻨﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ« ،در ﺑﺎره ﻧﻘﺶ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎل اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ
در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﯾﮏ "ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺪﻧﯽ ،ﻫﻮﻣﺎﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ
ﭼﻮن ﭼﻬﺮهای دﯾﮕﺮ و ﺑﺪﯾﻊ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« و در ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﻨﺘﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ…" ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ .اﻣﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ و در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ،در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ
ﻃﻠﺒﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺷﮑﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ »ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ«  profaneدر اروﭘﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ واﺗﯿﮑﺎن و ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ .در
اﯾﻦ دوره اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ادﺑﯿﺎت اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺳﺎﻻری و
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﯾﺴﮑﻮرس ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺿﺮورت اﻧﻔﮑﺎک اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽres publica
از دﯾﻦ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :دﯾﻨﻮ ﮐُﻤﭙﺎﻧﯽ (1255- Dino Compagny
) 1332داﻧﺘﻪ آﻟﯿﮕﯿﺮی ) Dante Alighieri (1265 – 1321و… ﺑﻪ وﯾﮋه
ﻣﺎرﺳﯿﻞ دو ﭘﺎدو ) (Marsile de Padoue (1275 – 1342ﻣﺒﺎﺷﺮﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻔﮑﺮ " ﻻﺋﯿﮑﯽ" ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺸﻬﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﺎرﺳﯿﻞ دو ﭘﺎدو ،در 1324
ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺿﺪ ﭘﺎﭘﯿﺴﺖ و ﺿﺪ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در ﻣﯽآورد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﻣﻠﺤﺪ ﻣﻮرد
ﻏﻀﺐ و ﺗﮑﻔﯿﺮ واﺗﯿﮑﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در آن اﺛﺮ ، Defensor pacis ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ" :ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺸﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﺎ ﺑﺨﺶ
ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ آن اﺳﺖ" )ﺑﺨﺶ اول ،ﻓﺼﻞ  12و .(13
"ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺪرت ﺷﻬﺮﯾﺎرِ ﻣﺮدم وﻓﺎدار اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آداب
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ،اﻓﺮاد اداراتِ ﺷﻬﺮی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،در ﺑﺎره ﺗﻌﺪاد و ﮐﯿﻔﯿﺖ
آنﻫﺎ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮد)".ﺑﺨﺶ اول،
ﻓﺼﻞ دوازده و ﻓﺼﻞ  15از ﭘﺎراﮔﺮاف ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ دﻫﻢ(.
"ﯾﮏ اﺳﻘﻒ ﯾﺎ ﮐﺸﯿﺶ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻘﻒ ﯾﺎ ﮐﺸﯿﺶ ،ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎم
ﺷﻬﺮﯾﺎری و ﻫﯿﭻ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ زور آور ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ،ﭼﻪ ﻋﻀﻮ
ﮐﻠﯿﺴﺎ  clercﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮ laicو ﭼﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻠﺤﺪ ﻧﺪارد) ".ﺑﺨﺶ
اول ،ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ،ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎی  2 ،1و.(4
"ﻫﯿﭻ اﺳﻘﻒ ﯾﺎ ﮐﺸﯿﺶ و ﻫﯿﭻ ﻫﯿﺄﺗﯽ از آنﻫﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺪون
اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار اﻣﯿﻦ ﮐﺴﯽ را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﻨﺪ)".ﺑﺨﺶ دوم ،ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ(.
ﻣﺎرﺳﯿﻞ دو ﭘﺎدو ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ دﯾﻦ و ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮ
ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮ اﻣﻮر ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ
اﻗﺘﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﭼﻪ ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ در ﻫﯿﺒﺖ
دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ )ﻣﻮﻧﺎرﺷﯽ( ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ و
دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ از ﯾﮑﺴﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را از ﺧﺪا ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ )ﺑﺎ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎ( و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﺒﻖ ﮐﻼم ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ "ﺧﻠﻖ ﺧﺪا"
ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺳﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ
>ﻣﺴﺘﻘﻞ< و >ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر< ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺪرتﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ،
وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺸﻮر داری را ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه و در دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط اروﭘﺎ ﺗﺎ ﺳﺪه
ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد> .اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻠﻮراﻧﺴﯽ< در دورهﻫﺎی دﯾﮕﺮی و در
ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮی دوﺑﺎره ﻇﻬﻮر ﮐﺮد :ﻓﻼﻧﺪر  ، Flandreآﻟﻤﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ...
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آزﻣﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ دوﻟﺖ – ﺷﻬﺮی ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ
ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼفﻫﺎی
دروﻧﯽ ﺷﺎن ﺑﻮد> .ﻫﯿﺎﻫﻮ< ی داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ،
ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ آزادی اﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﺰاﯾﺮ ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﺎﺗﻮان از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺎﻣﯽ را
در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و
ﻣﺴﺘﺒﺪ زﻣﺎﻧﻪی ﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﯽداد.
اﻣﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖﻫﺎی
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ،در ﯾﮏ ﻫﻢ زﯾﺴﺘﯽ  -ﻫﻢ ﺳﺘﯿﺰی ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺟﺎ
اﻓﺘﺎد ،روﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻘﺘﺪر دﯾﻦ و ﮐﻠﯿﺴﺎ
در اﻣﻮر ﺷﻬﺮ و ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﻘﻼل ﻫﺮ دو ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .رﻧﺴﺎﻧﺲ )ﻧﻮ زاﯾﺶ( و ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼح دﯾﻦ ) (Réformeدو
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ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ
دﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﯿﺴﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ
از ﻓﻌﺎل ﻣﺎﯾﺸﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﻦ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮاﻓﺮازﻧﺪهای  transcendanceﭼﻮن ﺧﺪا
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد :ﻣﺜﻼً ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ارزش دﯾﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دﻧﯿﻮی )ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ(
ﭼﻮن ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری )ﻧﻈﺮﯾﻪی وِﺑِﺮی  ( Weberienو ﯾﺎ ﺑﺎ
ﻧﻔﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯿﺎن داری ﮐﻠﯿﺴﺎ ) ﻟﻮﺗﺮ( و… ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ،در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪهی
ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻏﺮب وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﻮق ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ:
 ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر و ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ از ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺎن رﺟﻮع ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
 ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس و ﯾﺎ در ﭘﺮﺗﻮ دﯾﻦ ﯾﺎﻣﺬﻫﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ - .ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮد و در اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻤﺮدن آزادی ﮐﺎﻣﻞ ادﯾﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ
ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ >رﻫﺎﯾﺶ< ﺟﻮاﻣﻊ
ﻏﺮﺑﯽ ) و ﻧﻪ اﻓﺮاد( از ﭼﯿﺮﮔﯽ دﯾﻦ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره رو ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ" :ﻃﺒﻖ دو ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺘﻔﺎوت ،دو ﻧﻤﻮﻧﻪی اﯾﺪﺋﺎﻟﯽidéal - typique
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دارای ﯾﮏ ﺳﻨﺖ
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﯽاﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﯿﺴﻢ در آنﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ .در ﯾﮏ
ﺟﺎ ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن را دارﯾﻢ و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن را“
).(JeanBaubérot
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی از ﮔﻔﺘﺎر دوم :دو ﻣﻨﻄﻖ!
ﻣﻨﻄﻖ ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻣﺨﺘﺺ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ" .آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ
اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ادارهی اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺪرﺗﯽ رو
در روی دوﻟﺖ و رﻗﯿﺐ آن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای
ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺴﯿﺞ
ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﯾﻦ را از ﺣﻮزهی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزهی ﺧﺼﻮﺻﯽ
)ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ  -ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﻣﯽراﻧﺪ .اﻗﺪام ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺪا ﮐﺮدن
دوﻟﺖ از دﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﻔﯿﻒ ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯿﺎن دو ﻧﯿﺮو اﺳﺖ :از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻃﺮﻓﺪاران ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﺳﺎﻻری  cléricauxو از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آنﻫﺎ … anti-cléricaux
ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎی اﯾﻦ دو ﻧﯿﺮو اﺻﻞ ﻣﻨﻄﻖ ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
و ﺑﻪ دو ﺗﯿﭗ ﯾﺎ ﺳﻨﺦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻨﺦ اول
ﻫﺴﺘﻨﺪ در زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺪرن ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺮ ﺣﻮل اﯾﺪهی
ﻣﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﺟﻬﺎن روای ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد) .آﻧﮕﻠﯿﮑﺎﻧﯿﺴﻢ  Anglicanismeو ﮔﺎﻟﯿﮑﺎﻧﯿﺴﻢ Gallicanisme
دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻦ ﻗﺪرت ﻣﺘﺸﮑﻞ در ﻋﺮﺻﻪی ﻣﻠﯽ و ﻗﺪرت
ﺗﺮاﻓﺮازﻧﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ() .در ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ  -ﻣﺘﺮﺟﻢ( .ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻨﺦ دوم ﻫﺴﺘﻨﺪ رﯾﺸﻪ
در ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ و رژﯾﻢﻫﺎی ﻣﻄﻠﻘﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دارﻧﺪ) ".ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ() .(Françoise Champion) .ﺗﺄﮐﯿﺪات از ﻣﻦ
اﺳﺖ(.
ﻣﻨﻄﻖ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ
دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﺑﺎﻫﻢ و ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﺬﻫﺐ و ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از واژهﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ دﻫﯿﻢ.
ﮐﻠﻤﺎت »ﺳﮑﻮﻻر«» ،ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ« و »ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن« از
رﯾﺸﻪی ﺳِﮑﻮﻟﻮم ﻻﺗﯿﻨﯽ  sœculumاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ واژه
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ آﯾﻮن ﯾﺎ آﯾﻮﻧﺎس  aiwnaVاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »اﯾﺎم«» ،ﺳﺪه« ﯾﺎ
ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در اﺑﺘﺪا ،روﻧﺪ ﺗﺮک ﮐﻠﯿﺴﺎوﻧﺪی )ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ( از
ﺳﻮی ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
ﮔﺬار از ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﺮک ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻻﺋﯿﮏ )ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ دو واژه را در
ﻓﺼﻞﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ( .ﻓﺮد دﯾﻨﯽ از ﻣﻘﺎم و رﺗﺒﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻔﺎ

ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ »ﻗﺮن« ﯾﺎ زﻣﺎﻧﻪی ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد و آن از ﺗﺼﺮف ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺧﺎرج ﮐﺮدن
ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ دوﻟﺖ در ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن آن اﺳﺖ :ﮔﺬارِ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻮن ﻣﺪارس ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و… از ﺣﻮزهی
رﻫﺒﺮی ﯾﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻣﻔﻬﻮم ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن
ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﺎﻣﻼً
ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺎً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺗﻘﺪس زداﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
ﻫﻨﺮ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺗﮑﻨﯿﮏ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻣﻼکﻫﺎی اﺗﯿﮑﯽ  éthiqueو ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و… ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻮق ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﻣﻨﻄﻖ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ در اروﭘﺎ" .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن
اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ
داﻣﻨﻪ اش ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮدِ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﮐﻪ
ﺧﺼﻠﺖ ﻓﺮا ﻣﻠﯽ دارد و از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﮐﺎﻣﻼً واﺑﺴﺘﻪای ﺑﻪ
روم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن )در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﺤﺼﺎری ﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮی( ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺴﺎن
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رو در روی دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻬﺎدی
اﺳﺖ در دوﻟﺖ ﮐﻪ در اﻧﺴﺠﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ دارد و در ﺗﺒﻌﯿﺖ از
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﻮرد ﺳﺆال اﺳﺖ ،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد .رﻫﺎﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺑﺎ
ﻓﺮو ﮐﺎﺳﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺴﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﻣﻨﺒﻊ دو ﺳﻨﺦ ﮐﺸﺎﮐﺸﯽ ﮐﻪ در
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮدﯾﻢ ،در اﯾﻦ ﺟﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .از
ﯾﮑﺴﻮ ،دوﻟﺖ ﻣﺪرن در ﮐﺸﺎﮐﺶ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻓﺮا ﻣﻠﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد
ﺑﻠﮑﻪ ،ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺟﺰﺋﯽ از ﻫﻮﯾﺖ دوﻟﺖﻫﺎی
ﻣﺪرن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﯿﺴﻢ ﺟﺒﺮاً ﺣﺎﻣﻞ روح
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﺖ
ﺑﺎور  holiste ،ﮐﺎﻣﻼً ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﻤﯽاﻧﮕﺎرد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ دﯾﻦ ﺳﺎﻻری  cléricalismeو در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ
.ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ )در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﺤﺼﺎری و ﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮی(
ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ راه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ در اﯾﻦ
ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻮرد اﻧﮑﺎر ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﮐﻪ در اﺻﻞ از ﻧﻮع ﻧﺰاع ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران و
ﻟﯿﺒﺮال ﻫﺎﺳﺖ ،ﻫﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻫﻢ ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ) .(Françoise Champion) ".ﺗﺄﮐﯿﺪات از ﻣﻦ اﺳﺖ(.
ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی آﯾﻨﺪه:
در ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ از اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ 1789
)ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶ روﺷﻨﮕﺮی( ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ در
 1905و در ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﺟﻬﺎن ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اروﭘﺎﯾﯽ ،در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
---------------------------------
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 -٢٨ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ ﺷﻤﺎره  : 63ﭼﻬﺎر ﻟﺤﻈﻪ ﮔﺴﺴﺖ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﻟﺤﻈﻪ
ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ.
 .29ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  49و  : 50ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ
ﺻﺎﻟﺤﯽ.

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب ...
در ﻓﺮاﻧﺴﻪی آن زﻣﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ اراﺿﯽ ﺷﺎه و درﺑﺎرﯾﺎن و ﻓﺌﻮدالﻫﺎ و
ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺰرگ و زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽِ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺌﻮداﻟﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺳﺘﻘﺮار ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﻠﯽ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﺠﺎرت و آزاد ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺻﻨﺎﯾﻊ از ﯾﻮغ ﻣﻘﺮرات و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﻟﻐﻮ آن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ،ﺗﺠﺎرت و
ﺻﻨﺎﯾﻊ از ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎیآن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد آزاد
ﺷﺪ و در ﭼﺎرﭼﻮب اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون ﺗﺄﺛﯿﺮ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در
روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻣﻀﺎﻓﺎً اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮانِ ﻓﺌﻮدالﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻓﺌﻮداﻟﯽ روﯾﯿﺪه ﺑﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﻧﻘﻼب درو ﺷﺪه ﺑﻮد .زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺼﺎدره
ﺷﺪه ﻣﯿﺎن روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ و اﺳﺎس ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻣﺪرن ﺑﺮ
زﻣﯿﻦﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
وﻟﯽ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن در آن زﻣﺎن ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ در
ﺟﺮﯾﺎن رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮑﺸﺎف وﺳﺎﯾﻞ و
اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻤﯽ ﻣﺪرن درﮐﺸﺎورزی و در ﻧﺘﯿﺠﻪی رﻗﺎﺑﺖ
ﮐﻪ ذاﺗﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﺳﺖ ،اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻟﮑﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽِ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮان
ﻣﺎﻟﯽ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ
روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﯽزﻣﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺮﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
از آن زﻣﺎن ،اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻌﺎرﻫﺎ و روشﻫﺎی
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در آن اﻧﻘﻼب ،ﻣﺼﺎدرهی اﻣﻼک ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺰرگ و ﺗﻘﺴﯿﻢ
آن ﻣﯿﺎن روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎن و اﻧﻘﻼﺑﯿﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ در آﻣﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺬار از

ﺟﺎﻣﻌﻪی ﭘﯿﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺮوزه روز
ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﮔﺬار در آﺳﯿﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﻦ
و آﻓﺮﯾﻘﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺒﺮم ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
ﺗﺠﺮﺑﻪی دﯾﮕﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺠﺮﺑﻪ روﺳﯿﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﯾﮑﯽ از
ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ در ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت،
ﺟﻠﺐ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﻫﻘﺎﻧﺎن ،ﺷﻌﺎر ﻣﺼﺎدره و ﺗﻘﺴﯿﻢ اراﺿﯽ ﻣﯿﺎن روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن
ﺑﻮد و ﺑﻼﻓﺼﻠﻪ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر
ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،در واﻗﻊ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ،
و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،در واﻗﻊ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن
ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد و ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪن از ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار
ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎری و
ﻣﺎﻟﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﮐﻨﺎرﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن درازی اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ.
در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻫﻤﮕﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﯽ
ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﺖ و زرع ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﻧﺪ و از اﯾﻦ رو ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﺧﻮد را ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ،
و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ.
دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺗﺎزه ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﺷﺪه در ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﯾﮏ ﺳﺎن ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،آﻧﺎن ﮐﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮدﻧﺪ درآﻣﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻋﺎﯾﺪﺷﺎن ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
زﻣﯿﻦﻫﺎی در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮد را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻻزﻣﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ،از
راه ﺧﺮﯾﺪ زﻣﯿﻦﻫﺎی دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖﺗﺮ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن
ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﮑﺎن زﻣﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺮی ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داراﻧﻪ
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده و از
دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﻣﻐﺎزهﻫﺎ و
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ،ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺖ
درآﻣﺪه ﺑﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﻘﻂ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
دﻫﻘﺎﻧﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 90
در ﺻﺪ ،و ﯾﮑﯽ ازﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﻣﺰاﯾﺎ و ﺧﻄﺮﻫﺎی آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺷﯿﻮهی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ،ﯾﺎ دوﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺮﯾﺪ
و ﻓﺮوش زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه را ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﻨﺪ ﯾﺎ
ﺧﻮد رأﺳﺎً زﻣﯿﻦﻫﺎی دﻫﻘﺎﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽﺧﻮاﻫﺎن ﻓﺮوش آن ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺨﺮد و ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﭙﺮدازد.
در ﺣﺎﻟﺖ اول دﯾﮕﺮ اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ازدﯾﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪﺗﺮ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ داﺷﺖ .زﯾﺮا دﻫﻘﺎن ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮایﭘﺲ اﻧﺪاز
ﮐﺮدن و ﺟﻤﻊ آوری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ وام ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ازدﯾﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﻤﯽدﯾﺪ .ﭼﻮن او ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ،ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ
ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ دورِ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺲ اﻧﺪازی ﺑﺮای
روزﮔﺎران ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻻزم دارد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﻤﺎم وﮐﻤﺎل ﺧﺮج
ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ دوم از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎ ﻧﺼﯿﺐ دوﻟﺖ ﻣﯽﺷﺪ
ودوﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎ را از ﺑﻮدﺟﻪی ﺧﻮد ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ
ﻣﯽﮐﺮد .و از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن دﻫﻘﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﯽ زﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و روی زﻣﯿﻦﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎ رﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻣﺪ .ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع ارث ﺑﻮد .ﭘﺲ از
ﻣﺮگ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ؟ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻟﮏ
ﭘﯿﺸﯿﻦ؟ دوﻟﺖ؟
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ در زﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮدن
ﺑﯽ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ ﺷﻮروی از ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻠﻊ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺪ
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و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی دوﻟﺘﯽ و ﮐﺌﻮﭘﺮاﺗﯿﻮ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .و ﮐﺸﺎورزی
ﺷﻮروی ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از زﯾﺮ ﺿﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ آن وارد
ﺷﺪ ﻗﺪ راﺳﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺪرن دﺳﺖ ﯾﺎزد .زﯾﺮا
ﻟﻐﻮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ
ﻃﻮر اﻋﻢ در روﺳﯿﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﺮورتﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽِ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽِ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ،ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن آن ﺿﺮورت ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ از اﻧﮑﺸﺎف و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎدی و ﺛﺮوت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽِ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺗﺎ ﺑﺪان درﺟﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ اداﻣﻪی آن را )ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد را( ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ
ﺳﺎزد .وﻟﯽ اﻟﺒﺘﻪ روﺳﯿﻪی آن زﻣﺎن و ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻨﻮز
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ دور ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ .ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
روﺳﯿﻪ در آن زﻣﺎن در زﻣﺮهی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺒﻤﺎﻧﺪه ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﻠﮑﻪ
ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺪ آن
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﯾﻌﻨﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎذب ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ اراﺿﯽ
ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺰرگ ،ﻫﺮﭼﻪ ﻋﻨﻮان آن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺮی اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺑﺰرگ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار دارد .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﺪا و ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻼواﺳﻄﻪ در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬارد .دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﺘﯽ
ﮐﺸﺎورزی در ﻋﯿﻨﺤﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﻨﺘﯽ و ﭘﯽ
رﯾﺨﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪای در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ رﯾﺸﻪای اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺑﺪون آن ﮐﻪ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ آن در
دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﮔﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻣﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ
»اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ«ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﺑﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺸﺖ.
ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ در دوران ﻣﺎ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﻘﺮاض ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﺌﻮداﻟﯽ در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﻣﻼک ﻣﺎﻟﮑﺎن
ﺑﺰرگ ﻣﯿﺎن دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ و ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﯽ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﻠﯿﻤﯽِ اﻏﻠﺐ اﯾﻦﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ و وﺳﺎﯾﻞ و
اﺑﺰاری ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻫﻘﺎن اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن را ﻣﯽداد ﮐﻪ در ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ روال ﺳﺎﺑﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰار ﺳﻨﺘﯽ در
زﻣﯿﻦاش ﺑﻪ ﮐﺸﺖ و زرع و داﻣﺪاری ﺑﭙﺮدازد .در اﯾﻦ دوران ﻫﻨﻮز
ﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻋﻠﻢ ﻣﺪرن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی راه ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻋﻤﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﺲ ﻣﻬﻢ ،ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در دﻫﻘﺎن اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و داﻣﺪاری ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ ﭼﻮن ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﺑﻖ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﻋﺎﯾﺪ ﺧﻮدش ﻣﯽﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﭙﺮدازد و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺲ اﻧﺪازﻫﺎی ﺿﺮوری .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ازدﯾﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ و رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻨﻌﺖ
و اﻗﺘﺼﺎد از ﯾﮏﺳﻮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد .از اﯾﻦ رو ﺧﺮده
ﻣﺎﻟﮑﯽ ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دوام ﺑﯿﺎورد ووﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و اﺧﺘﺮاع ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ﺳﺎﯾﺮ
وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰار ﻣﺪرن و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ در ﮐﺸﺎورزی و
داﻣﺪاری ﻣﯿﺪان ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺮد در ﮐﺸﺎورزی روز ﺑﻪ روز ﺗﻨﮓﺗﺮ ﺷﺪ.
ﭼﺮا؟ ﭼﻮن از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮی
داﺷﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯿﺪان ﺗﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮد
وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد .از ﺑﺎب ﻣﺜﺎل ﺑﺮای دﻫﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏ
داﺷﺖ ﺻﺮف ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪن ﺗﺮاﮐﺘﻮری ﮐﻪ ﺑﺎرآوری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
او را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد ﺧﻮد را ﻣﻘﺮوض ﺳﺎزد و آن ﺗﺮاﮐﺘﻮر را ﺑﺨﺮد .زﯾﺮا در
ﻋﺮض ﺳﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ روز از آن ﺗﺮاﮐﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و در

ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺳﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺪون
ﻣﺼﺮف و راﮐﺪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻫﻢ راه ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺗﮑﻨﯿﮏ ،ﻋﻠﻢ ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺪرن و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮐﺸﺎورزی ،ﮐﺸﺎورز ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ .ﭼﻮن اﮔﺮ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ و
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ
ﺳﺎﺑﻖ اداﻣﻪ ﻣﯽداد ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎ و اﺑﺰار و
وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺪرن ارزانﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺑﻮد .ﭼﻮن
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را زﯾﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راهﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮد .ﮐﺸﺎورزانِ
ﺧﺮدهﭘﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﻌﺎون ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺸﺎورزی را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ
در دراز ﻣﺪت ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺿﻤﺤﻼل ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﺎ ﻃﻮر ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮان دﻻﯾﻠﯽ ﭼﻨﺪ اراﯾﻪ داد .ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻻزﻣﻪﻫﺎی اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻠﯽ از
وﺳﻌﺖ زﻣﯿﻦ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺎورزان در ﮔﺴﺘﺮﺷﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ
ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻮﺗﺎه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ،ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ زﻣﯿﻦ ،آب و ﻫﻮا) ،ﺑﺮای ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ آب( ﻣﻬﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻼﺻﻪ آن ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺸﺎورزی و دامﭘﺮوری ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ رویﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﯽ
ﺗﻨﮓﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺮوزه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎرآوری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﮐﺸﺎورزی و
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در دام ﭘﺮوری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻃﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ ازﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﺎرآوری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و دام ﭘﺮوری ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳﺮﺳﺎمآور ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﺻﺪ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪهی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی  25ﻧﻔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮد داﺷﺖ .اﻣﺮوزه
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﺻﻼﺣﺎت
ارﺿﯽ ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ اراﺿﯽ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺰرگ ﻣﯿﺎن دﻫﻘﺎﻧﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﺮده
ﻣﺎﻟﮑﯽ در ﮐﺸﺎورزی ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺬاب و ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺞ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽ زﻣﯿﻦ در ﻣﺒﺎرزات
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺳﻮﺳﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﯽ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه و ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺪون
دﺧﺎﻟﺖ و ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ و داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮای
اﺻﻼﺣﺎت ﮐﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت
رﯾﺸﻪای در دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﺳﻨﺘﯽِ ﻓﺎﺳﺪِ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﺷﻮه و راﻧﺖ ﺧﻮاری و
اﯾﺠﺎد دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﻣﺪرن و ﮐﺎرا ،ﮐﻪ ﺑﺪون آن ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻫﺮ ﻗﺪر
ﻫﻢﺧﻮب ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮد ،اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ
رﯾﺨﺘﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺑﻌﺪی ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻧﮑﺎت ﻓﻮق ﻣﯽﭘﺮدازم ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ»اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ« ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ.

»ﻧﻘﺸﻪ راه«و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ...
در اﺳﺘﺪﻻل آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ اﯾﻦ اﺳﺮاﯾﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺻﻠﺢ ﻧﯿﺴﺖ
و آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﺣﺎﻣﯽ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ اﺳﺮاﯾﯿﻞ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ را آرزو ﻧﮑﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﻤﺐ
ﮔﺬاری روﺑﺮوﺳﺖ و اﻣﻮر ﻋﺎدی و رﻓﺖ و آﻣﺪ در ﺷﻬﺮ و ﻧﺸﺴﺘﻦ در
ﮐﺎﻓﻪ و رﺳﺘﻮران ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺣﺘﺎ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎی
ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪارس ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ
ﺑﻤﺐ ﮔﺰاری روﺑﺮوﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺮاﯾﯿﻞ
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ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﭼﺮا ﺻﻠﺢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ؟ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﻗﺮاردادی
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﺤﯽ ﭘﺎﯾﺪار دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ دﺳﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻀﺎدﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد
و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن وﺟﻮد
دارد از ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻪ و اﺳﺮاﯾﯿﻞ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﯿﻨﯽ وادارد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ دوﻟﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺟﺪی درون ﺧﻮدﻗﺎدر ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺪون
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
ﭼﺮا ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ دوﻟﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان اﺳﺘﻌﻔﺎ داد؟
آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ »:از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
اﻧﺘﻘﺎﻣﯽ ﺧﻮد اﻓﺰود و ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﻧﻘﺸﻪ راه« ﺑﺮ
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس در  6ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻔﺎ داد و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭘﺲ از  6ﻣﺎه
ﺗﻦ ﺑﺸﮑﺴﺖ داد و از ﮐﺎر ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ«.
ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﻮد ﺣﻤﺎس و دوﻟﺖ
ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﺮﻓﻨﺪ ﮐﻪ
اﺧﺘﻼف ﺟﺪی ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس دارﻧﺪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ اﯾﻦ را از
ﮐﺠﺎ آورده اﺳﺖ .اﺷﮑﺎل اﺳﺎﺳﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎح ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻪ دور
ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس )اﺑﻮﻣﺎزن( ﻣﻌﺎون ﻋﺮﻓﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺘﺢ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻗﺪام
ﻗﺎﻃﻊ و روﺷﻦ و ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺣﻤﺎس ،ﺟﻬﺎد
اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﺮدان ﺷﻬﺪای اﻻﻗﺼﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻫﻢ
در ﻋﻮض او و ﻫﻮاﺧﻮاﻫﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﻧﻮﮐﺮی اﺳﺮاﯾﯿﻞ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﻬﻢ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﯿﮑﺎر اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﺮﻓﺎت و اﺑﻮﻣﺎزن اﺳﺖ .ﻋﺮﻓﺎت از روز
ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ از اﺧﺘﯿﺎرات ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﮑﺎﻫﺪ و اﺑﻮﻣﺎزن ﻧﯿﺰ
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻔﺶ ﺑﺪﺳﺖ آورد و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺘﺢ و وادار ﮐﺮدن اﺑﻮﻣﺎزن ﺑﻪ
ﭘﺬﯾﺮش ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﮑﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺘﺢ از اﯾﻦ ﻗﺮار
ﺑﻮده اﺳﺖ:
-1ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ اﺑﻮﻣﺎزن ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻓﺘﺢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮد.
-2وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﻓﺘﺢ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد.
-3ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻋﺮﻓﺎت ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.
 -4ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺬاﮐﺮات ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدد.
ﺑﺮای رﻓﻊ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽﻫﺎ اﺑﻮﻣﺎزن ﺗﻦ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻧﮑﺎت داد،
اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺤﻤﺪ دﺣﻼن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ دو ﺳﻮی ﻗﺪرت
ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﯾﯿﻞ و ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮیﻫﺎی ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ زود ،در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻓﺘﺢ در
آﻏﺎز ژوﺋﻦ ،ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ .ﻋﺮﻓﺎت او را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ او ﺑﻪ آرﻣﺎن و
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﺘﺶ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻘﺒﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮش و
ﺷﺎرون در ﺗﺎرﯾﺦ  2003/6/3ﺑﺮ زﺑﺎن آورده ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺑﻮﻣﺎزن
ﻧﯿﺰ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺧﻮد را از ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻣﺮﮐﺰی ﻓﺘﺢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .در ﭘﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام ،ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ )ﻋﺮﻓﺎت و
اﺑﻮﻣﺎزن( ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮد و ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻮﻗﺖ آرام ﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ اﺳﺮاﯾﯿﻞ و آﻣﺮﯾﮑﺎ در
اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .در داﺧﻞ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان و
ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺘﺢ ﺗﻼشﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﯿﻦ ﻫﻮاداران دو ﺳﻮی اﺧﺘﻼف ﺟﺮﯾﺎن
دارد .ﻋﺮﻓﺎت ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻞ اﻃﻼﻋﺎت،
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ) 17ﮔﺎرد رﺋﯿﺲ ﺗﺸﮑﯿﻼت( ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ،
ﺗﻔﻨﮕﺪاران درﯾﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ وﯾﮋه ﺗﺴﻠﻂ دارد .در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ

ﻧﯿﺰ اﺑﻮﻣﺎزن و دﺣﻼن ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت ،ﭘﻠﯿﺲ و ﺳﺎزﻣﺎن دﻓﺎع
ﺷﻬﺮی ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺑﻮﻣﺎزن و دﺣﻼن از ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ
اﻃﻼﻋﺎت در ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮی ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻋﺮﻓﺎت ﺟﺒﺮﯾﻞ
اﻟﺮﺟﻮب را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و او را در ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﯿﺐ دﯾﺮﯾﻨﻪاش ﯾﻌﻨﯽ
دﺣﻼن ﻗﺮار داد .دﺣﻼن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﯾﺎﺳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﺶﻫﺎ و رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی دروﻧﯽ ،ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت داﺧﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ
ﻓﺘﺢ را ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻠﯽ ،اﺳﻼﻣﯽ و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ اﻓﺰود ﮐﻪ در ﻧﺒﻮد ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه
ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ
وﺟﻮد ﻋﺮﻓﺎت در راس ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺮاﯾﯿﻞ اداﻣﻪ دﻫﺪ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن از اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮﯾﺪ .ﮔﺮﭼﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮه اﻟﻔﺘﺢ و ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر او ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﭼﭗ رواﻧﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﯾﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت رﺋﯿﺲ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان و اﺑﻮﻣﺎزن
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ آن از ﻃﺮح »راه ﺻﻠﺢ« اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺼﺮ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ و ﺳﻮرﯾﻪ و اردن ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ اﺑﺮاز ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ،
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ
»ﺣﻤﺎس از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم آرای ﻣﺮدم را
ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪآورد «.ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ ﻋﺮﻓﺎت و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺗﺸﮑﯿﻼت را زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﺑﺮده ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺮدم اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن از آﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖﺧﻮاﻫﯽ و رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺻﻮرت
واﮔﺬاری ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺣﻤﺎس ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را
در اﯾﺮان داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﭼﭗ رادﯾﮑﺎل ﻣﻼﯾﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ را از دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﺎرج ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ .وﻟﯽ
ﺷﮕﻔﺘﯽ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه را ﻣﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺷﻮﯾﻢ و ﺣﺘﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﻫﻤﺎن راه ﺧﻄﺎی ﭘﯿﻤﻮده ﺷﺪه را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ
ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﮔﺮدان ﺳﮑﻮﻻر اﺳﺖ و در ﺻﻮرت
اﻓﺘﺎدن ﻗﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻠﻪﺷﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪای روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺰرگ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ در ﺻﻠﺢﺧﻮاﻫﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ و ﯾﺎ ﺣﺘﺎ
اﺳﺮاﯾﯿﻞ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﺢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و اﺳﺮاﯾﯿﻞ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و اﯾﻦ
ﺑﺎ ﭼﭗروی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و در راس آن ﺣﻤﺎس ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﻤﺐ ﮔﺰاری و
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﺤﺎری اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎس
در ﻣﻮرد ﺣﻤﺎس ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺣﻤﺎس ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻤﺎس ﻧﺎم ﻓﺸﺮده »ﺣﺮﮐﺖ اﻟﻤﻘﺎوﻣﻪ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﯿﺮون
راﻧﺪن اﺳﺮاﯾﯿﻞ از ﻣﺤﺪودهی ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﻣﺤﺪودهی 1948
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در  15دﺳﺎﻣﺒﺮ  1987اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﺮد و ﺧﻮد را
اداﻣﻪ دﻫﻨﺪهی راه اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺣﻤﺎس ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺰهی ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ  1968اﻋﺮاب و اﺳﺮاﯾﯿﻞ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺧﻂ و ﻃﺮح
ﺳﺎزش ﺳﺎف ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﺳﺮاﯾﯿﻞ و ﭼﺸﻢ
ﭘﻮﺷﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮدی )ﺑﻪ زﻋﻢ ﺣﻤﺎس( ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ
اﺟﻼس رﺑﺎط  1974ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﯽﺷﻤﺮد و اﻣﮑﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد ﺣﻤﺎس از اﯾﻦ روی و ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان
ﮔﺬاﺷﺖ) .ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ اﺳﺤﺎق راﺑﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﻮرﺳﺎدات ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺳﺮاﯾﯿﻞ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻤﺎس ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﻌﻬﺪه اﻟﺮوای( ﺣﻤﺎس
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ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻃﺮحﻫﺎ و
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺳﺖ* و اﺻﻮﻻ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﮔﺮوه ﺟﻬﺎد در  1981و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷﯿﺦ
اﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ در ﺳﺎل 1983ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در اواﺧﺮ ﺳﺎل 1987
ﺑﻨﺎم ﺣﻤﺎس اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﻣﺪت
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﺎه ﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﻋﺮﻓﺎت در ﺳﻠﮏ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن درآﻣﺪ و ﺑﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﺻﻠﯽ ﺣﻤﺎس ﺑﺪل ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﺪل ﮔﺸﺖ و ﺷﺎﻧﺲ ﻋﺮﻓﺎت ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻫﻤﻮاره ﺣﻤﺎس ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی
اﺻﻠﯽ اﺧﻼلﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮ راه ﺣﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﺮاﺗﮋی
و ﻫﻢ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﭘﺎ ﻣﯽﻓﺸﺮد و اﺻﺮار ﻣﯽورزﯾﺪ .ﺣﻤﺎس در  1991ﺑﺎ اﻋﻼم
ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﺪی ﻃﺮح ﺳﺎزش درآﻣﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﮑﻪ ﻗﺮارداد
ﻏﺰه – ارﯾﺤﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  13ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  1993ﻣﯿﺎن اﺳﺮاﯾﯿﻞ و رﻫﺒﺮﯾﺖ ﺳﺎف
در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺎﻫﺮه و ﻃﺎﺑﺎ ﺑﺮآن ﻣﻬﺮ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎد .ﺣﻤﺎس آﺷﮑﺎرا ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ را رﻫﻞﮔﺸﺎ ﻣﯽداﻧﺪ و
ﻫﺪف آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﺳﺮاﯾﯿﻞ و ﺣﺘﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺬاﮐﺮه
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺮاﯾﯿﻞ اﺳﺖ .ﺣﻤﺎس ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺳﻠﻮ و دﯾﮕﺮ
راهﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ را » راه ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻗﻀﯿﻪ
و آرﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺣﻘﻮق
ﺣﻘﻪ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ« ﻣﯽداﻧﺪ .ﺣﻤﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﺣﺪت ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ در
آن ﻧﻮاﺣﯽ اﺳﺖ و ﺻﺮﯾﺤﺎ دارای اﻋﺘﻘﺎدات ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و ﺿﺪ ﯾﻬﻮدی اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .
»ﻧﻘﺸﻪ راه ﺻﻠﺢ « ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺮاﯾﯿﻞ و اﯾﺠﺎد ﮐﺸﻮر
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮﯾﻦ راه ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و
ﺳﺎف آﻧﺮا اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺳﺮاﯾﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻣﻀﺎی آن
ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺷﺎرون
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺬف ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺮای اﺳﺮاﯾﯿﻞ و ﻧﯿﺰ
ﺣﺬف ﻃﺮح ﺻﻠﺢ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻧﻘﺸﻪ راه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد ،ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ
ﺷﺎرون ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ دو ﺑﻨﺪ در ﻃﺮح »ﻧﻘﺸﻪ راه« از اﺟﺮای آن
ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح دﺳﺘﺎوردی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎرون و دﺳﺖ راﺳﺘﯽﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﺣﺰب ﻟﯿﮑﻮد )اﯾﻦ ﺣﺰب ﻫﻤﻪی
ﻣﺮدﻣﺎن اﺳﺮاﯾﯿﻞ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ( را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻃﺮح ﮔﺮدن ﻧﻬﻨﺪ ،اﻋﻼم ﭼﻬﺎرده ﺗﻦ از ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن اﺳﺮاﯾﯿﻞ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
روزﻫﺎی اﮐﺘﺒﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻤﺒﺎران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ زد
ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﺮدم اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻧﻈﺮات ﺷﺎرون را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻫﯿﭻ وﺟﺪان اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺣﺸﯿﮕﺮی و ﮐﺸﺘﺎر و ﺗﺠﺎوز ﺷﺎرون را
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﻧﺘﺤﺎری ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ را
ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﯽﮔﻨﺎه و ﺑﺴﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﻫﻢ
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺻﺤﻪ ﺑﮕﺬارد.
ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ در ﺑﺎره ی ﺣﻖ آزادی ﺑﯿﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم اﯾﺮان )و ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن و ﺣﺘﺎ اروﭘﺎ( درﮔﯿﺮ
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﺎص روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻧﯿﺴﺖ .واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﺮاﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ،
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﻘﺪ و
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آزادی ﺑﯽﻗﯿﺪ و ﺷﺮط رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎٌ از
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﺳﺖ .روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد آرا و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺎور
دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻮرد آرا ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﯽﺗﺮس از ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﻬﻤﺖ اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻋﻘﯿﺪه آﻧﻬﺎ ﺣﺮف ﺧﻮد را ﺑﺰﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﻃﺒﻌﺎ
ﺣﻖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﻦ و ﺑﺴﯿﺎری »ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ« ﻣﺒﻠﻎ
ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ

ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ در
آن آﻣﺪه اﺳﺖ » :در ﮐﻨﺎر رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﯾﯿﻞ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮک
اروﭘﺎ  ،اﯾﻨﮏ ﺑﺮﺧﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ،
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از رادﯾﻮﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ »ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺣﻘﺎﯾﻖ را آﻧﻄﻮر
ﻗﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ارﺑﺎﺑﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺎن آﻧﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻋﺮان ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺻﺪای اﯾﻦ ﻣﻠﺖ زﺟﺮ دﯾﺪه را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻔﺴﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در زﯾﺮ »ذره ﺑﯿﻦ« ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ  ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ « ﺟﻮرج دﺑﻠﯿﻮ ﺑﻮش ﻋﻠﯿﻪ
ﻋﺮاق دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺟﻮرج دﺑﻠﯿﻮ ﺑﻮش ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺘﯽ ﻣﺪارک ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﻢﺻﺪا ﺑﺎ ﺑﻮش و ﺷﺎرون ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﺤﺎری ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻋﻠﯿﻪ
ارﺗﺶ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮﻧﺪ«.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻫﯿﭻ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای اﻇﻬﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺑﻪ
وﯾﮋه ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﻫﻢ اﺗﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮل را زده اﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﺧﻂ و ﻧﺸﺎن
و اﯾﻨﮑﻪ »ﻣﺮدم در آﯾﻨﺪه ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﯾﻦ »آﻗﺎﯾﺎن «
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ«اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺷﺎﻧﺲ آوردهاﯾﻢ ﮐﻪ
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮرﯾﻢ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﯾﻢ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﺮای ﺳﮓﻫﺎی ﻫﺎری ﭼﻮن ﺣﺴﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و ﺗﻮاﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ آن »روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ« ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺨﻠﺺ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪاﻓﻊ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ و اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﺎر ﻋﺪم رﻫﺴﭙﺎرﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ )ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﺪ( ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎدهای
ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ اﺳﺮاﯾﯿﻞ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﻋﻘﺐ
ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر درﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
اوﺿﺎع ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻮروﮐﺮات دوﻟﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  30وزﯾﺮ و 200
ﻣﺸﺎور و ﺑﻠﺒﺸﻮی ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﻋﺮﻓﺎت را )ﮐﻪ ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از وﺟﻮد
ﺗﻨﺪروﻫﺎ در ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺟﻮﯾﺪ( اﻓﺰود ﺗﺎ ﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭘﯽ ﺑﺮد.
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﮔﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﻤﺎس ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻋﺮﻓﺎت ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ اوﺿﺎع از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ( ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻤﺎس و ﯾﺎ
رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﺮوان ﺑﺮﻗﻮﺗﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ دوﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﭼﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪای ﺑﺮای
ﻣﺼﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﻗﻬﺮﻣﺎن واﻗﻌﯽ اﻧﻮرﺳﺎدات ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ را
دور از ﻫﻮ و ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺪﺳﺖ آورد ،او اوﻟﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﭘﺲ از
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻮد.
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* ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺣﻤﺎس  -ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ آﮔﺎﻫﯽTﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ
ﭘﺎﯾﮕﺎه و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ آوردهام.
http://www.palestine-persian.info/jonbesh-e-hemas/jonbesh-ehemas.html

ﺑﺎﺗﻼق ﻋﺮاق و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ...
وارﺛﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن آنﻫﺎ در دورهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت را ﻫﻤﻮاره ﻣﺪﯾﻮن اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ
اﻣﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺑﺎ آرزوی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻬﻠﻮی،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای را در ﺗﺮﻏﯿﺐ دوﻟﺖﻣﺮدان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن دادهاﻧﺪ .آﻧﺎن از ﯾﮑﺴﻮ در آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن اﯾﻦ
ﺗﺼﻮر را اﻟﻘﺎء ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪی آنﻫﺎ در ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
در اﯾﺮان ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻧﻔﻮذ آنﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺎ اداﻣﻪی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ.
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ﮔﺮﭼﻪ ﺳﯿﺮ روﯾﺪادﻫﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ،
ﺗﺼﻮرات و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﻮدن دﺧﺎﻟﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ
در اﯾﺮان را ﻧﺸﺎن داد ،وﻟﯽ ﻧﺎﻓﺮﺟﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ در
ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺮاق آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗﺪارک ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺮاق ،ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ و ﺣﻮادث ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﻤﯽ آن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺧﺴﺎرتﻫﺎ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ اداﻣﻪی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺟﻨﮓ و دﺧﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺖ ،و از ﺟﻤﻠﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ و اﻗﺪام در ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ اﯾﺮان را در ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽﺳﺎزد.
در واﻗﻊ ﻣﺸﮑﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺘﺼﻮر ﺟﻨﮕﯽ ،راه ﺣﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ .زﯾﺮا ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در
ﻋﺮاق در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺻﻠﺢ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻟﻘﺎﺋﺪه و ﺣﺘﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ
ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺗﻤﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﻠﺤﻪی اﺗﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻘﻮط و ﺑﺮ ﮐﻨﺎری اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻣﺸﮑﻞ را
ﺣﻞ ﮐﺮد و ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزش و ﺑﺪه
ﺑﺴﺘﺎن آن را ﮐﺎﻫﺶ داد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺷﻮار و ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪن اﺣﺘﻤﺎل اول در ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﭘﯽ راه ﺣﻞ دوم اﺳﺖ و ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺿﻤﻦ
اداﻣﻪی ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﻓﺸﺎر ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ اروﭘﺎ،
روﺳﯿﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزش ﺑﺎ آنﻫﺎ ،ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻏﻠﺒﻪ
ﮐﻨﺪ و ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎ را ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزد.
در ﻋﺮاق ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺪار
ﮔﺮاﯾﺎن ،از ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺗﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺎﺧﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮازی ،واﻗﻌﯿﺘﯽ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﭘﻞ ﺑﺮﻣﺮ ،ﺣﺎﮐﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻋﺮاق ﺣﺘﯽ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ در ﻋﺮاق و ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﮐﺮدن
آن ﺷﺮﮐﺖ دارد.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ در ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼی ﻋﺮاق و
ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ آن )ﺳﭙﺎه ﺑﺪر( و ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺮاﻃﯽِ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺘﺪا ﺻﺪر ،از ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻧﻔﻮذ ﻫﻢ در
ﺟﻬﺖ اداﻣﻪی ﻫﺮج و ﻣﺮج و ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ و ﻫﻢ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ آن و
اﺳﺘﻘﺮار ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
در ﻣﺴﺌﻠﻪی »ﺻﻠﺢ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ« ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از دﯾﺪﮔﺎه
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺤﺮان و ﻣﺎﻧﻌﯽ در راه ﺻﻠﺢِ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮِ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود.
در ﻣﻮﺿﻮع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﻘﺎﺋﺪه ﻧﯿﺰ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﻪ در ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺟﺪی اﺳﺖ .ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺳﺎﻟﻪی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ و رﻫﺒﺮان آنﻫﺎ در اﯾﺮان و
رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ اﻗﺘﺪار ﮔﺮاﯾﺎن ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎ
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻨﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎری از
ﻣﺘﻨﻔﺬﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﺳﺮدﺳﺘﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎزیِ
اﯾﺮان در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
وﺟﻮد ﻋﺪهای از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﻘﺎﺋﺪه در اﯾﺮان ،ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﻬﻢ
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺰرگ
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد .راﺑﻄﻪی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻟﻘﺎﺋﺪه و ﭘﻨﺎه دادن ﺑﻪ اﻋﻀﺎی
آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای »ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ« ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫ ِ
ﻤﯿﺖ
ﻓﺮاوان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ روی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و دواﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ آنﻫﺎ ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﺟﻤﻌﯽ از ﺳﺮان اﻟﻘﺎﺋﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻻدن ،ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن،
ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺑﻮﻏﯿﺚ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی اﻟﻘﺎﺋﺪه و اﺑﻮ ﻣﺼﯿﺐ زرﻗﺎوی ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ او را
راﺑﻂ اﻟﻘﺎﺋﺪه ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺪام ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺳﯿﻒ اﻟﻌﺪل رﯾﯿﺲ اﻃﻼﻋﺎت

اﻟﻘﺎﺋﺪه و ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎه ﻣﻪ در رﯾﺎض،
ﮐﻪ ﻃﯽ آن  23ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ  9آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻤﺎن
اﻟﻈﻮاﻫﺮی )ﻣﺮد ﺷﻤﺎره  2اﻟﻘﺎﺋﺪه( در اﯾﺮان ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ
روﻧﺎﻟﺪ راﻣﺰﻓﻠﺪ وزﯾﺮ دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ درﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران از ﭘﻨﺎه دادن
اﯾﺮان ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ارﺷﺪ اﻟﻘﺎﺋﺪه و ﺣﻀﻮر ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻻدن ،ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺑﻮﻏﯿﺚ،
ﺳﯿﻒ اﻟﻌﺪل ،اﯾﻤﺎن اﻟﻈﻮاﻫﺮی در اﯾﺮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
»زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ«.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻞ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎء اﻟﻘﺎﺋﺪه را در اﯾﺮان
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره داﺷﺘﻪاﻧﺪ .رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر را ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖٍ .ﮐﻤﺎل ﺧﺮازی ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﺮان  400ﺗﻦ از
اﻋﻀﺎی اﻟﻘﺎﺋﺪه را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﻣﺼﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده اﺳﺖ .ﺳﺨﻨﮕﻮی
ﮐﺎﺑﯿﻨﻪی ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ و وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻢ در ﺑﺎرهی
ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی اﻟﻘﺎﺋﺪه در اﯾﺮان و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪی ﻋﺪهای از آﻧﺎن در اﯾﺮان ،اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در
اﯾﺮان و ﺧﺎرج ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻋﻀﺎی اﻟﻘﺎﺋﺪه ﺑﺎ
ﮔﺮوه ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺴﺌﻮﻻن
و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺎرهی ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء اﻟﻘﺎﺋﺪه در اﯾﺮان و
ﻫﻮﯾﺖ آنﻫﺎ و در ﺑﺎرهی ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﯽ از رﻫﺒﺮان اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﺮان )از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ( اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﮑﺮده و ﺗﻮﺿﯿﺢ روﺷﻨﯽ ﻧﺪاده اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ
ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻮق ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺑﺎﻻ را دﺷﻮارﺗﺮ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .دراﯾﻦ ﺑﺎره
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ،ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖِ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ،اروﭘﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ .ژاک ژﯾﺮاک
رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ اﺟﻼس
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ » :در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﺟﻬﺎن
ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ اﺳﺖ«.
در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اروﭘﺎ روﺳﯿﻪ را
ﻧﯿﺰ در اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزد و ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺸﺎرِ ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺰوی ﮐﺮدن آن و
ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﺑﺪون دادن اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻗﺮار داد اﻟﺤﺎﻗﯽِ ﻣﻨﻊ
ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼحﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای وادار ﺳﺎزد .در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﺗﻤﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎ در ﻣﯿﺎن زﻣﺎﻣﺪاران و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ
ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهی ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﺳﺎزی را ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺤﺮان و درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺧﺎرج را وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب
داﺧﻠﯽ و اداﻣﻪی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ
و ﺣﺘﯽ ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮﻧﺪ )و ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﯿﻤﺎن
ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﺎرج ﺷﻮد .ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن و رﻫﺒﺮان آنﻫﺎ و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺟﻨﺘﯽ دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﺷﺎﻫﺮودی رﯾﯿﺲ ﻗﻮهی ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ،
ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎون ﻗﻮهی ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻣﺴﺌﻮل »ﮐﯿﻬﺎن« و ...
از ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮاﯾﺎن و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪﻫﺎی ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﻨﺒﺮﻫﺎی
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻀﺎء ﭘﺮوﺗﮑﻞ
اﻟﺤﺎﻗﯽ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن اﯾﺮان از ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼحﻫﺎی
ﻫﺴﺘﻪای ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ.
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﺟﻮ ﺳﺎزیﻫﺎ ،ﺧﺎﺗﻤﯽ و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن
ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان درﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﺑﻪ ازاء ،درﯾﺎﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺿﺮوری ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهی ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ از اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن
ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻗﺮار داد
اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﺎﺗﻤﯽ و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭼﯿﺰ آنﻫﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺣﺎﮐﻤﺎن واﻗﻌﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻧﺪارد.
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ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﺗﻨﺶﻫﺎ و ﺟﺪال ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﮐﻠﯿﺪی و ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮه
ﺧﻮردهاﻧﺪ ﻋﺮاق ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ،ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﻘﺎﺋﺪه ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
و ﺻﻠﺢ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼتِ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ آنﻫﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻫﺮﻣﯽ
ﺑﺮای ﺑﺪه ﺑﺴﺘﺎن ،ﺳﺎزش و ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ واﻗﻔﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼتِ ﭘﯿﺸﺎروی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ آن را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ و
درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﺮﻓﺘﺎری در ﺑﺎﺗﻼق ﻋﺮاق و ﺷﺮاﺋﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ
و ﺷﺮاﺋﻂ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺣﻤﻠﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﯿﺪﻫﺎی آن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﮏ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﻄﻠﻮب و دﺧﺎﻟﺖ در ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ،ﺑﻪ وﯾﮋه درﻋﺮاق ﺑﻪ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﻪ
ﮐﻤﮏﻫﺎی آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﺋﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ،ﺗﻼش دارﻧﺪ ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه و ﺑﺪه ﺑﺴﺘﺎن و
ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺤﺮان ﺳﺎزی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﺪف را اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻧﻈﺎم و از
ﻫﻤﻪ ﺻﺮﯾﺤﺘﺮ اﻇﻬﺎرات ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ » ﺑﺪﻟﯿﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮﯾﮋه در ﻋﺮاق« و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﮑﺴﺖ
ﺗﻼشﻫﺎﯾﺶ در ﺑﯽﺛﺒﺎت ﮐﺮدن اﯾﺮان ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و
ﺧﻮاﻫﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ .او ﺿﻤﻦ ﻃﺮح ﺻﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮش ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺮاق ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ
اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ آﻣﺎدهی ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ .ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺑﺎرهی ﻣﺸﮑﻼت آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﯿﺎز آن ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﻟﺠﺰﯾﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ اﻻن در ﻣﺤﺎﺻﺮه اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
]آﻧﻬﺎ[ آﻣﺪه اﻧﺪ اﯾﻨﺠﺎ ]ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺮاق[ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دارﻧﺪ» .اﮔﺮ در
ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .«.او در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ در
ﮐﻨﮕﺮهی ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ  1600ﺷﻬﯿﺪ ﺳﺒﺰوار ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺪ ﻣﺎ را
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﻮدش را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز در ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ و زره ﭘﻮشﻫﺎ و ﺗﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻋﺮاق اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺪارد «.در زﻣﯿﻨﻪی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺼﻮرات آﻣﺮﯾﮑﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان در ﻫﻤﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﺧﯿﺎل ﺧﺎم آﺷﻮب داﺧﻠﯽ ﻫﻢ ﻫﻮا ﺷﺪ« .ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺮﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﻟﺠﺰﯾﺮه اﻇﻬﺎر داﺷﺖ » :ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه دﯾﮕﺮ در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان
ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺧﻮدش را وارد ﺻﺤﻨﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺨﺖﺗﺮ
ﺑﮑﻨﺪ« .در ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ:
»آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ دﻟﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ  ...ﻣﻦ اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ  ...اﮔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎآن ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ «.و در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد از آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد» .ﻣﺎ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﯿﺰ
ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺮارت ﻧﮑﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ.«...
ﺳﺨﻨﺎن و ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦاﻧﺪ-1 :
آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻣﺮوز در ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را
وارد ﺻﺤﻨﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮی ﺳﺎزد -2 .اﻣﯿﺪ و ﺗﻼش ﺑﺮای »اﯾﺠﺎد
آﺷﻮب« و ﺑﯽﺛﺒﺎت ﮐﺮدن »اﯾﺮان و ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو
ﮔﺮدﯾﺪ -3 .آﻣﺮﯾﮑﺎ درﮔﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮﯾﮋه ﮔﺮﻓﺘﺎر در ﺑﺎﺗﻼق
ﻋﺮاق اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺣﻞ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارد«.
ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ و آﻣﺎده اﯾﻢ »ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﻮﯾﻢ و

ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﯿﻢ« .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺨﺼﻮص »در آرام ﮐﺮدن ﻋﺮاق ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ
اﯾﻔﺎ ﮐﻨﯿﻢ -4 .درﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮارت ﻧﮑﻨﺪ« ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و در
راﺳﺘﺎی ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﺮدن و ﺗﻀﻌﯿﻒ آن ﻧﮑﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮف ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻻزم اﻋﻼم
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران ﺑﻪ ﮐﺮات ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرتاﻧﺪ .ﻣﺤﺴﻦ
رﺿﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و دﺑﯿﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ »ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﺼﻠﺤﺖ« ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﺟﻨﺎح راﺳﺖ«
وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد .زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﮐﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺧﻮد او در
آن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف
دارﻧﺪ .ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ در ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ »رﻫﺒﺮی« را ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻃﺮف
ﻗﻀﯿﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﺎ ﭼﻪ ﺳﺮی و ﭼﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎﻧﺎل
رﻫﺒﺮی و ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪ .رﻫﺒﺮی ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﻈﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻫﻢ
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ« و رﯾﯿﺲ آن ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی
دارﻧﺪ .ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﻣﻬﺎر ﺑﺤﺮانﻫﺎ اﺳﺖ و درﺳﺖ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻋﻘﻞ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
آنﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺘﻨﻪ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده و ﻣﻨﻄﻘﻪ را آرام ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺬاﮐﺮه
ﮐﻨﻨﺪ «.ﺧﻄﺒﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ  23ﺧﺮداد  82ﻋﻼﻣﺖ دادنﻫﺎی ﻓﻮق و ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎ
و ﺑﺤﺮان ﺳﺎزیﻫﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در
ﻋﺮﺻﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ در اﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ اﻗﺘﺪار ﮔﺮاﯾﺎن
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آنﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﮑﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .در اﯾﺮان ﺗﺪارک
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﻐﻠﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﻪی
ﺟﻨﺎح ﻫﺎﺳﺖ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎی
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﭘﯽ ﯾﮏ دﺳﺖ ﮐﺮدن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻗﺒﻀﻪی ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺪرتاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ در ﻣﺤﺪودهی ﻧﻈﺎم و ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ ﻣﺮدم
از آن ﺗﺼﻮر وﺟﻮد »ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﮔﺎﻧﻪ« و ﺗﻮﻫﻢ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن
در ﻗﺪرت ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ و ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﻓﻮق در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﮐﻞ ﻧﻈﺎم را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه از
اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از رأی ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم ﮔﺮدد .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻧﺪ
ﺧﺎﻣﻨﻪای -رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ،ﻣﺠﻠﺲ و ﺷﻮراﻫﺎ (...آن را ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻄﺎم ﺟﻠﻮه
ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ در  19اﺳﻔﻨﺪ  81اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را از آنﻫﺎ
ﮔﺮﻓﺖ و اﻧﻔﺮاد ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ آنﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻧﺲ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای ﻧﻈﺎم درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻖ
ﺑﺮآوردِ ﻫﺮ دو ﺟﺒﻬﻪ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮدم در دور ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺑﺪون ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن( زﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ اﻗﻠﯿﺘﯽ از
ﻣﺮدم درآن ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺟﺴﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺎن
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﺳﯽﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.
ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻫﻢ از ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن رﻫﺎ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ زﻣﯿﻨﻪی ﮔﺮﻓﺘﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر آنﻫﺎ ﺑﻪﮐﻤﮏ ﺧﺎرج و ﯾﺎ ﺑﺤﺮان در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
رﻫﺒﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮرﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق
)ﻫﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺳﮑﻮت ﺧﺎرج و ﻫﻢ وﺟﻮد ﺑﺤﺮان ﺧﺎرﺟﯽ( دﺳﺖ آنﻫﺎ
ﺑﺮای ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎر داﺧﻠﯽ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ
ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻗﻮهی ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮازی و ﻣﻬﺎرِ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی دﻟﺨﻮاه ﺑﺮﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ.
درﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻧﺎﭼﺎر از ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در اﻧﺤﺼﺎر و اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﺪ ﺧﺎﻣﻨﻪای-
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻗﺮارﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت اداﻣﻪی ﮐﺎر ﺧﺎﺗﻤﯽ-
اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻨﻄﺮ ﻣﯽرﺳﺪ -وی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻬﺮهای ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪاتِ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ،
ﺗﺪارک و ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن و
ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺨﺸﯽ از آنﻫﺎ -ﻣﺸﮑﻼتِ در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ
را ﺣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در اردوی ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﺟﺪال ﻣﯿﺎن
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮﯾﮏ از ﮔﺮوهﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﻋﻼﺋﻢ او ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،وی در اﯾﻦ ﺗﮑﺎﭘﻮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن »ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان داﺧﻠﯽ« و ﺣﻞ
ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وی ﺑﺎ دﻣﯿﺪن در ﻫﻤﯿﻦ
ﺷﯿﭙﻮر ،در ﺗﻼش ﺗﺒﻠﯿﻎ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
او ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻮد او ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮدن و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺑﻪ ﺣﺪی ﺧﺮاب ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮان ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ و وﺟﻮد او ﺿﺮوری ﮔﺮدد ،ﻧﺎﻣﺰدی رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری را ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺪون ﺷﮏ رﯾﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﺷﺪن وی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﻻزم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮد
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﯾﺮان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﻃﺒﻌﺎً ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﻫﺒﺮ را
ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺧﺘﻼف و ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن وی و رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺎن
دﺳﺘﻪﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،رﻫﺒﺮ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻣﻬﺮهی دﯾﮕﺮی ،ﻣﻬﺮهای ﺑﯽاراده و
ﻣﺠﺮی اواﻣﺮ او ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
ﺣﺬف اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺮﻏﻢ
ﺣﺬف ﯾﮏ ﻣﺰاﺣﻢ -ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﻮدﻫﺎﯾﯽ ﻋﺎﯾﺪﺷﺎن ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﺮهی
ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﮐﻼف ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪی ﻧﻈﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮاداﻣﻪی
ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻻﯾﻨﺤﻞ ،ﻣﺠﻠﺲِ ﻇﺎﻫﺮاً ﯾﮏ دﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﯿﺪان ﺟﺪالﻫﺎ و ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﻓﺎﺗﺤﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺟﺪالﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﭘﯽآﻣﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺷﺎن ﺗﻀﻌﯿﻒ و اﻧﻔﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت درﺳﺖﺗﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻣﯿﺪﻫﺎی رﻫﺒﺮان
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪی راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺎرج و ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪی
داﺧﻠﯽ ،در واﻗﻊ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻀﯿﻪ )ﺧﻮد آنﻫﺎ( را اﺳﺎس ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ از
ﯾﮑﺴﻮ و واﮐﻨﺶ ﻣﺮدم در اﯾﺮان از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در زﻣﯿﻨﻪی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖِ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺎمِ وﻻﯾﺖ،
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺳﺎزش
ﺑﺎ آن و ﯾﺎ ﺑﺤﺮان ﺳﺎزی در رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ اﻣﺎ ،ﺣﺘﯽ
درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪارد و ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎزاری و ﮔﺬرا
ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺤﺮان ﺳﺎزی ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻬﺎر ﺑﺤﺮان
اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﻏﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﻗﺖ – ﻋﻠﯽاﻟﻘﺎﻋﺪه -اوﺿﺎع را ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و
دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .اﻓﺰون ﺑﺮاﯾﻦ ،آﻧﭽﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺑﺎزاری ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
 -1ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻗﻀﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮش
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮان ﯾﺎ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻮش در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری روﺑﺮو اﺳﺖ ،ﻃﺒﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و
ﺳﺎزشﻫﺎﯾﯽ ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ُﺑﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و در
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﺮورتﻫﺎی ﭘﯿﺮوزی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
آﻏﺎز روشﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﺿﺮوری ﺳﺎزد .ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻦ ﮐﻪ در

ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻋﺮاق در ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻫﻤﮑﺎری اروﭘﺎ ،روﺳﯿﻪ و
ﺳﺎﯾﺮﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﺋﻄﯽ
ﺑﺤﺮان ﺳﺎزیﻫﺎی رﻫﺒﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ ﺧﻮد آنﻫﺎ
ﺗﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﻮد دﺳﺘﺨﻮش ﺑﺤﺮان و ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 -2ﺑﺤﺮان ﺳﺎزیِ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﺗﻤﯽِ اﯾﺮان ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ )ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای اﺳﺮاﯾﯿﻞ و آﻣﺮﯾﮑﺎ( و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺪی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻤﺒﺎران ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد،
اﻣﺮی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل آن ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﺑﺤﺮان و ﺧﻄﺮات و زﯾﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ،
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را از ﺣﺮﺑﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ روی
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ٍ
آن ﺣﺴﺎب
 -3ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽﻫﺎی ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ وﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻨﺶزای آنﻫﺎ
اﻧﺰوای ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﺎدﺛﻪ
ﺳﺎزیﻫﺎی ﺑﺤﺮان ﺳﺎز آنﻫﺎ ،ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اروﭘﺎ ،روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ،
ﮐﻪ در ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻨﺶ و ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ روﺑﺮو
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺗﺼﻮرات اﻏﺮاق
آﻣﯿﺰ آﻧﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
اﻧﺰوای ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در زﻣﯿﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن رژﯾﻢ
ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻮﻃﺌﻪ ،ﺳﺮﮐﻮب و ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در آن
ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺧﻠﯽ و ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ را ﺑﻬﻢ رﯾﺰد و آن را ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎرات آنﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺮ
ﺳﻪ ﻗﻮه ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل  ،1360ﺑﺤﺮان را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎوت
ﻣﯿﺎن ﺷﺮاﺋﻂ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺷﺮاﺋﻂ ﺳﺎل ، 60اﮔﺮ ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﻮدﻓﺮﯾﺒﯽ و
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در دﯾﺪن واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﻣﺮدم درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن آن ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺤﺮان ،ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺤﺮاناﻧﺪ و ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺑﺤﺮانﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق آنﻫﺎ ،اﻋﺎدهی ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦِ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی -ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ،
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎریِ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺟﻮانِ ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر ،درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﺒﮑﻪی
ﻣﺎﻓﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ،ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ ،اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎﻟﻢ
و ﺷﻔﺎف ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠّﯽ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج  ...ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﻣﺮدم اﻣﺮوز ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺎم ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺎﺳﺎً در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ اﺳﺖ .ﻣﺮدم اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻃﯽ  24ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻪی اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﻮده و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺮوز ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎل  60ﻧﻪ ﻓﻘﻂ  %90ﻣﺮدم از
اﯾﻦ رژﯾﻢ روی ﮔﺮداﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻗﺒﻮل
ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻓﺮاوان ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﯿﻪ آن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم و ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﺎﻧﯽ از ﻧﻮع رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ از »ﻣﻬﺎر
ﺑﺤﺮان« ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ 24 ،ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﻠﻂاﻧﺪ و
ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎی اﻣﺮوز ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آنﻫﺎ اﺳﺖ .آﻧﺎن اﮔﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ،ﻃﯽ  24ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﺎﻣﯽ در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﻗﺒﺼﻪی ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﻮه ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﺮﻫﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺣﻠﻘﻪی ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻈﺎم را
ﺗﻨﮓﺗﺮ و ﻣﺸﮑﻼت آن را ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آن را ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺬف ﺟﺒﻬﻪی دوم ﺧﺮداد ،ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮبِ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهی
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه
ﺻﺤﻨﻪی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ ﻧﺸﺎن
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دادﻧﺪ ﺑﺎ دور ﻣﺎﻧﺪن از اﯾﻦ ﺑﺎزی و ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﻧﻔﺮاد ﮐﺎﻣﻞ رژﯾﻢ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادﯾﺨﻮاه و
اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺐ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺟﻬﺖ اﻓﺸﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎ و
ﺳﺎزشﻫﺎی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﺮان را
ﻣﺤﮑﻮم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را اﻓﺸﺎء و
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ اﻫﺮم ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻀﻌﯿﻒ و
اﻧﻔﺮاد ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﻗﺒﻀﻪی ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﻮه ﺗﻮﺳﻂ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎن،
در ﺷﺮاﺋﻂ دورﻣﺎﻧﺪن ﻣﺮدم از ﺻﺤﻨﻪی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،در واﻗﻊ ﻧﻤﺎﯾﺶ رﺳﻮاﯾﯽ
و اﻧﺰوای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ
آن اﺳﺖ .ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺟﻬﺖ
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ
ﺟﻤﻬﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻻﯾﯿﮏ ﺑﻮﺟﻮد آورد.

ﻫﻢزﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮوزی ﺟﻬﺎﻧﯽ ...
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎدی از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ »ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻬﯽ« را
ﻓﺮاﺳﻮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺮﻓﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ
زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮان ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد ،آﻧﻬﻢ ﻣﺒﺎرزهای ﻣﺆﺛﺮ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﻓﺮاﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد.
اﯾﻦ ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎدی ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻫﺒﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻬﺎن
ﺑﺎ ﺷﺘﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﺶ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎدی و ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺷﺎدﺑﺎش ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺟﻮرج دﺑﻠﯿﻮ ﺑﻮش
ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر دﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ رﻫﺒﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻬﺎن ﻫﻢﺻﺪا ﮔﺮدد.
در ﻋﻮض رﻫﺒﺮان »راﺳﺖ ،ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﭼﭗ« ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺠﺎی
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ از اﯾﻦ رﺧﺪاد ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﮑﻮت را ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎح راﺳﺖ و ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻗﺪرت ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺧﺸﮏﻣﻐﺰاﻧﻪ
و ﺑﺮ روال ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎدی را ﮐﻪ در آن ﻫﻨﮕﺎم در ﭘﺎرﯾﺲ
ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮد ،ﭼﻮن ﺑﺪون روﺳﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻪ »ﮐﻔﺮ« و »ﺗﻮﻫﯿﻦ« ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت اﺳﻼم
ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان
ﻧﯿﺎزی ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎدی و ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻮﯾﻨﺪ و آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺤﻘﻖ »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدمﺳﺎﻻر
دﯾﻨﯽ« اﺳﺖ و ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ دﯾﻦ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ آﺷﺘﯽ دﻫﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،آﻧﻬﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﻤﺎﺟﺖ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺧﺪاد
ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎدی ،دادن اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه
را »اﻗﺪاﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﺑﺎ دادن اﯾﻦ
ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎدی در ﭘﯽ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .او در
ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎدی ﻫﺸﺪار داد ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی
ﺳﯿﺎﺳﯽ از اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ
اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه را ﺑﺎﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎدی داد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺷﺠﺎع در
 24ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺘﯽ اﯾﺴﺘﺎده و ﺗﻼﺷﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﭘﺮده از ﭼﻬﺮه
ﮐﺮﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﺑﺮدارد و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺪوﯾﻦ
ﺷﺪه ،ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق روزﻣﺮه زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺠﺎوز ﻣﯿﺸﻮد .ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی در
ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ را ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ وﺟﻮد دارد ،آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در
اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ و زﯾﺮ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ

را اﻣﻀﺎء ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﻤﯿﺘﻮان ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮأ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺻﻮل
آن ﺑﺎ ﻧﺺ اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎدی ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﺎﻧﻮی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺎﺿﯽ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ،در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻓﺸﺎء ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺘﻞﻫﺎی
زﻧﺠﯿﺮهای و ﭘﺮوژه »ﻧﻮارﺳﺎزی« ﺗﻼﺷﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ داﺷﺖ.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن آزادﯾﺨﻮاه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﺗﻼش ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن او ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻘﻖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان
ﮔﺮدد.
رﺧﺪاد دوم ﺳﻔﺮ ﻫﻢزﻣﺎن وزﯾﺮان ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﺋﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن،
آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ .در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ
ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ زﯾﺮدرﯾﺎﺋﯽﻫﺎی
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻼﻫﮏﻫﺎی اﺗﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و از
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻫﻢ اﯾﻨﮏ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ زﯾﺮ
درﯾﺎﺋﯽﻫﺎ در آبﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .ﺷﺎرون ﻧﯿﺰ اﻋﻼن داﺷﺖ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﻨﯽﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم و ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾﺮان ﻧﺎﺑﻮد ﻧﺸﻮد،
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻼﯾﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .دوﻟﺘﻤﺮدان اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر
دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻟﻔﻈﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪﻣﺜﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺨﻨﮕﻮی
وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر او از ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺗﻬﺪﯾﺪات اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﯿﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎدﻫﺎ ﺑﻠﺮزد.
اﻣﺎ ﺳﻔﺮ وزﯾﺮان ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ رژﯾﻢ
آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ از ﻫﻤﻪ ﺳﻮ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار دارد .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﺒﺎران ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺗﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﺷﻔﺎف در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
از ﺳﻮی ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺣﺎﺿﺮ
اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ
رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن روﺳﯿﻪ
و ﭼﯿﻦ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﻫﻢﺻﺪا و ﻫﻢرأی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮ
»ﺟﺎم زﻫﺮ« را ﺑﻨﻮﺷﺪ و دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﺮاردادی ﺧﻔﺖﺑﺎر ﺗﻦ در دﻫﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﻗﺮارداد اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻣﻨﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﻼحﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای را اﻣﻀﺎء ﮐﻨﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ از ﻏﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ اوراﻧﯿﻮم و
آب ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دﻫﺪ
ﮐﻪ ﺑﺪون اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﻤﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮔﺰارش دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻫﺴﺘﻪای ﺧﻮد را از
ﭼﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ و در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ رژﯾﻢ
اﯾﺮان ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ از ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺨﺖ و ﭘﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری »ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ« اﯾﺮان از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻪای را ﺗﺄﺋﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻋﻮض در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ وزﯾﺮ
ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ دادﻧﺪ ،وزﯾﺮان ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر
اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻪای را »ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع« اﯾﺮان
داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻋﻼن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﺮﯾﮑﺎ و
اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺳﻮی اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ وﻋﺪهای
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اروﭘﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﺒﺎران ﻫﯿﭽﮕﺎه »اﺷﺘﺒﺎه« ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ و در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮرﻧﺪ! ،رﻫﺒﺮان ﺟﻨﺎح اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﮑﻮﺷﻨﺪ
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻔﺘﻀﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ »ﭘﯿﺮوزی« ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﺑﺪل ﺳﺎزﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ
واﻧﻤﻮد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم
اﯾﺮان را ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آﻗﺎﯾﺎن از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و
ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﻘﺮ در اﯾﺮان ﺑﯿﺪاد ﻣﯿﮑﻨﺪ .رﻫﺎﺋﯽ اﯾﺮان از ﭼﻨﺒﺮه اﯾﻦ
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﮔﺮو ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
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روﺑﺮت
ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ
ﻣﺎرﮐﺲ دوﺑﺎره اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ! ﯾﺎ او ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد؟ ﺣﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران
اﺳﺘﺨﻮاﻧﺪار ﻫﻢ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺌﻮری او »ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری«
را اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ .درﺑﺎره ﯾﮏ رﻧﺴﺎﻧﺲ و دﻻﺋﻞ آن
در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮﻋﺎدی اﺳﺖ :در آﻏﺎز ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺖ و
ﯾﮑﻢ 120 ،ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﺮگ او ]ﻣﺎرﮐﺲ[ و ﯾﮏ دﻫﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ رﻧﺴﺎﻧﺲ دﯾﮕﺮﺑﺎره ﻣﺎرﮐﺲ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ .ﻧﺸﺮﯾﻪ
اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ ﮐﻪ ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰی دوﺳﺘﺪاران ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
اﺳﺖ ،در ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ  2002ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻋﺠﺎباﻧﮕﯿﺰ رﺳﯿﺪ» :ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ آﯾﻨﺪهاش ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ از اﯾﺪهﻫﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ« .ﻣﺎرﮐﺲ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ داوری دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎی رادﯾﮑﺎل ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻫﻨﻮز دارای
ﻧﻔﻮذی ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺧﻄﺎﻫﺎ ،در ﺧﻮر او
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺰاره ﺟﺪﯾﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ  BBCﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺰاره
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد و ﯾﺎ زن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺑﺴﯿﺎر
دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .در ﺑﺨﺶ »اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ« ﮐﺎرل
ﻣﺎرﮐﺲ در رده ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ و در ﭘﯽ او اﯾﻨﺸﺘﻦ ،ﻧﯿﻮﺗﻮن و
داروﯾﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .و ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ در ﺳﺎل  1997ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده
ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ زودی ﻣﺪ روز  en vougeﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در
ﺷﻤﺎره وﯾﮋهای او را »اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ آﯾﻨﺪه« ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮑﺪار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺣﺘﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ »ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻦ در وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻢ،
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎور ﻣﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺤﻖ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ
ﻣﯿﺸﻮد« و ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺰود» :ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻘﺄ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ دارای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮد«.
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ را ﻧﻤﯿﺘﻮان ﻣﺮده داﻧﺴﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ را
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ – ﻃﺮفﻧﻈﺮ از آﻧﮑﻪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداریای ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻣﺮزﻫﺎﯾﺶ ﺗﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﺪن در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ ،ﺷﻮرش ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪ
ﺑﺪل ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ و ﺷﻌﺎر »ﺟﻬﺎن ﺑﻬﺘﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ« و ﯾﺎ »ﻣﺮگ ﺑﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری« ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻪﻫﺎﺋﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ
آﮐﺮوﺑﺎت ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ درﮐﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺎرﮐﺲ »ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ« از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را
اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﯾﺪهاﯾﻢ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
»ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ« و »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽﻫﺎی داﻫﯿﺎﻧﻪاش درﺑﺎره ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﺪد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﭙﺮدازﯾﻢ – اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ »آﻧﺎﻟﯿﺰی« ﺿﻌﯿﻒ،
ﻏﯿﺮﻧﻘﺎداﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﭽﻨﯿﻦ آﻧﺎﻟﯿﺰی ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺪون ﻧﻘﺪ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ– ﺣﺘﯽ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎﺋﯽ ﺧﻨﺜﯽ ﺑﺎزﯾﮕﺮان را
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ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻣﻘﺎﻟﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ
ﺣﺴﻦ ﺑﻬﮕﺮ

»ﻧﻘﺸﻪ راه ﺻﻠﺢ« و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﻦ ﻫﻤﻮاره ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰم آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﻢ زﯾﺮا ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر در
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎره » 80ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ« ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ ﻣﻠﺖ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ وی از ﺟﺎده ﻋﺪاﻟﺖ و داوری ﺑﯽ ﻃﺮف ﺧﺎرج
ﺷﺪه و ﺣﺘﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ او را ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎی
ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﺴﺘﻪ و ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﯽ ﮔﻨﺎه اﺳﺮاﯾﯿﻠﯽ اﺷﺎراﺗﯽ دارد ،اﻣﺎ در ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ ﺣﻤﺎس ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﺎ ﻣﺴﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺣﻤﺎس .ﻧﻪ »ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ« ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﯾﺎری
ﺣﻤﺎس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻠﯽ از ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ  ،دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ «.ﮔﻮﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺣﻤﺎس ﻧﻮاﻧﺨﺎﻧﻪی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ،
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻣﻠﻌﻮن ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺣﺴﺎب
ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﻫﻢ ﻣﺴﺪود ﻧﮑﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ؟ آﻗﺎی
ﺻﺎﻟﺤﯽ اﮔﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺳﻮی ﻗﻀﯿﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﺟﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﺤﺎری ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﯽ ﮔﻨﺎه و ﺣﺘﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ .آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ را اﺳﺮاﯾﯿﻞ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﺸﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اروﭘﺎ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺷﺎرون را در ﯾﮏ ﺟﻨﺎح و ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ
ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺮاﯾﯿﻞ و اﻋﺮاب
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ اﻋﺮاب ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺮاﯾﯿﻞ،
اﻣﺎ درﯾﺎ رهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﺳﺮاﯾﯿﻞ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ »ﻧﻘﺸﻪ
راه ﺻﻠﺢ« در ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،اﺳﺮاﯾﯿﻞ را زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﯽﮔﺬارد .ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و دوﻟﺖ ﺷﺎرون از اﯾﻦ
روی اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
اﺻﻞ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﻔﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ و از ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ.
ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ ﯾﮏ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻘﺪر ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺘﻤﯽ
»ﻧﻘﺸﻪ راه ﺻﻠﺢ« اﺳﺖ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ
ﮐﻼم اﺳﺖ و آن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺮاﯾﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد آن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻠﺢ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻧﯿﺖ در ﺻﻠﺢ ﻧﯿﺎز دارد
و ﺷﮑﺴﺖ آن را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮ دوش ﯾﮏ ﻃﺮف ﻗﻀﯿﻪ ﻧﻬﺎد ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺒﺎرز
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ؟
اﺻﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﻠﺢ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ )اﯾﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد( و
ﭼﻮن آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﺮاداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ
اﺻﻞ »ﻧﻘﺸﻪ راه ﺻﻠﺢ« ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﺸﺎن
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ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.
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ﺑﻬﺎی ﺗﮏﺷﻤﺎره ﻣﻌﺎدل  1ﯾﻮرو در اروﭘﺎ 1 ،دﻻر در اﻣﺮﯾﮑﺎ .آﺑﻮﻧﻤﺘﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺨﺎرج ﭘﺴﺖ :ﺷﺸﻤﺎﻫﻪ  20ﯾﻮرو ،ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ  30ﯾﻮرو
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