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   سردبیر
 زمانی پیروزی جهانی جنبش آزادیخواهان ایران هم

 نشینی جباران حکومت والیت فقیه  و عقب
  

در چند هفته گذشته در رابطه با ایران با دو حادثه بسیار پر اهمیت   
نخست آنکه کمیته صلح نوبل نروژ خانم شیرین عبـادی را     . ربرو شدیم 

پاپ ژان پل دوم که نـامزد       ای نظیر    های برجسته  از میان انبوه شخصیت   
دریافت این جایزه شده بودند، برگزید و با این انتخاب خود نشـان داد              

هـای   تفاوت نیست و به کوشش     که جهان نسبت به رخدادهای ایران بی      
ایرانیانی چون خانم عبادی که در رابطه با تحقق حقوق بشـر در ایـران               

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 ادامه در صفحه          .              نهد کنند، ارج بسیار می تالش می
باتالق عراق و اثرات آن بر مناسبات امریکا و   مجید زربخش

   )2(ایران 
  نتایج جنگ عراق و،گونه که در بخش اول مقاله آمد همان

،  جانبه مشکالت بزرگ ناشی از سیاست جنگی و تصمیم و اقدام  یک
ییر غنشینی و ت ای عقب دیوانساالری بوش را ناگزیر کرده است به پاره

 نشینی هم در ارتباط با این تغییر و عقب. در سیاست پیشین تن دهد
 باکشورهایی است که ارتباطسازمان ملل و کشورهای دوست و هم در 

 نام »های بعدی هدف« و »شر«در سیاست پیشین بعنوان کشورهای 
 .شدند  برده می

ود در ج گرچه با و، مناسبات با اروپا و سازمان مللی در زمینه
الزم انجام نگرفته است  های ها هنوز توافق خواست کمک آمریکا از آن

ن کننده را در یو حکومت بوش کماکان تالش دارد رهبری و نقش تعی
ود پایین خهای  واستخ اما اروپا و سازمان ملل نیز از ،عراق حفظ کند

 دادن نقش کلیدی به سازمان ملل در عراق و واگذاری هر نیامده و بر
 .ورزند  ها اصرار می  این کشور به عراقیی تر اداره چه سریع
 گرفتن و دادن امتیازها ها برای ها و چند و چون  کشمکشی هنتیج

آمریکا ناگزیر از تغییر : هرچه باشد یک امر قطعی و مسلم است
 . با اروپا و سازمان ملل است سازش و بده بستانی هسیاست و آماد

چنین رویکردی در مناسبات با برخی از کشورهای دیگر از جمله  
  ،2001 سپتامبر 11  از. نیز مشهود است جمهوری اسالمی در مناسبات با

  هر ر کشی آمریکا به افغانستان جمهوری اسالمیکویژه از آغاز لشه ب
ته است شبوش قرار داروز بیشتر در معرض فشارها و تهدیدهای دستگاه 

  حامی«مثابه ه های گوناگون از آن ب ی در مناسبتیو مقامات آمریکا
نقض کننده « »محور شر«... دولت ،» پایگاه تروریسم« یا »تروریسم

طور مستقیم یا غیر ه  ب، و غیره نام برده و در تبلیغات خود»حقوق بشر
تغییر رژیم را  در   یا  غیر نظامی  حتی احتمال دخالت نظامی،مستقیم

 شواهد هم حاکی از آن بود که سیاست  ی ههم. اند منتفی ندانسته
 ،  در دوران تدارک جنگ علیه عراق آمریکا در قبال جمهوری اسالمی

    11ادامه در صفحه    .زمینه سازی برای تغییر حاکمیت در ایران است
  

 :دیگر مقاالت این شماره
 یکروبرت مینس :کارل و شرکت سهامی من

 حسن بهگر :و فلسطین و اسرائیل» نقشه راه صلح«

 محمود راسخ
 )8( 57   انقالب  سالگرد مناسبت به

   نیافته  توسعه  در کشورهای  ارضی  اصالحات مشکل
 

-  اقتصادی  شد، بحران  اشاره  از عواملی  برخی  به  پیش ی در مقاله
 را ناگزیر   سابق  شاه ، که  کندی  و فشار دولت40-39 های  سال سیاسی 

.  بزند  اجتماعی-  اقتصادی اصالحات   در جهت  اقداماتی  به  تا دست ساخت
   اصطالح  به ی برنامه ،  آن  بخش ، مهمترین  اصالحات  این  از اجزای یکی

 . دهیم  می  را ادامه  موضوع  این ی  درباره بحث.  بود  ارضی اصالحات
   محتوم  و سرنوشت  شاهانه»  ارضی اصالحات«  ی  برنامه  بررسی برای

 در روند )اصالحات ارضی ( را  موضوع خواهد بود اگر این  سودمند آن
   ما انجام  در دوران که  سازیم  و روشن  قرار دهیم  مورد بررسی  آن تاریخی
 .  روبروست  و امکاناتی  مشکالت  با چه ای  برنامه چنین

   مالکان  امالک  تقسیم  یعنی اضی ار  تقسیم  اولین  مدرن در تاریخ
   صورت  فرانسه  از انقالب  پس  گسترده در مقیاسی   روستاییان  میان بزرگ
 امر، هر چند   این و اجتماعی  ، سیاسی  تاریخی  جا دالیل در این.  گرفت
اً در رابطه با  با کشور ما و اساس  در رابطه آنچه.  ، مورد نظر نیست مهم

  های  جنبه  برخوردار است تری  شایان  از اهمیت  نیافته ه توسع کشورهای
 8 ادامه در صفحه                                  . است   آن  و فنی اقتصادی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شیدان وثیق

 
 نامند؟ می» الئیسیته«آن چیست که 

 ها ها و زمینه ها، ریشه واژه: گفتار دوم
  

فتار اول این مبحث طرح کردیم که الئیسیته، چون اصطالح و در گ
در همان . شود  پدیدار می"مدرنیته"مفهوم سیاسی، در عصر معروف به 

های ناروا از الئیسیته، سعی کردیم، با  جا، پس از نقد و رد برداشت
حرکت از معنایی که این مقوله در زادگاه فرانسوی اش کسب کرده 

 .امل و مشخصی از آن به دست دهیماست، تعریف نسبتاً ک
ایمان جدیدی در . دگم نیست. گفتیم که الئیسیته مذهب نوینی نیست

الئیسیته را آن بینش سیاسی تبیین کردیم که . ها نیست برابر دیگر ایمان
از یک سو جدایی دولت و دین و از سوی دیگر آزادی ادیان و مذاهب 

و » الئیسیته«، »الئیک «تصریح کردیم که موضوع. کند را تجویز می
دولت و بخش  émancipation »رهایش«چیزی جز » الئیسیزاسیون«

دینی که در همان حال، . عمومی از قیمومیت و مرجعیت دین نیست
ی مدنی، از آزادی کامل برای ابراز  چون هر عقیده و مسلکی در جامعه

م تأکید کردیم که شرط ضروری و الز. وجود و فعالیت برخوردار است
توان از  ی مدنی و دولت است که در نتیجه نمی الئیسیته، جدایی جامعه

الئیسیته در جوامعی سخن راند که این جدایی هنوز در آن تحقق نیافته 
 در cléricalismeهم چنین اشاره کردیم که خروج از دین ساالری . است

سان نبوده و از تفاوت میان الئیسیزاسیون و  غرب یک شکل و یک
الئیسیزاسیون را  .یزاسیون، بدون توضیح بیشتری، نام بردیمسکوالر

های  کامل و رادیکال دولت از دین بطور عمده در کشور» جدایی«
آن جا که دستگاه متمرکز، سلسله مراتبی و . کاتولیک معرفی کردیم

   3ادامه در صفحه  .             تنیرومند کلیسا اقتداری کامل داشته اس
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  ...رکت کارل مارکس و ش
 

 برای جلوگیری از هرگونه امکان »سرمایه«مارکس در پیشگفتار 
دار و مالکین زمین را  های سرمایه هیبت«: سؤتفاهمی چنین تشخیص داد

اما در اینجا فقط با . به هیچوجه در منظری مثبت نمودار نمیسازم
. »اشخاصی روبرو هستیم که به مقوالت اقتصادی شخصیت میدهند

ه مناسبات سرمایه به قدرتی بدون فاعل که فراسوی ها است ک مدت
 قرار دارد، بدل شده است و بهمین دلیل آزادی نسبی جامعه  اشخاص

. بورژوائی را اثبات میکند، زیرا به قدرت شخصی شده دیگر نیازی ندارد
از این «:  چنین ندا در داد»گروندریسه«مارکس در همین رابطه در 

ئید، در آن صورت باید اشخاص را قضیه قدرت اجتماعی را بربا
استقالل «داری  ، در جامعه سرمایه»فراسوی اشخاص قرار دهید

 . »ای متکی است شخصی به وابستگی شئی
در این محدوده نه جائی برای یک مارکسیست ابله وجود دارد که 

، یا همچنین سازمان تجارت »داران سرمایه«تمامی تقصیرها را به گردن 
را به مثابه موطن » امریکائیسم«اندازد یا  می» شرور «WTOجهانی 

زیرا آنچه . تجارت بدون روح شناسائی میکند و نه برای انتزاعی خنثی
که در اینجا به مثابه روندی بدون اشخاص نمایان میشود، از منظر 

 . مارکس روندی هیوالئی است
هنرمندانه نشان میدهد که چگونه از » سرمایه«مارکس در بخش دوم 

داری آغاز میکند، در واقع جهانی  دهائی که مناسبات سرمایهرون
 چیز   میروید، جهانی ماشینی که هر کسی و همهautomatikخودکار 

را بخود وصل میکند و اشخاص و اشیاء کوچک و بزرگ را به 
تولید کاالئی، آنجا که . های ماشین مصرف سرمایه بدل میسازد چرخ

خود را بر مجموعه «کیل میدهد،  اش را تش کار مزدوری پایه عمومی
داری به مثابه هیوال، به  همچنانکه جهان سرمایه.  تحمیل میکند»جامعه

هایش را در پشت سر  مثابه مکانیسمی مرده مستقل از بازیگران، اصول
آنها انجام میدهد و آنها را به مثابه آویزه ضمیمه خویش میسازد، 

خودکار به «های   ماشین»داری سرمایه«های  بهمانگونه نیز در کارخانه
های  موضوع و کارگران فقط به مثابه ارگان خودآگاه ارگان

 . »ناخودآگاه بدل میشوند
های بیگانه توسط جوامع تولید کاالئی، نوعی  همراه با اشغال سرزمین
یابد، نیازهای انسانی جهت و نظم داده و به  استعمار درونی تحقق می

ها به معنای کامل کلمه  شوند و انسانای مرتبط می کارکرد کارخانه
داری قابل  رهائی از تنظیم بیرونی، آنگونه که در سرمایه. آماده میگردند

انعطاف نوین تجربه میکینم، این روند را تائید میکند و به آن آمادگی 
پیش : ای مدرن بیان داریم درونی میدهد و یا اگر بخواهیم آنرا با واژه

باین . دار ساختن فرد است  کارخانه– formatierenشرط آن شکل دادن 
 200ترتیب اشخاص را نباید در قید و بند نگاه داشت، باالخره آنکه طی 

نه فقط اشیائی را برای اشخاص، بلکه همچنین «سال گذشته تولید 
 . »شخص را برای اشیاء تولید میکند

. های پاپ قرار گرفت با چنین تفسیری میتوان در رده بهترین آهنگ
در «نامد  گروهی که خود را قهرمان می» روز بخیر«بنا بر تصنیف 

و همچنین گروه . »ای را عرضه کرده بودند حراجی کارکرد ویژه
زندگی ابلهانه کهنه را «: پاپ آلمانی ساعت در تصنیف خود میخواند

من هنوز آنرا در منزل امتحان نکرده / با روایت نوی آن عوض میکنم
همین است ادعای / ر این فرآورده خراب استکه چیزی د/ میدانستم

این است تفسیر . »روز بخیر، من زندگیم را بازپس میخواهم/ من
، که reale Subsumtion» زیرنهشتی واقعی«مارکسی موسیقی پاپ از 

 نوعی فانتزی از ادعائی -ای بیدار دارند گویا جوانان برای آن غریزه
 . جذب نیستداری قابل  خالق که در ماشینیسم سرمایه

مارکس بطور قاطع بر این باور بود که مناسبات مالکیت بورژوائی 
زنجیرهای « بزودی به »تکامل اشکال نیروهای مولده«طی دو سده 

داری به ظرافت تقسیم کار  هر چند سرمایه.  بدل خواهند شد»آن
 »مرکب کار«تر  افزاید، موجب ترکیب پیچیده اجتماعی می

kombinierter Arbeitگیری از این شانس، دجار  یگردد اما در بهره م
 . اصل رقابت با کار تعاونی همسوئی ندارد. حرمان میشود

امروز .  اما با این حال واقعی نیست-این امر نتیجه جبر منطقی است
داری از تولید انبوه به دوران تکنولوژی  که شکل اقتصاد سرمایه

، تولید Computerisierungگری  اطالعاتی، به دوران کار علمی، یارانه
هدایت شده با میکروالکترونیک، تکنیک ژنتیک و اینترنت پرش کرده 

داری فاقد استعداد  است، به زحمت کسی میتواند مدعی شود که سرمایه
داری نشان میدهد که  این سرمایه: آری، بیشتر از این. نوآوری است

رگران علمی و های کا بدون مالحظه از استعداد استثمار مجموعه نوآوری
های یاغیانه و جذب سمجانه نیروهای مولده برخوردار  حتی از انگیزه

ای از کار تعاونی و خودمسئولی ناگزیر میسازد  او آنها را در شبکه. است
حتی نقد مصرف نیز به . اند که با اصول مزد، رقابت و ارزش رنگین شده

نتواند استعداد داری  اینکه یک چنین سرمایه. کاالئی مصرفی بدل میشود
خود را در زمینه سازماندهی کار تعاونی خودمسئولی بکار گیرد، امروزه 

های بزرگ ثابت نمیکنند که  آیا شرکت. ای جسورانه است نظریه
های سهامی من و بطور مثال  میتوانند کار صاحبان مشاغل آزاد، شرکت

چند ثانیه کار  پیوند دهند و در  ای را با مهارت بهم پردازان یارانه برنامه
را بهم ترکیب نمایند و Bangalore  و بانگالوره Ulmنیویورک، اولم 

 ای خالق بیارایند؟ آنرا به گونه
 است و بهمین جهت Paradoxieو با این حال این بزرگترین ناسازه 

های اکونومیست از جهتی که موجب خوشحالی آنان نخواهد  نیز آدم
ات علیه مناسبات همیشه سبب دسیسه چینی مناسب: گشت، محق هستند

چه هرگاه باین نتیجه رسیم که . بازتولید انرژی طغیانگر میشود
حد و مرز، زیرک، متکی بر دانش قادر است لجاجت  داری بی سرمایه

اشخاص را به سود خود بارآور سازد، عکس این مطلب نیز درست است 
هر .  میکندای همیشه در حال گسترش تولید که او این لجاجت را بر پایه

پنداشت، فرو نخواهد ریخت،  داری، آنگونه که مارکس می چند سرمایه
انگیزد، در خدمت خود گیرد،  هائی را که برمی چون قادر نیست نوآوری

بلکه چون او میتواند چنین لجاجتی را بوجود آورد، بپرورد و از آن 
مواطبت کند، نیروئی رهاننده را در هیبت لجاجت همگانی بوجود 

ها که به یقین با یکدیگر پیوند ندارند، اما  بسیاری از انسان. آورد می
هستند که فاقد عقالنیت مالی ساده است، » موفقیت«دارای تصوری از 

هائی که در  لجاجت. و از حق تعیین سرنوشت» حرمت«همچنین از 
 . اند مفهوم کلی توسط مناسبات بوجود آمده

هائی از  از پیدایش آن ایدهس داری زمینه دینامیسم درونی سرمایه
های متکی بر تولید،  خودمختاری است که دائمأ توسط واقعیت

داری و ساختارهای سلطه درهم شکسته  سازماندهی، مناسبات سرمایه
های ناکام و  سرخوردگی، طغیان: آنهم با نتایجی بسیار. میشوند

ین گوشانه ارتباطات نو موجودهای خمیده، اما همچنین اختراعات بازی
، کوشش -را انجام میدهند» کار خود« توسط جوانانی که -زندگی

هر چند نه بدون هر . های سهامی من و هنر زیستن سرپیچیانه، شرکت
نیروی . »میکند«گونه اعتراض، حرکت مادی اشخاص را بخود وصل 

ای که نابود شدنی نیست، چتر خود را در فضای  رهائی همچون هسته
  .  گسترده استداری ناسازه این سرمایه

  ...آن چیست که الئیسیته 
 

 تدریجی و با هم دین، mutation» دگرگشتی«سکوالریزاسیون را 
آن جا که . های اجتماعی و سیاسی جامعه باز شناختیم کلیسا و دیگر نهاد

 به انشعاب در کلیسای پاپی و Réforme) دین(جنبش اصالح 
 .انجامد پروتستانتیسم می

یدار عصر جدید است، لیکن، به سان فرایندِ نفی الئیسیته، گرچه پد
های دیرینه و تاریخی  ی امور شهر، زمینه مرجعیت دین و کلیسا در اداره

های  های الئیک و الئیسیته، تأمل بر زمینه ریشه یابی معنای واژه. دارد
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تاریخی خروج از دین ساالری در غرب در راستای پولیس یونانی، 
های خودمختار در اروپای  یت و تشکیل شهردوگانگی بنیادی در مسیح

الئیسیزاسیون و » دو منطق«قرون وسطی و سر انجام سنجش 
 .دهند سکوالریزاسیون موضوع بحث ما را در این گفتار دوم تشکیل می

  
  ! الئوس وجود داشت…در آغاز: ماجرای یک واژه

 
ای  ی لغت نامه تاریخ تولد الئیسیته از نقطه نظر ریشه       

lexicographiqueو معنایی را شاید به توان چنین تعیین کرد  :
 که Laikos» الیکُس«ی   از واژهlaïcité» الئیسیته«. الئوس بود…ابتدا

 .گیرد  یونانی است سر چشمه میLaos» الئوس«خود نیز اشتقاقی از 
در » سربازان عادی« عنوانی بود که به LaoVنزد هومر، الئوس
سپس با تأسیس و تشکیل . گردید تش اطالق میبرابر رؤسا و سران ار

، »افراد شهر« ، »مردم«الئوس معنای ) poliVپولیس ( یونانی » شهر«
را » مردمان مجتمع در مجلس شهر«و یا » شهروندان«، »اعضا شهر«

 .کند پیدا می
ی یونانی برای نامیدن یک چیز   دو واژهDemosالئوس و دٍموس 

اند  معنای انسان هایی که در پولیس مجتمعبه » مردم«. اند»مردم«یعنی 
یا » مکان«به معنای آن » پولیس«. شوند و با پولیس تعریف و تبیین می

تعلق » شهروندان«برآمده و به » شهروندان«که از است ) site(ی ئ »جا«
ی امور شهر  به معنای کسانی که در اداره» شهروندان«و سرانجام، . دارد

» همسان« چون افرادی -) اصل میان آن دوبا خط ف»  داری-رشه«یا (
Homoioi برابر« و «isoi -مشارکت دارند . 

و سپس » سرزمین«و » ملک«اما اگر دٍموس در اصل ترجمان 
 Clisthène( ای در شهر آتن توسط رفرم کلیستنی بود  تقسیمات منطقه

، معنای الئوس، همان طور که گفتیم، ریشه در یک .)م. ق508 – 507
سربازان ساده در برابر فرماندهان و ( نظامی -بندی کارکردی طبقه 

ی الئوس است   مشتق دیگری از واژهLaoïالئوی . دارد) درجه داران
در تمایز با منصب داران اطالق ) عوام(که به مردم عادی جامعه 

ی مصر  الئوی، در نوشته هایی که به زبان یونانی در باره. گردید می
ردمی را گویند که در این سرزمین از کاهنان و باستان موجود است، م
 .مقامات دینی جدایند

.  واژه یونانی نبوده بلکه التینی استLaïque یا Laïc» الئیک« اما 
 و بویژه ecclésiastiqueی دوازده میالدی در گفتمان کلیسایی  از سده

ی  این واژه نیز از کلمه. شود پس از قرن شانزده در اروپا متداول می
 .شود ی الئوس استخراج می نانی الیکُس برآمده و از همان ریشهیو

صفت است و به )  در زبان التینLaicus یا LaicoV (Laikosالیکُس 
معنای آن چیزی است که به الئوس یا مردم تعلق دارد، ناشی از مردم یا 

چیزی را گویند که عمومیت دارد، مشترک . برخاسته از مردم است
ی اداری و رسمی است، غیر دولتی است، مدنی  هاست، خارج از حوز

civilی در انجیل و تورات غایب است  این واژه.  در برابر نظامی است
 مسیحی به –های مقدس و در کالم یهودی  در حالی که در آن کتاب
» خلق مسیح«یا » خلق خدا«، »خلق مقدس« کرات از الئوس به مفهوم 

 زیرا آن چه که …" :ن رفته استسخ) کافر(های بی دین  در برابر خلق
به وجود آمده از روح القدس است؛ او پسری را )  مترجم–مریم (در او 

زیرا اوست : متولد خواهد کرد و تو آن را به نام عیسی خواهی خواند 
را از گناهانش )  مترجم– در انجیل آمده است Laos(که خلق اش 

 ).21باب یکم، انجیل به روایت قدیس متی . ("نجات خواهد بخشید
 ! دو معنا: مدرن» الئیکِ«کلیسا و » الئیکِ« 
 

اصطالح الئیک، همان طور که اشاره شد، ابتدا، در دوران معروف 
ی کلیسای مسیحی مطرح و به کار برده  به قرون وسطی، در حوزه

ی مشخص، با ساختار مندی  معنای الئیک در آن زمان، به گونه. شود می
ی  بدین ترتیب که جامعه. نی در ارتباط بودای دی کلیسا چون جامعه

 و Laïcsها  الئیک: شدند  یا دسته تقسیم می"طبقه"مسیحی به دو 
 . Clercs.کلِرک ها

ی دینی یا مردمان مؤمنی بودند  ها آن دسته از اعضأ جامعه الئیک
که در قبال کلیسای مسیح وظایف دیگری جز آن چه که غسل تعمید از 

الئیک ها، در یک کالم، به مسیحیان . هده نداشتندطلبید، بر ع آنان می
 .شد گفته می» خلق مسیح«عادی، مؤمنین یا همان 

 یعنی کلیساوندان یا کارمندان کلیسا قرار Clercsها  در مقابل، کلِرک
اینان آن دسته از مسیحیانی بودند که، بر خالف الئیک ها، در . داشتند
تبی کلیسا دارای رتبه، شغل، ی مسیحی و در ساختار سلسله مرا جامعه

در حکومت (آن ها، از سوی کلیسا، وظایف اداری . منصب و مقام بودند
) ها و مؤسسات فرهنگی ی انجمن در اداره(، فرهنگی )های دولتی و نهاد

ها  کلِرک. و غیره بر عهده داشتند) در کار تدریس و تعلیم(و آموزشی 
آمدند و از این   حساب میدر حقیقت منصب داران و کارمندان کلیسا به

دستگاه یا از دولت هوادار دین ساالری برای انجام وظایف اداری، 
بدین ترتیب، در . کردند فرهنگی، سیاسی و دینی شان حقوق دریافت می

. شود معنای اولیه و کلیسایی آن، الئیک در برابر کلِرک تعریف می
 کلیسا  کشیشان و کارمندان"طبقۀ"ای است که به  الئیک مسیحی

Clergéتعلق ندارد . 
ی ساختار کلیسای مسیحی است و  مفهوم فوق از الئیک اما ویژه

نباید ساده انگارانه و مکانیکی آن را به دیگر جوامع دینی چون یهودی 
ی اسالمی متأخر  با این که به سان نمونه در جامعه. یا اسالمی تعمیم داد

 مسلمان، سخن راند، اما به توان از دو قشر متمایز، روحانیون و مردم می
ها خواهیم دید، پدیداری و  ی این سلسله بحث ای که در ادامه گونه

ساختاری همانند و همسان دستگاه کلیسای مسیحی و یا چیزی به مفهوم 
 :، در دنیای اسالم وجود نداشته است»جدایی از دین«

در دنیای اسالم ، اگر که در یک معنای جامعه شناسانه محدود، "
)  مترجم–منصبان و کارمندان کلیسا قشر صاحب (clergéحبت از ص

حتی . توان از الئیسیته سخن گفت مجاز باشد، لیکن به هیچ عنوان نمی
های مسیحی  ی دینی که در زبان تصور چیزی جدا یا جدا پذیر از اُتوریته

نامند با اندیشه و پراتیک اسالمی کامالً  الئیک، این زمانی یا سکوالر می
های نسبتاً مدرن است که زبان عربی، با وام  تنها در زمان. گانه استبی

بردند،  ها را به کار می گیری از مسیحیان عرب زبانی که این اصطالح
 رجوع کنید Bernard Lewis. (ها ساخته است هایی برای این واژه معادل

ن اما معنای مدر ).نامه گفتار دوم در آخر این مقاله در همه جا به کتاب
شود و در  ی نوزدهم میالدی در غرب متداول می الئیک که از سده

ی جدایی الئیک  حقیقت انشقاقی از همان مفهوم اولیه و کلیسایی بر پایه
شود که مستقل و جدا از نهاد دین  الق میت کلِرک است، به نهادی ا-

و یا » ی الئیک مدرسه« ، » دولت الئیک« بدین سان از . کند عمل می
چنین نهادهایی در تعیین . شود صحبت می» مومی الئیکبخش ع«

شان و  های ارزشی شان با جامعه، در مالک های شان، در مناسبات سیاست
کنند و هیچ  سرانجام در کارکردشان هیچ ارجاع به دین خاصی نمی

 .شناسند مذهبی را به رسمیت نمی
  

 !ترجمه ناپذیری: های جهان الئیک و الئیسیته در زبان
 

الح الئیک در دو معنای آن، یکی از منظر ساختار کلیسایی و اصط
های  دیگری در مفهوم مدرن کنونی، همان طور که گفتیم، در سرزمین

ی ساخت فرانسوی برابر خود را در هیچ  الئیسیته. شود کاتولیک رایج می
های  این در حالی است که در کشور. کند زبان غیر التینی پیدا نمی

به فراوانی » سکوالریزم«ی زبان و آنگلوساکسون از پروتستان، آلمان
 . رود سخن می

ی الئیک استخراج  در زبان ایتالیایی، اکثر اصطالحاتی که از ریشه
ی   که همان الئیسیتهLaicita و Laicismo ، Laicista: اند چون شده

 را روند Laicizzacioneالئیسیزاسیون . شوند فرانسوی است، استعمال می
لت و دین یا استقالل سیاست از اتوریته و قیمومیت کلیسا جدایی دو

 .تعریف کرده اند
 … و الئیسیستاLaicoدر زبان اسپانیولی، هم چون ایتالیایی، الئیکو 

 و جامعه نسبت به هر گونه نفوذ و Estadoی استقالل دولت  ترجمان ایده
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دیگر در زبان پرتغالی، که یکی  .باشند  میEclesiasticaدخالت کلیسا 
ها را با کمی تفاوت در نگارش و  های التینی است، همان واژه از زبان

 و الئیک را هم چون اسم یا Laicidadeالئیسیته را . برند تلفظ به کار می
  laic ،laityدر زبان انگلیسی، واژگان .نامند  میlaical یا laicoصفت 
،laicizeو laicity و ) سکوالر( به معنای غیر کلیسایی، زمینی
 به مردمی گویند که از صاحب Lay. شوند  استعمال میtemporelزمانی

ای نیز  منصبان کلیسا جدایند و در عین حال به انسان مبتدی و غیر حرفه
از سوی دیگر سه اصطالح سکوالر، سکوالریزم و . گویند می

ها  باشند و جالب است که آن سکوالریزاسیون جزو واژگان این زبان می
 .اند ک، الئیسیته و الئیسیزاسیونِ التینی برابر نهادهرا با الئی

ها  در زبان آلمانی، زبانی که در واژه سازی و معادل سازی واژه
. اند ی الئیک معادلی پیدا نکرده ریشه مانند است، اکثر اصطالحات هم بی

است و ) غیر کلیسایی( که هم به معنای الئیک laity یا laieبه استثنای 
 Säkularisierung  زا در حالی که. نامقدس، عامی و ناواردهم به معنای 

kularisiernäS  وWeltlich دنیوی«شدن، » این زمانی« به مفهوم «
 در آلمانی، ،شود کردن چیزی و ترک کلیساوندی صحبت می

 یا غیرکلیسایی که با Entkonfessioalisierungالئیسیزاسیون را 
 را Laïzismusالئیسیته . اند ده ترجمه کر،غیردینی نباید اشتباه شود

طرفی   و یا بیTrennung von Kirche und Staat: جدایی دین و دولت
اند که البته صحیح ولی   معنا کردهReligiöse Neutralität: نسبت به دین
 .ناکامل است

اند   ترجمه کردهSekouliarizatsiaدر زبان روسی الئیسیزاسیون را 
اما برای سکوالر . اسیون التینی استکه در حقیقت همان سکوالریز

 .  به معنای غیر کلیسایی نهاده اندsvetskiiیک برابر روسی 
ی الئیک ساخته  ی ریشه در زبان ترکی، اغلب کلمات التینی که بر پایه

اند کم و بیش به همان صورت و با نگارش و تلفظی کمی متفاوت  شده
، الئیسیسم را lâiklikleو  Lâikالئیک و الئیسیته را . شوند استعمال می

lâiklik و الئیسیزاسیون را lâiklestirmeالبته نظریه پرداز . نامند  می
 که Ziya Gökalp در ترکیه، ضیاء گوکالپ، "الئیسیته"ترکیسم و پدر 

» الئیک« با افکار روشنگران فرانسه بسی آشنایی داشت در برگردان 
کند و الئیسیته را  ترجمه می Lâ-dini» ال دینی« به ترکی ناشیانه آن را 

 .گیرد اشتباه می» المذهبی« با 
ای برابر الئیسیته به معنای جدایی دولت و دین   در زبان عربی واژه

الئیک و سکوالر عِلمانی، الئیسیزاسیون، الئیسیته و . وجود ندارد
علمنَت یا عِلمانیت و فعل الئیسیزه یا سکوالریزه : سکوالریزاسیون

در جایی دیگر نیز از کلمات زمنی و دنیوی . ه شده اندعلمنَ ترجم
توان در دو تیپ یا سنخ  ها را می این برابر سازی. استفاده شده است

 .مفهوم جای داد
همان (یعنی اهل عِلم، دانش، دانستگی و شناخت » عالِم«یکی، 

Epistéméشود است که در ضمن به علمای دینی نیز گفته می)  یونانی .
. یعنی دنیا، جهان و آن چه در اوست» عالَم«به معنای و دیگری 
به » عالَم«ی عربی واژه الئیک، در معنای  کنیم که ترجمه مالحظه می

» عالِم«و در معنای ) سوکوالریسم(» این زمانی شدن«و » دنیوی شدن«
به تعریف گزاف و بسیطی از الئیک و الئیسیته یعنی عقل باوری 

)rationalisme(چنین تبیینی را در گفتار اول متذکر شدیم، ، که اشکال 
 شود نزدیک می

 – مسیحی –در هر دو حالت ما هم باره از معنای اصیلِ یونانی 
: مطرح است» جدایی«ی  در آن جا که ایده. مدرن الئیک به دوریم

، جدایی )یونان(جدایی سربازان و مردم ساده از رؤسا و سرداران 
بویژه نزد کاتولیک (منصبان کلیسا ی مسیحی از صاحب  اعضای جامعه

و در درجه اول به ( و سرانجام جدایی نهاد دولت از نهاد دین ) ها
ای که به قول  در عصر جدید، ایده) عنوان پیش شرط از جامعه مدنی

 . نیز در جهان اسالم ناممکن است"حتی تصورش"لِویس 
اخته  در زبان فارسی، تا کنون، معادلی برای الئیک و الئیسیته س

 –دین«یا »  جدا–دین«ها را  نامه آشوری آن واژه. نشده است
ای  پاره. ترجمه کرده است) جدایی از چی معلوم نیست؟(» جداگری

این «، »دنیوی«گیرند و هر دو را  نیز الئیک را با سکوالر اشتباه می
سوی «و به » عرفیت«، »عرفی«ای اما از  عده. خوانند  می…»جهانی

توانند ترجمان سکوالر و  رانند که بیشتر می یسخن م» عرفی شدن
های نادری که  عموماً در تالش. سکوالریزاسیون باشند تا الئیسیته

روشنی و اغتشاش وجود ااند ن روشنفکران ایرانی در این مورد انجام داده
ها   تاریخی الئیک و سکوالر و مشتقات آن–نه معنای سیاسی. دارد

 . طریق اولی تفاوت میان آن دودرک و تفهیم شده است و نه به
اما عرف به زبان عربی چیزی را گویند که معروف، مشهور و شناخته 

، رایج و )غیر اداری(سنت، عادت، معمول، مرسوم، خصوصی . شده است
توان میان عرف از یکسو و  ها نمی بدین سان، در این معنا. متداول است

ی جدایی  بر اساس ایده(ی الئیک یا الئیسیته از سوی دیگر قرابتی مفهوم
اما در فرهنگ قضایی و . پیدا کرد) یا انفکاک که در باال توضیح دادیم

و هم چنین در ) دینی(حقوقی از قوانین عرفی در برابر قوانین شرعی 
ی مدنی از ازدواج عرفی در برابر ازدواج طبق قوانین اسالمی سخن  جامعه
 میان الئیک در معنای چیزی البته در این جا به راستی تشابهی. رود می

در معنای » عرف«و ) در برداشت مدرن آن(کند  که به دین ارجاع نمی
با این همه، عرف و عرفیت، به نظر من، . خورد غیرشرعی به چشم می

قادر نیستند مضمون ژرف و غنی الئیسیته و الئیک را که در طول تاریخ 
به . ، بیان کنند اجتماعی در غرب ساخته و پرداخته شده است–سیاسی

ی  ترین معنای الئیسیته که همانا دو مؤلفه ترین و کلیدی ویژه در عمده
ما در . (ی مدنی باشد جدایی دولت از دین و آزادی ادیان در جامعه

انگیز الئیسیته در ایران پس از مشروطه خواهد  گفتاری که به مسئله
 ).ددا  این ناهمسانی را بیشتر مورد تأمل قرار خواهیم،پرداخت
 

 ! نهاد الئیک…؟ نه»ی الئیک جامعه«؟ »فرد الئیک«
  

اگر در تعریف کلیسایی، یک فرد مسیحی بیرون از دستگاه اداری 
ی دینی را به دو بخش الئیک و  نامند و جامعه می» الئیک«کلیسا را 
فرد «کنند، در تعریف مدرن، عبارتی چون   تقسیم میCléricalکلیساوند 

 .»ی الئیک جامعه«معنا و پوچ است که  دازه بیبه همان ان» الئیک
رود و به  الئیک صفتی است که در وصف یک نهاد به کار می 

شود، زیرا که ناظر بر استقالل و جدایی آن  الق نمیتای ا فرد یا جامعه
عبارت . از نهاد دین است...) های بخش عمومی  چون دولت، نهاد(نهاد 

تواند پذیرفته شود که مقصود از آن، نه  تنها در تأویلی می» فرد الئیک« 
بیان خصلت دینی یا غیر دینی بودن آن فرد بلکه تبیین نقطه نظر سیاسی 

 در چنین صورتی، فرد. او در طرفداری از دولت الئیک یا الئیسیته باشد
تواند مذهبی، آگنوستیک و یا آته باشد و در عین حال نیز  می» الئیک«

 . از دولتی الئیک طرفداری کنداز جدایی دولت و دین یعنی 
های نادرست از  پیش از این در گفتار اول، آن جا که برداشت
» الئیک« تواند الئیسیته را بر شمردیم، تصریح کردیم که جامعه نمی

باشد چون اتفاقاً با خروج از حاکمیت سیاسی است که دین و کلیسا در 
یاسی، از قیمومیت غرب، با رها شدن از الزامات بوروکراتیکِ مدیریت س

های مذهبی،  ها و کشمکش یا دخالت دولت و هم چنین از جنگ
تری برای بسط و گسترش فعالیت خود در جامعه  امکانات مساعد و فراخ

بینی  در ضمن به مارکس نیز اشاره کردیم که در یک پیش. یابند می
را نه پایان » جدایی دولت و دین«، 1830ی  داهیانه در نیمه اول دهه

یات دین بلکه، به راستی، تازه آغاز کار اصلی او در بستر جامعه تلقی ح
در حقیقت، دین، نه از جامعه، بلکه از دولت یا مدار اعمال . کرد می

» ی سکوالر جامعه«البته از . گردد قدرت سیاسی است که جدا می
توان صحبت کرد چون سکوالریسم، همان طور که خواهیم دید، بر  می

از اقتدار » دینیانه«های جامعه در راستای خروج  و نهاددِگًرشِ دین 
 .کند  اجتماعی دین داللت می-سیاسی

یا » ی عرفی جامعه«هایی چون  در همین مناسبت نیز عبارت
چه اگر منظور . دهیم را نادرست یا نادقیق تشخیص می» ی الئیک جامعه«

الئیک و ی غیردینی است که موضوع مورد انکار  از این عبارات، جامعه
ساالری و کلیساساالری است، که مقصود  الئیسیته دین نبوده بلکه دین

زدایی از جامعه نیست بلکه بازداشتن دین از اعمال قدرت سیاسی در  دین
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و اگر منظور از . ی مدنی است ضمن تأمین آزادی او در جامعه
ای است که در آن جدایی دولت و  جامعه» ی عرفی یا الئیک جامعه«

قق یافته است که در این صورت ترکیب بسی ناشیانه است و به دین تح
 …»مدرسه الئیک«، » دولت الئیک» «نهاد الئیک«جای آن باید از 

 . سخن راند
گفتیم که برداشت و تعریف مدرن از الئیک و بطور کلی خروج 

ی دوازدهم  ساالری ریشه در فرایندی دارد که بطور عمده از سده از دین
سیاسی و (های دنیوی  روندی که طی آن قدرت. شود یدر غرب آغاز م

 چون شهرهای خودمختار و شهریاران به عنوان افرادی الئیک –)مدنی
 ا،رو  به تدریج در مبارزه با دو قدرت جهان-یعنی خارج از نهاد کلیسا

اما پیش از . شوند وری و واتیکان به نیرویی مستقل بدل میتیعنی امپرا
ی یونان باستان و   اجمالی به دو پیش زمینهآن باید نگاهی هر چند

 .دوگانگی در مسیحیت افکند
  

 !داران طالیه: ی قانون در خود جامعه است سرچشمه
  

ای چون  ها در تاریخ در امتناع از ارجاع به ترافرازنده نخستین گام
ای از متفکران غربی، به راستی، در  ی امور شهر را پاره دین برای اداره

ی هشتم تا پنجم پیش از میالد، یعنی در دوران شکوفایی  یونان سده
 :پولیس، نشان داده اند

نامم که در  ای می  را جامعهhétéronomeی دگرساالر  من جامعه"
 داده heteros توسط دیگری institution یعنی قانون و نهاد nomosآن 
اده دانیم که قانون هیچ گاه توسط دیگری د در واقع ما به خوبی می. شود
اما در اکثریت شکننده . شود و همواره محصول خود جامعه است نمی

گذارند و   اجتماعی می-ی فرا موارد، ایجاد نهاد را به حساب یک اتوریته
ی بشر زنده نسبت  یا در هر حال به قدرتی خارج از توان و اراده

شود که چنین اعتقادی تا زمانی که  در نتیجه یکسره مسلم می. دهند می
م آورد بهترین وسیله برای ماندگاری و تغییر ناپذیری نهاد خواهد دوا
توانید قانون را زیر سؤال برید اگر خدا آن را داده  شما چگونه می. بود

توانید بگویید که قانون داده شده توسط خدا  باشد؟ شما چگونه می
های  ناعادالنه است وقتی که عدالت چیز دیگری نیست جز یکی از نام

های   چونان که حقیقت نیز چیزی نیست جز یکی دیگر از نامخداوند،
 –در انجیل (» زیرا که تو هم حقیقت هستی هم عدالت و هم نور«. او

: تواند چیز دیگری جز خدا باشد اما این سرچشمه البته می). مترجم
های ناشخصی اما به همان  خدایان، قهرمانان بنیادگر، نیاکان و یا قدرت

 .ماعی چون طبیعت، عقل و تاریخ اجت-اندازه فرا
حال در انبوه جوامع دگرساالر در این سیر طوالنی و عظیم تاریخ، 

این دو نمونه عبارتند از یونان . شود در دو مورد، گُسستی ایجاد می
ی  سده(ی رنسانس  باستان از یک سو و اروپای غربی در نخستین دوره

مواره به نادرستی آن ای که مورخان ه از سوی دیگر ، دوره ) 12 و 11
در هر . نامند می)  مترجم- 15ی  سده(را قرون وسطی ی رنسانس بعدی 

دو مورد ما با آغاز پذیرش این واقعیت رو به رو هستیم که سر 
ی قانون خودِ جامعه است، که ما قوانین مان را خودمان تعیین  چشمه
 جامعه و کنیم و در نتیجه امکان به زیر پرسش بردن نهاد موجود در می

شود، نهادی که  مورد انکار قرار دادن علت وجودی آن گشوده می
 ...ی سابق دیگر مقدس نیست و یا در هر حال نه به اندازه

اما این یونان، کدامین یونان است؟ در این جا باید بسیار دقیق بود و  
در بینش من یونانی که اهمیت دارد . حتی خواهم گفت سخت گیر

در این دوره است که .  تا پنجم پیش از میالد استی هشتم یونان سده
گردد و حداقل، در نیمی از نمونه  آید، نهادینه می پولیس به وجود می

ای که در  دوره. شود ها، کم و بیش به یک پولیس دمکراتیک تبدیل می
یونان باستان پذیرفته بود که  ...رسد ی پنجم به پایان می آخر سده
هاد سیاسی به معنای اخص آن، در خودِ جامعه ی نهاد، حداقل ن سرچشمه
: شدند قوانین آتنیان همیشه با این اعالن مشهور آغاز می. قرار دارد

edoxe tê boulê kai tô dêmô خوب …شورا و خلق) به باور( ، به نظر 
در عین . در همه جا منشأ جمعی قانون تصریح شده است. …است که

های دمکراتیک از جایگاه غریبی  لیسحال دین در یونان و نه تنها در پو
و ( دین قویاً حضور دارد اما این یک دینی است شهری . برخوردار است

و از امور مشترک به دور )  مترجم-نه جهان روا چون ادیان توحیدی 
کنم حتی یک بار نمایندگان شهری به  من فکر نمی. نگهداشته شده است

ی قوانینی که   در بارهoracleو  رفته باشند و از پیر غیب گdelpheدِلف 
ها احتماالً در باره پیشبرد جنگ،  آن. باید وضع کنند سؤالی کرده باشند

کی و کجا، و یا حد اکثر در رابطه با تعیین یک قانون گذار خوب از او 
 Cornelius. ("اند اما هرگز نه در باره مضمون قانون سؤال کرده
Castoriadisتأکید از من است .( 

 
 ! دوگانگی: "رو من به این جهان تعلق نداردقلم"

 
های  های انکشاف الئیسیته و سکوالریسم، و دیگر پدیدار زمینه

توان خارج از  ، چون لیبرالیسم و فردانیت، در غرب را نمی"مدرنیته"
عیسی (» سیاست« هم ستیزانه میان کلیسا و –روابط تاریخی هم زیستانه 

های خودمختار، کلیسا  ور، کلیسا و شهرو قیصر، پاپ و پادشاه یا امپراط
 ، میان امر temporel و امر زمانی spirituel ، میان امر روحانی)و دولت
 هم -این هم زیستی .  توضیح دادprofane و امر نا مقدس sacréمقدس 

 است که از بنیاد در ساختار dualismeستیزی محصول یک دوگانگی 
 :عیسویت آشکار است

انجیل به روایت اقدیس  (".ن جهان تعلق نداردقلمرو من به ای"
 -نام سنگ یا صخره به یونانی (تو پتروس ").36یوحنا، باب هجدهم، 

 …هستی و من بر روی این صخره کلیسایم را بنا خواهم کرد) مترجم
انجیل به روایت اقدیس متی،  (".ها را به تو خواهم داد کلید قلمرو آسمان

های مرا به چرا   بره…فندان مرا به چرا برگوس" ).19– 18باب شانزدهم، 
 ).18 و 15انجیل به روایت اقدیس یوحنا، باب بیست و یکم،  ("بر
به قیصر آن رسد که به قیصر تعلق دارد و به خدا آن رسد که به خدا "

 ).21انجیل به روایت اقدیس متی، باب بیست و دوم،  (".تعلق دارد
مگر آن قدرتی که خدا به تو داده تو بر من هیچ قدرتی نخواهی داشت "

 ).11انجیل به روایت اقدیس یوحنا، باب نوزدهم،  (".است
های موجود توسط خدا  ی قدرت اقتداری نیست جز از جانب خدا و همه"

 ).4و1نامه به رومی ها، باب سیزدهم،  (".نهاده شده اند
» تضادی«یا » دوگانگی«از روز نخست، سنگ بنای کلیسای مسیح بر 

شود که نقش مهمی در سیر تحول سیاسی و دینی در اروپا  ارده میگذ
در تعریفی که کلیسا از " :در کجاست؟» تضاد«این . ایفا خواهد کرد
ای  از یک سو کلیسا رستگاری. وجود دارد» تضادی«دهد  خود ارایه می

دنیای مورد » قیصر«دنیای . آورد که به این جهان زمینی تعلق ندارد می
از سوی دیگر، کلیسا، از سوی خداوند و فرزندش، . یسا نیستی کل عالقه

ای که به  وظیفه. شود ها به سوی رستگاری می عهده دار هدایت انسان
پس از این، کلیسا . فیض الهی تنها نیروی نقاله اش خود کلیسا است

بر هر آن چه را دارد » ی کنترل وظیفه«یا بهتر بگوییم » حق نظارت«
ها در برابر  حال چون اعمال انسان. اندازد  به خطر میکه این رستگاری را

ی  بر همه» ی نظارت وظیفه« کلیسا …گیرند بدیل خیر و شر قرار می
از میان آنها، مهمترین . شمارد های بشری را برای خود مشروع می فعالیت

و سنگین ترین شان، به دلیل نتایج حاصله، اعمالی است که حکمرانان 
 کلیسا، به حکم علت وجودی اش، باید هوشیارانه پس. دهند انجام می

مراقب باشد که حکومت کنندگان به حکومت شوندگان دستور انجام 
بدین سان، کلیسا، بطور منطقی و . کاری بر خالف رستگاری شان ندهند
 plénitudeرود تا قدرت تام و تمام  نه بر حسب اوضاع و شرایط، می

potestatisای که تمام ابعاد وسیعش را با  مطالبه.  را برای خود طلب کند
در . آورد  به دست می11ی   در پایان سدهGrégorienرفرم گرِگورین 

 Respublicaاین دوره، کلیسای مسیحی به تنهایی و بطور حقیقی با 
ای که در درون  ویژه» تضاد« شود یکی می)  مترجم-» امر عمومی«(

ز این است که کلیسا، دکترین کلیسای کاتولیک وجود دارد عبارت ا
گذارد تا در این جهان زمینی  ها را آزاد می مقارن با هم، از یکسو انسان

هر طور که مایلند خود را سازمان دهند و از سوی دیگر گرایش به 
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 تأکید از من Pierre Manent( ".ها دارد تحمیل نظامی دین ساالر بر آن
 ).است

پذیرد، قدرتی که   عیسی در زمان حیاتش مشروعیت سزار را می
تو هیچ قدرتی بر من نخواهی ".(حاکمیتش را باید از خدا گیرد

ی هوادارانش را دعوت به تشکیل نهادی برای انجام  او جامعه). "داشت
او، بر . کند وظایف و تکالیف سیاسی و یا اعمال قدرت سیاسی نمی

ی  خالف رسوالن دین یهود و اسالم، قوانین یا احکامی ناظر بر اداره
اما از سوی دیگر عیسی تأکید . کند امور شهر وضع یا تجویز نمی

کند که مسیحیان باید از او اطاعت کنند و گوش به حواریون و  می
کشیشان فرا دهند، در غیر این صورت یا با او نخواهند و یا با او در 

با این همه، آن چه که در واقع روی داد، سیر  .کلیسای او نخواهند بود
 سوی قدرت تام و تمام این جهانی پس از فروپاشی امپراطوری کلیسا به

تحمیل دین ساالری و کلیسا ساالری در همه : روم در قرون وسطی بود
اما آن چه که نباید از نظر دور داشت این است که آن دوگانگی یا . جا

تضاد بنیادی در مسیحیت امکان مساعدی برای خروج از دین ساالری 
به بیان دیگر مبارزه علیه . دینی آن فراهم آوردمسیحی حتی در شکل 

امر «ی دیگر آن که  ی جنبه ی تئوکراتیک مسیحیت به وسیله جنبه
 . کرد، امکان پذیر گردید جدا می» امر کلیسا«را از » قیصر

 در Léon XIIIی نوزدهم است که پاپ لئون سیزده  سرانجام در سده
:  در سه سند مهم کلیسایی.آورد دکترین کلیسا تجدید نظری به عمل می

Diuturnum illud (1881 ( وImmortale Dei (1885 ( وSapientiae 
christianae )1890 (کند که دو قدرت روحانی و  این پاپ اعالم می
 souverainهر کدام خود فرمان ) کلیسا و دولت (temporel این جهانی

د را داراست ی خو هر یک طبیعت ویژه. و کامالً مستقل از یکدیگر اند
هر یک از این دو در ": کند و هدف و غایت خاص خود را دنبال می

 Pie XI 11ی بیستم، پاپ پی  در سده. "نوع خود بزرگترین قدرت است
کنند  گیرند و تصریح می  همین منطق را در پیش میPie XII 12و پی 

ی کلیسا اعمال  ی متمایزی نسبت به حوزه که حاکمیت دولت در حوزه
 .ود و سودمند نیست که قدرت دنیوی تحت ساالری کلیسا درآیدش می

   
 !برِش: در برابر کلیسای مقدس» کافر«شهر 

 
تجربه پولیس (از دین ساالری » خروج«ی  تا کنون بر دو زمینه

ی سوم و آخری  زمینه. تأکید کردیم) یونانی و دوگانگی در مسیحیت
 خودمختار و جنبش Citésهای  که باید به آن اشاره کنیم پدیدار شهر

بذر . فکری، سیاسی و اجتماعی نوینی است که از آن برخاست
ی پر التهاب و پر بار در  الئیسیزاسیون و سکوالریزاسیون در این دوره

 .شود دل قرون وسطی است که افشانده می
ی دوازدهم یعنی هم زمان با پایان حکومت   در اواخر سده

ی مغول، شکل نوین و بدیعی از  لهسلجوقیان در ایران و پیش از حم
تأسیس و : شود سازماندهی سیاسی و اجتماعی در شمال ایتالیا پدیدار می

های خودمختار، مستقل و جمهوری خواه چون پیز، میالن،  تشکیل شهر
ها برای حفظ  این شهر. های بزرگ شمالی ایتالیا فلورانس و دیگر شهر

» جهان روا« دو بلوک استقالل خود همواره در تعارض با یکی از
universels و سیادت طلب و یا هم زمان در مقابل هر دو قرار 

های شمالی از یکسو و دستگاه تئوکراتیک  امپراطوری: گرفتند می
 کلیسای واتیکان از سوی دیگر

یکی از مختصات بارز و برجسته پدیدار جدید این بود که این 
های  تشابهی با نمونهای خلق کردند که هیچ  ها ساختار سیاسی شهر

 –های پادشاهی  شناخته شده و موجود در اروپای آن زمان یعنی نظام
های تحت تابعیت یا حاکمیت کلیسا  امپراطوری و موروثی و یا نظام

 به صورت "ی آزادی تشنه"های  این شهر. نداشت) دین ساالری(
، تحت حاکمیت کنسولی که هر سال با رأی مردم "جمهوری هایی"

 نه "ی استقالل تشنه"های  این شهر. شدند کرد، اداره می  میتغییر
های مقتدر روند و نه تحت قیمومیت  خواستند به زیر یوغ امپراطوری می

 .واتیکان درآیند

های گسست  لحظه«ما در گذشته، در سلسله بحث هایی که پیرامون 
اد  داشته ایم با استن»طرحی نو«ی  در نشریه» ی کالسیک سیاسی از فلسفه

 اندیشه –ی ماکیاولی  لحظه« تحت عنوان Pocockبه کار پر ارزش 
، در باره نقش »سیاسی فلورانسی و سنت جمهوری خواهی آتالنتیک

های میانی  های شمال ایتالیا در سده تاریخی و فوق العاده مهم تجربه شهر
گفتمان سیاسی، مدنی، هومانیستی و جمهوری خواهانه "در پیدایش یک 

و در تمایز با گفتمان سنتی » سیاست«ای دیگر و بدیع از  چون چهره
اما آن چه که در این جا و در مناسبت با .  سخن گفته ایم"…سیاسی

موضوع بحث ما اهمیت دارد این است که این شهر ها، در مقابله با سلطه 
 در اروپایی profane» غیر دینی«طلبی کلیسا، نخستین اشکال سیاسی 

در . ن و تئوکراسی قرار داشت را به وجود آوردندکه تحت نفوذ واتیکا
این دوره است که نخستین ادبیات انتقادی نسبت به کلیسا ساالری و 

 res publicaنخستین دیسکورس سیاسی در ضرورت انفکاک امر عمومی
-Dino Compagny   (1255دینو کُمپانی : شوند از دین و کلیسا ظاهر می

 به ویژه … وDante Alighieri (1265 – 1321)دانته آلیگیری   (1332
مباشرین چنین ) Marsile de Padoue (1275 – 1342(مارسیل دو پادو 

 .باشند  می" الئیکی"تفکر 
 1324نظریه پرداز سیاسی و مشهور ایتالیایی، مارسیل دو پادو، در 

های ضد پاپیست و ضد تئوکراسی تاریخ فلسفه  یکی از نخستین رساله
به همین علت نیز چون ملحد مورد . آورد ه تحریر در میسیاسی را به رشت

 ، از Defensor pacisدر آن اثر، . گیرد غضب و تکفیر واتیکان قرار می
تنها قانونگذار بشری مجموعه شهروندان یا بخش " :خوانیم جمله می

 .)13 و 12بخش اول، فصل  ("تواناتر آن است
 بنا بر قوانین و آداب تنها در قدرت شهریارِ مردم وفادار است که،"

تایید شده، افراد اداراتِ شهری را تعیین کند، در باره تعداد و کیفیت 
بخش اول، (".ها و هم چنین در رابطه با تمام امور مدنی تصمیم گیرد آن

 ). از پاراگراف چهارم تا دهم15فصل دوازده و فصل 
یک اسقف یا کشیش، به عنوان اسقف یا کشیش، هیچ مقام "
ی و هیچ صالحیت قضایی زور آور بر هیچ کس، چه عضو شهریار
بخش  (". و چه حتی ملحد نداردlaic باشد و چه غیر عضوclercکلیسا 

 ).4 و2، 1های  اول، فصل پانزدهم، پاراگراف
ها اجازه ندارد که بدون  هیچ اسقف یا کشیش و هیچ هیأتی از آن"

 ).وم، فصل ششمبخش د(".اتوریته قانون گذار امین کسی را تکفیر کند
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 

ها بعد در هیبت  در حقیقت آن چه که او گفت سال. اقتدار داشته باشد
یژگی و با این و. تحقق یافت) مونارشی(های مطلقه سلطنتی  دولت

با (گرفت  دوگانگی که از یکسو پادشاه مشروعیت خود را از خدا می
 "خلق خدا"و در این صورت طبق کالم عیسی بر همه ) تایید کلیسا
شد و از سوی دیگر دولت پادشاه به سان دستگاهی کم و بیش  حاکم می

ها از جمله کلیسا،   نسبت به دیگر قدرت>خودمختار< و >مستقل<
 .گرفت ری را خود بر عهده و در دست میوظایف کشور دا

های مستقل، خودمختار و  البته تجربه سازماندهی بر اساس شهر
جمهوری خواه محدود به شمال ایتالیا نشد و به دیگر نقاط اروپا تا سده 

های دیگری و در   در دوره>اندیشه فلورانسی<. شانزدهم سرایت کرد
...  ، آلمان شمالیFlandre فالندر: های دیگری دوباره ظهور کرد مکان

 شهری، به علت شکنندگی این –اما با این حال آزمون تاریخی دولت 
های  یکی از دالیل آن نیز اختالف. ها، با شکست مواجه گردید جمهوری

 ی داخلی که به قول ماکیاولی، در حقیقت، >هیاهو<. درونی شان بود
 لحاظ نظامی را شرط اساسی آزادی است این جزایر کوچک و ناتوان از

های بزرگ، متمرکز، نیرومند و  در موقعیت نابرابری نسبت به قدرت
 .داد ی شان قرار می مستبد زمانه

های  اما آن چه که به هر ترتیب، در اروپای غربی، با توسعه دولت
 هم ستیزی با قدرت کلیسا، جا -مطلقه پادشاهی، در یک هم زیستی 
چه بیشتر نقش مقتدر دین و کلیسا افتاد، روندی است که به کاهش هر 

در امور شهر و کشور و استقالل هر دو قدرت نسبت به یک دیگر 
دو ) Réforme(و جنبش اصالح دین ) نو زایش(رنسانس . انجامد می
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طریق متفاوت به سوی کاهش وابستگی شدید اجتماعی و سیاسی به 
هایی عملی کنیم که ر سرانجام، با پروتستانتیسم مشاهده می. دین بودند

تواند با اتکا به خود دین و حتی با ایمان  از فعال مایشایی کلیسا می
 چون خدا transcendanceای  بیشتر و با اعتقاد بیشتر به ترافرازنده

) غیر دینی(های دنیوی  مثالً با تایید ارزش دینی فعالیت: صورت گیرد
و یا با  ) Weberien ی وِبِری نظریه(چون کار تولیدی و سرمایه گذاری 

ی  سر انجام، در پایان سده …و) لوتر( نفی هر گونه میان داری کلیسا 
 :شود، بدین صورت که هجدهم غرب وارد مرحله نهایی فرایند فوق می

گیرند که  های عمومی خود مختار و مستقلی از کلیسا شکل می  نهاد-
 .کنند به دین خاصی برای انجام وظایف شان رجوع نمی

 اندیشه راهنمای خود را بر اساس و یا در پرتو دین یا  قدرت سیاسی-
 شهروندی با تمام حقوق و تکالیف - .دهد مذهب خاصی قرار نمی

در این راستا . گیرد متفاوت خود و در استقالل نسبت به دین شکل می
ی مدنی یک نقش  به رسمیت شمردن آزادی کامل ادیان در جامعه

 جوامع >رهایش<اما مرحله نهایی  .کند مثبت و تعیین کننده ایفا می
ای که همواره رو به  از چیرگی دین و کلیسا، مرحله) و نه افراد( غربی 

 idéal - typiqueی ایدئالی طبق دو منطق متفاوت، دو نمونه" :پایان است
ها دارای یک سنت  بر حسب این که کشور. پذیرد انجام می
در یک . ها غالب است اند و یا این که پروتستانتیسم در آن کاتولیکی

           “جا الئیسیزاسیون را داریم و در جای دیگر سکوالریزاسیون را
)(JeanBaubérot. 
 

  !دو منطق: نتیجه گیری از گفتار دوم
 

های  منطق الئیسیزاسیون، همان طور که گفتیم، مختص کشور
آن جا که کلیسای کاتولیک برای خود قایل به " .کاتولیک بوده است

ی امور سیاسی و اجتماعی است و به صورت قدرتی رو  ی نقش ادارهایفا
در نتیجه قدرت سیاسی برای . شود در روی دولت و رقیب آن ظاهر می

خارج ساختن شهروندان و بخش عمومی جامعه از زیر سلطه کلیسا بسیج 
ی خصوصی  ی عمومی به حوزه شود و در نهایت دین را از حوزه می

اقدام قدرت سیاسی در جدا کردن . راند می) ترجم م-یعنی جامعه مدنی (
دولت از دین محصول مبارزاتی کم و بیش شدید یا خفیف، کم و بیش 

از یک سو طرفداران کلیسا : همه جانبه یا محدود میان دو نیرو است
 … anti-cléricauxها   و از سوی دیگر مخالفان آنcléricauxساالری 
دهند   الئیسیزاسیون را تشکیل میهای این دو نیرو اصل منطق کشاکش

کشاکش هایی که از سنخ اول . شوند و به دو تیپ یا سنخ تقسیم می
ی  دهند که دولت مدرن کم و بیش بر حول ایده هستند در زمانی رخ می

ملی تشکیل شده و بنا بر این در تضاد با پروژه جهان روای کلیسا قرار 
 Gallicanismeلیکانیسم  و گاAnglicanismeآنگلیکانیسم . (گیرد می

ی ملی و قدرت  دو نمونه از مبارزه بین قدرت متشکل در عرصه
ها  در گفتار سوم و چهارم به بررسی این نمونه). (باشند ترافرازنده می

کشاکش هایی که از سنخ دوم هستند ریشه ).  مترجم-خواهیم پرداخت 
نمونه  (".رندای طبقاتی دا های مطلقه در جامعه در تبانی کلیسا و رژیم

تأکیدات از من ). (Françoise Champion). ( مترجم–انقالب فرانسه 
 ).است

منطق سکوالریزاسیون، همان طور که در پیش اشاره کردیم، ناظر بر 
های مختلف فعالیت اجتماعی  دگردیسی باهم و تدریجی مذهب و حوزه

یفی به ها تعر اما پیش از تشریح این منطق الزم است که از واژه. است
 .دست دهیم

از » سکوالریزاسیون«و » سکوالریسم«، »سکوالر« کلمات 
اند که ترجمه واژه   استخراج شدهsœculumی سِکولوم التینی  ریشه

یا » سده«، »ایام« است که به معنای aiwnaVیونانی آیون یا آیوناس 
 .باشد جهان می

 از) صاحب منصبی کلیسایی( در ابتدا، روند ترک کلیساوندی 
به عبارت دیگر، . نامیدند سوی یک فرد مذهبی را سکوالریزاسیون می

تعریف این دو واژه را در (گذار از حالت کلرک به حالت الئیک 
فرد دینی از مقام و رتبه کلیسایی خود استعفا ). ایم های قبلی کرده فصل

سکوالریزاسیون در عین  .گردد ی خود بر می یا زمانه» قرن«دهد و به  می
معنای دیگری نیز دارد و آن از تصرف کلیسا خارج کردن حال 

 .آید مایملک این نهاد است که عموماً نیز به تصاحب دولت در می
گذارِ : سرانجام، معنای سومی نیز وجود دارد که مفهوم مدرن آن است

ی   از حوزه…ها و های اجتماعی چون مدارس، بیمارستان ها و نهاد فعالیت
های دیگری که در آنها هیچ گونه   به حوزهرهبری یا نفوذ کلیسا

بطور کلی، مفهوم سکوالریزاسیون . شود های دینی نمی ارجاعی به ارزش
ترجمان فرایندی است که طی آن از فعالیت هایی که تا این زمان کامالً 

فعالیت هایی چون . شود اند تقدس زدایی می یا بخشاً وابسته به کلیسا بوده
 و هم چنین éthiqueهای اتیکی  ها و مالک فتارهنر، سیاست، تکنیک، ر

 حال با توجه به تعریف فوق باز گردیم به تشریح …های علمی و فعالیت
های پروتستان  این منطق که مختص کشور" .منطق سکوالریسم در اروپا

تواند وجود داشته باشد لیکن  های کاتولیک نیز می است در شرایط کشور
یل طبیعت خودِ کلیسای کاتولیک که دامنه اش محدود است، به دل

ای به  خصلت فرا ملی دارد و از سازماندهی سلسله مراتبی کامالً وابسته
 .روم برخوردار است

قدرتی بسان ) در موقعیت انحصاری یا برتری( کلیسای پروتستان 
کلیسای کاتولیک نیست که رو در روی دولت قرار گیرد بلکه نهادی 

 سیاسی کشور شرکت دارد و در تبعیت از است در دولت که در انسجام
قدرت سیاسی، تبعیتی که کم و بیش پذیرفته شده یا مورد سؤال است ، 

رهایش جامعه نسبت به دین با . گیرد های خود را بر عهده می مسئولیت
منبع دو سنخ کشاکشی که در  .پذیرد فرو کاستن نقش کلیسا انجام می

از . ، در این جا وجود نداردهای کاتولیک تبیین کردیم نمونه کشور
گیرد  یکسو، دولت مدرن در کشاکش با یک کلیسای فرا ملی قرار نمی

های  های پروتستان جزئی از هویت دولت بلکه، کامالً بر عکس، کلیسا
از سوی دیگر، اگر پروتستانتیسم جبراً حامل روح . گردند مدرن می

به سازمانی کلیت دمکراسی نیست، اما حقیقت دارد که کلیسا را به مثا
این امر مبارزه . انگارد  کامالً سلسله مراتبی و یکپارچه نمی، holisteباور 

 و در نتیجه مبارزه علیه کلیسا را بسیار cléricalismeبا دین ساالری 
 بخشد تخفیف می

) در موقعیت انحصاری و یا برتری(بدین سان، دگردیسی کلیسا .
این . پذیرد امعه صورت میهای ج هم زمان با دگردیسی سایر بخش

تغییرات، البته با کشاکش هایی هم راه خواهند بود، لیکن در این 
ها عموماً کلیسا و به طریق اولی مذهب مورد انکار قرار نخواهند  تقابل
این مبارزات که در اصل از نوع نزاع میان محافظه کاران و . گرفت

ت اجتماعی را شامل های دیگر فعالی لیبرال هاست، هم کلیسا و هم حوزه
 ).تأکیدات از من است). (Françoise Champion (".شوند می

 
  :موضوع گفتارهای آینده

 1789در گفتار سوم این بحث، الئیسیته در فرانسه از انقالب کبیر 
تا قانون جدایی دولت و کلیساها در ) تحت تاثیر جنبش روشنگری(

های مختلف  ر کشور و در گفتار چهارم، الئیسیته در جهان، د1905
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 . صالحی
 

  ...به مناسبت سالگرد انقالب 
 

ها و   و فئودال  و درباریان  شاه  اراضی  تقسیم  زمان  آن ی در فرانسه
 و   تاریخی اقدامی  تنها  نه های تحت کنترل کلیسا   و زمین بزرگ مالکان
 . بود  اقتصادی  اقدامی  همچنین ، بلکه انقالبی

 و   ملی ای  و استقرار جامعه  در جامعه  فئودالی  مناسبات با لغو قانونیِ
   و آزاد ساختن  تجارت  بر سر راه  محلی  موانع برداشتن   از میان در نتیجه
 و  ، تجارت  مناسبات  با لغو آن صنفی   مناسبات  و مقررات  از یوغ صنایع
 بود آزاد   بسته آن  و پای  بر دست  فئودالی  مناسبات  که  از بندهایی صنایع

  و  مناسبات  بر اساس  زمان  آن  تاریخی  امکانات شد و در چارچوب
ها   زمینه  در این  تغییرات  طبع به.  شد  داده  سازمان  بورژوایی نیازهای

 در   مالکیت  و مناسبات  کشاورزی تأثیر در بخش   بدون توانست نمی
  ی  جامعه  بر زمین ها که فئودال   سرانِ  که  ایناًمضاف. روستاها بماند

   مصادره های زمین . بود  درو شده  انقالب ی  نتیجه بود در  روییده فئودالی
 بر   مدرن  مالکی  خرده  شد و اساس  تقسیم  روستاییان  میان شده
 . شد گذاشته زمین

 در   شدند ولی  زمین  صاحب  زمان  در آن هر چند روستاییانولی، 
 و   وسایل  و انکشاف  در فرانسه  داری سرمایه   رشد و گسترش جریان

   رقابت ی نتیجه  و در  درکشاورزی  مدرن  از شیمی زار تولید و استفادهاب
  لحاظ توان  از  روستاییِ  ابتدا مالکان ، است  داری  سرمایه  نظام  ذاتی که
   خود را بفروشند و باز به های تر، مجبور شدند زمین  ضعیف مالی

   پرولترهای  بهاًنهایت   از آنان  بسیاری  شوند که  تبدیل زمین  بی روستاییان
 . شدند جدید تبدیل
  های  از شعارها و روش ، مانند بسیاری  فرانسه ، انقالب  زمان از آن

   و تقسیم  بزرگ  مالکان  امالک ی ، مصادره انقالب   در آن  شده استفاده
   اصالح های شعارها و خواست  از  یکی  صورت  نیز به  روستاییان  میان آن

از   گذار متفاوت   در مراحل  در آمد که  در کشورهایی انقالبیان و  طلبان

 روز  امروزه.  بودند  داری  سرمایه ی  جامعه  به  داری  سرمایه  پیش ی جامعه
   التن  گذار در آسیا، آمریکای  در حال  از کشورهای هنوز در بسیاری نیز

 .  است مطرح   مبرم  از مسایل  یکی صورت ه  ب  موضوع و آفریقا این
 از  هر چند یکی.   است  روسیه  تجربه  دیگر در تاریخ ی تجربه
،   قدرت  تصرف  برای  زمینه دنآور  در فراهم   بلشویک  حزب شعارهای

   روستاییان  میان اراضی   و تقسیم ، شعار مصادره  دهقانان  پشتیبانی جلب
صادر   نیز  زمینه ین در ا هایی  فرمان  قدرت  از کسب  پس بود و بالفصله

،   بلشویک  حزب  حاکمیت  پرولتاریا، در واقع  حاکمیت  با اعالم شد، ولی
   که  در حالی ، بر جامعه  دولتی  مالکیت ، در واقع سوسیالیستی  و مناسبات
   روستاییان  خصوصی  مالکیت  بود تحمل نیافته   دست  مالکیتی پرولتاریا به

 بسیار دشوار   آن مزایای  از و برخوردار شدن خود  های  زمین بر قطعه
 و  تجاری  ها و دیگر مؤسسات  بر کارخانه  دولتی  مالکیت شکل. نمود می
 از سوی  کشاورزی های  بر زمین  خصوصی  سو و مالکیت  از یک مالی
.  باشد  داشته  ادامه  درازی  زمان  مدت  برای  در کنارهم توانست  نمی دیگر
 . رفت  می  از بین بایست ا میه  از آن یکی

   سانی  در شرایط یک  همگی  کشاورزی های  کشورها زمین در تمام
  تر از مناطق  مناسب  و زرع  شرایط کشت مناطق  در برخی. قرار ندارند
   رو تولیدات ترند و از این نزدیک  تقاضا  بازارهای  به برخی.  دیگر است

 کنند،  عرضه توانند  می  کمتری  و نقل ل حم ی تر و با هزینه خود را سریع
 .ها  مانند این و عواملی

  در شرایطی   نیز همگی  در شوروی  شده  زمین  صاحب  تازه دهقانان
 برخوردار   از شرایط بهتری  که ، آنان بنا بر این.  قرار نداشتند  سان یک
در شرایط    که ی آنان شد تا  عایدشان میتر و بیشتری درآمد مطمئن بودند

توانستند   می  مرور زمان  به کردند و درنتیجه  تولید می تری نا مناسب
، از   است خصوصی  تولید ی  الزمه  خود را، چنانکه  در مالکیت های زمین
   مرور زمان  و بهگسترش دهندتر   بضاعت  بی  دهقانان های  خرید زمین راه
   دارانه  سرمایه ای  در جامعه  که امری.  شوند  تبدیل  زمین  مالکان بزرگ  به

 و از   کرده  اعالم  خود را سوسیالیستی  که ای جامعه  در ولی.   است طبیعی
ها و  ، مغازه  بازرگانی های ها، بنگاه بانک ،  در صنایع  جامعه دیگر اعضای

   دولت  مالکیت به   و همه  شده  مالکیت ها، سلب ها و مانند آن فروشگاه
 ، هر چند  کشاورزی  فقط در بخش توانست  می ود، چگونه ب درآمده
 90   به  نزدیک دادند، چیزی  می  را تشکیل  جامعه  بزرگ  اکثریت دهقانان

   جدید بودند، مالکیت  حکومت  اصلی های  ازپایه در صد، و یکی
 . باشد وجود داشته   آن  مزایا و خطرهای ی  با همه خصوصی
  مبتنی بر   ، البته  بر زمین  مالکی  بزرگ د آمدن از پدی  جلوگیری برای

 خرید   و مقررات  قوانین  با وضع بایست  می ، یا دولت دارانه  سرمایه ی شیوه
 کند یا   ممنوع  خصوصی  اشخاص را به   شده  تقسیم های  زمین و فروش
بودند    آن  فروش خواهان  هر دلیلی  به  را که  دهقانانی های  زمیناًخود رأس
 . بپردازد  خصوصی  با بخش  رقابت بخرد و به

 
 منظور   به  انداز مالکان  پس  برای ای انگیزه  دیگر  اول در حالت

  های  و شیوه  فنی امکانات  از  در ازدیاد تولید با استفاده  گذاری سرمایه
 انداز  پس  برای  دلیلی  هیچ زیرا دهقان.   داشت میتر وجود ن  رفته پیش
 ازدیاد تولید   یا اعتبار برای  وام  یا گرفتن  سرمایه  آوری  و جمع دنکر
 از کسر  ، پس  محصول  از فروش  را که او باید پولی  چون. دید نمی

   برایی انداز  پس  برای  که مقداری  جدید و تولید دورِ  برای  که مقداری
   خرج  وکمال امماند تم  می  باقی  دارد، برایش  نامساعد الزم روزگاران

شد   می  دولت ها نصیب  زمین  بدترین  از نظر اقتصادی  دوم در حالت. کند
 خود سوبسید  ی ها را از بودجه  زمین  تولید در اینبایست می  ودولت

   زمین  بی  اکنون  که  دهقانانی  میان سیاسی  و و از نظر اجتماعی. دکر می
  مالک  که  آنانی  به نسبت ندردک  می کار  دولتی های  زمین  و رویشدند می
 از  پس . بود   ارث  دیگر موضوع مشکل. دمآ  وجود می  به ند نا رضایتیبود

   مالک د؟ بازماندگانش می   زمین  مالک  کسی  چه  کنونی  مالک مرگ
 ؟ دولت ؟ پیشین
   بودن  سوسیالیستی  با اعالم  استالین  فرمانروایی  هر تقدیر در زمان به

 شد   مالکیت  خلع  بر زمین   خصوصی  از مالکان شوروی   و کاست  کم بی
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  و کشاورزی.  شد  و کئوپراتیو تأسیس دولتی   کشاورزی های و مجتمع
 وارد   آن  به  جریان این  در  که هایی  از زیر ضربه  هرگز نتوانست شوروی

 زیرا.  یازد  دست  مدرن  تولید کشاورزی  کارایی  کند و به شد قد راست
   به  خصوصی  و مالکیت  طور اخص  به  بر زمین  خصوصی لغو مالکیت
،   اقتصادی  تکامل  تاریخیِ های  ضرورت  دلیل به   در روسیه طور اعم
  ،که  نگرفت  انجام  به این امر جامعه  و تمایل عمومیِ و فرهنگی اجتماعی

و پیشرفت پیش شرط پدید آمدن آن ضرورت سطح عالی از انکشاف 
نیروهای مولد مادی و ثروت و فرهنگ عمومیِ جامعه به درجه ای 

    در تضاد با تولید اجتماعی تا بدان درجه را  خصوصی مالکیتاست که 
غیر ممکن ) مناسبات مبتنی بر این تضاد را(ی آن را    که ادامهقرار دهد

حله هنوز ی آن زمان و بلکه این زمان از این مر  ولی البته روسیه.سازد 
   که  نیست  موضوع این   اثبات  به  نیازی. بسیار به دور بود و هست

 بلکه. قرار داشت   عقبمانده  کشورهای ی  در زمره  زمان نآ در  روسیه
 بد آن  مفهوم  به  ایدئولوژیکی دلیل   بهاً صرف سلب مالکیت خصوصی

 . فت گر ، انجام  کاذب  آگاهی  یعنی   مارکسی یعنی به مفهوم
   اراضی  تقسیم یا  ارضی  اصالحات دهد که  می  نشان  فوق مالحظات

 و  اجتماعی-  تاریخی  است  باشد، امری  آن  عنوان ، هرچه  بزرگ مالکان
  به.  قرار دارد  جامعه کلیت  با  در رابطه  ساز که  و سرنوشت بزرگ
برخورد کرد  منفرد جدا و   اقدامی  عنوان  به  آن  به توان  دیگر نمی عبارت

   و فرهنگی ، اجتماعی  در امور اقتصادی  و بالواسطه  مستقیم  تأثیری که
   و تولید سنتی  مالکیت  مناسبات  به  زدن دست. گذارد  نمی جامعه  کل

   و پی  سنتی ی جامعه   ریختن  هم  به معنای   به  در عینحال کشاورزی
 بر   مالکیتای در  جامعهتوانید در شما نمی.   دیگر است ای  جامعه ریختن
 در   با آن  در انطباق  که  آن  دهید بدون  انجام ای  ریشه  تغییراتی زمین
   در بررسی من.  دهید  و سازگار انجام  اساسی ها نیز تغییراتی بخش دیگر

 .  گشت  باز خواهم  موضوع  این باز به  در ایران شاهانه»  ارضی اصالحات«

  ما  در دوران  بر زمین  مالکی  خرده مشکالت
 

   مالکان  امالک  غربی  در اروپای  فئودالی  جوامع  با انقراض همراه
ها پدید   سرزمین  در این  مالکی  شد و خرده تقسیم   دهقانان  میان بزرگ
 و   سو و وسایل کشورها از یک  این  اغلب  اقلیمیِ شرایط مناسب. آمد

   این  دهقان  به از سوی دیگرشد  می  کار گرفته  در تولید به  که ابزاری
   کمک  به  یعنی  سابق  روال  خود به  زمین  در قطعه داد که می  را امکان
 در   و ابزار سنتی ها و وسایل  تکنیک همان  خود و با ی  خانواده اعضای
 هنوز  ن دورا این در.  بپردازد  و دامداری  و زرع  کشت  بهاش  زمین

  طور  به  چه  بود و آن  نیافته  راه  در تولید کشاورزی  مدرن  و علم تکنیک
   شکل این.  بود  مالکیت ، شکل  مهم  بس  بود، و تغییری  تغییر کرده عمده

 بکوشد تا  آورد که  وجود می  را به  انگیزه  این دهقان  در جدید مالکیت
 هر   سابق  بر خالف  دهد چون وسعهت  خود را بیشتر تولید کند و دامداری

  بایستی  می  که مالیاتی   منهای البته. شد  می کرد عاید خودش  تولید می چه
 از.   ضروری  اندازهای  تولید و پس های  بپردازد و سایر هزینه  دولت به

   صنعت  عمومی  و رشد و گسترش  شهرنشین  دیگر ازدیاد جمعیت سوی
برد و از   را باال می  کشاورزی  محصوالت از بهسو نی و اقتصاد از یک

   رو خرده از این. آورد پدید می  را  جدیدی  مصرفی  دیگر نیازهای سوی
   زندگی  بیاورد ووضع  دوام توانست  می  کوچک های  زمین  بر قطعه مالکی
 . را بهبود بخشد  جامعه  بخش ترین بزرگ

 تراکتور و سایر  تراع و اخ  کود شیمیایی  فرمول  با کشف ولی
 و   در کشاورزی رفته  پیش های  از شیوه استفاده  و  و ابزار مدرن وسایل

. تر شد  روز تنگ روز به   تولید خرد در کشاورزی  برای  میدان دامداری
  بیشتری ی  سرمایه  جدید نیاز به  وسایل  سو تهیه  از یک چرا؟ چون

 کارکرد   برای  تنگی  میدان کوچک   زمینی  دیگر قطعه  و از سوی داشت 
   کوچک  زمینی  قطعه  که  دهقانی  برای  مثال باب از.  جدید بود وسایل
 کار   نیروی بارآوری  که تراکتوری   خریدن  برای کرد  نمی  صرف داشت

در  زیرا.  تراکتور را بخرد  سازد و آن برد خود را مقروض او را باال می
 کند و در   تراکتور استفاده قط چند روز از آن ف توانست  می  سال عرض

  وند بود ب  گذاشته  تراکتور مایه  آن  برای  که ای سرمایه   سال مابقی
 و   مدرن های ، شیوه علم ،  با نفوذ تکنیک هم راه.ماند  و راکد می مصرف
  تولید خود را بر اساس بایست  نیز می ، کشاورز  در کشاورزی سرمایه

ها و   شیوه  اگر از این چون.  دهد  سامان  داری  تولید سرمایه معیارهای 
   سنتی های  شیوه  همان  خود را به کرد و فعالیت نمی ها استفاده تکنیک
ها و ابزار و   که محصول را با شیوهتر بزرگ   با مالکان داد می   ادامه سابق

   چون.بود  نمی  رقابت قادر بهکردند  تر تولید می وسایل مدرن ارزان
  بود  شده  تمام  برایش  که  خود را زیر قیمتی  محصوالت بایستی می

 .بفروشد
   گرفته  کار هم  و به  وجود داشت  وضع  با این  مقابله  برای هایی راهالبته 
  کشاورزانِ.  بود  کشاورزی های ونیاها ایجاد تع راه   از این یکی. شد

ها و   از هزینه توانستند بسیاری می ود خ  میان پا با ایجاد تعاونی خرده
  نداشتند از طریق  را شات و امکان  سرمایه  تنهایی  خود به  را که خدماتی
 تواند تحت  امر نیز هر چند می  این ولی.  کنند  دیگر تأمین  با یک تعاون

 کند   را حل  کشاورزی  کوچک  زمین  قطعه  مشکالت  و تا حدی شرایطی 
   بر زمین  مالکی  خرده  اضمحالل  به جلوگیری ازقادر  در دراز مدت

 . هما طور که در کشورهای پیش رفته شاهد آن هستیم. نیست
 از   یکی  که  آن نخست.  توان دالیلی چند ارایه داد برای این امر می

 از  حداقلی   که  است  این  تعاونی  یک  مؤثر برای  نقش  ایفای های الزمه
   کم  یا دست  پیوسته  هم  به  در گسترشی عداد کشاورزان و ت  زمین وسعت

   باید شرایط اقلیمی  که دیگر آن.  باشد  وجود داشته  کوتاهاً نسبت فواصل با
   ویژه  به  مانند ایران  سرزمینی برای( و هوا،  ، آب زمین  ، مرغوبیت مناسبی

 و   علم ا پیشرفت ب  که  آن خالصه .مهیا باشد)   آب  از مناطق در بسیاری
   مالکی خرده  بیشتر بر روی  هر چه  عرصه پروری  و دام  کشاورزی تکنیک
 .شود تر می تنگ

 و   کار در کشاورزی  نیروی  بارآوری  پیشرفته  در کشورهای امروزه
   پیشرفته  از کشورهای در بسیاری.   بسیار باالست پروری   در دام  چنین هم
 کار   نیروی  بارآوری  دوم  جهانی  ازجنگ  پس  ویژه  و به  بیستم  قرن طی

.   است آور باال رفته  سرسام ای  گونه  به  پروری  و دام  کشاورزی در بخش
   صد مصرف  برای  بیستم  قرن  کشورها در اوایل  از این در بسیاری

  امروزه.   وجود داشت  نفر تولید کننده25   کشاورزی محصوالت  ی کننده
   شد اصالحات  گفته  چه بنا بر آن.   است رسیده  نفر  دو تا سه تعداد به  این

   ایجاد خرده ، یعنی دهقانان   میان  بزرگ  مالکان  اراضی  یا تقسیم ارضی
از نظر  ، هر چند شاید  نیافته  توسعه ، در کشورهای  در کشاورزی مالکی
  در مبارزات مین ز  بی  دهقانان  سیاسی  بسیج  و برای  جذاب سیاسی

   همراه  و فنی  از نظر اقتصادی ، ولیاشد ب  کننده  وسوسه سیاسی- اجتماعی 
   بدون  هر صورت به.   است  بزرگی عدیده و  و مشکالت معضالت با

   و مرتبط برای  جانبه  همه ای برنامه   و داشتن  دولت  و کمک دخالت
 انجام اصالحات  باالتر  و از همه  و سیاسی  اجتماعی  کلی اصالحات

ای در دیوانساالری سنتیِ فاسدِ مبتنی بر رشوه و رانت خواری و  ریشه
 هر قدر  ای  برنامه  هیچ  آن  بدون ، که  و کارامدرن  ایجاد دیوانساالری

   هم  به  مثابه  به  که  کار بزرگی  چنین برد، انجام  نمی  جایی  کار به خوب هم
 با در   بعدی ی در نوشته.  نخواهد بود ممکن  است ی سنتی   جامعه ریختگی

 .  شاهانه»  ارضی اصالحات«  بررسی  به پردازم  می  فوق  نکات نظر داشتن
 

  ...و فلسطین و  »نقشه راه«
 

در استدالل آقای صالحی این اسراییل است که خواستار صلح نیست  
اییل در شرایطی به باور من اسر.  و آمریکا و اروپا حامی اسراییل هستند

 افزون بر آنکه هر روز با خطر بمب .نیست که صلح را آرزو نکند
گذاری روبروست و امور عادی و رفت و آمد در شهر و نشستن در 

های  حتا اتوبوس. ست اکافه و رستوران همه با خطر مرگ همراه
سرویس مدارس کودکان و جوانان دبستانی و دبیرستانی نیز با خطر  

های فلسطینی خواهان نابودی اسراییل  سازمان. وبروستبمب گزاری ر
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هستند و اسراییل چرا صلح نخواهد؟ اسراییل مانند هر طرف قراردادی  
خواهد ضمن اینکه به صلحی پایدار دست یابد دستی باال نیز داشته  می
وظیفه دولت خودگردان فلسطین استفاده از امکانات و تضادهای . باشد

با استفاده از مظلومیت و حقانیت تاریخی خود سیاسی موجود است که 
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 

اما به باور من دولت فلسطین به سبب مشکالت گوناگون . نشینی وادارد
صحیح و کارآمد نیست و بدون جدی درون خودقادر به اتخاذ سیاست 

 . توانیم صورت مساله را کامل ببینیم شناخت و ارزیابی آن مشکالت نمی

 چرا نخست وزیر دولت خودگردان استعفا داد؟
های  از آنجا که اسراییل به دامنه برنامه« :نویسد آقای صالحی می

بر » نقشه راه«انتقامی خود افزود و گامی اساسی در جهت تحقق برنامه 
 سپتامبر از مقام خود استعفا داد و به این 6نداشت، محمود عباس در 

 ماه 6ترتیب نخستین نخست وزیر حکومت خودگردان فلسطین پس از 
 ».شکست داد و از کار کناره گرفتبتن 

 سخن بسیار غریبی است، درحالیکه خود حماس و دولت 
ند که  خودگردان فلسطین چنین ادعایی ندارند بلکه خود آنها معترف

دانم آقای صالحی این را از  اختالف جدی با محمود عباس دارند نمی
اشکال اساسی آنست که جناح گرد آمده به دور . کجا آورده است

معاون عرفات در سازمان فتح، خواستار اقدام ) ابومازن(محمود عباس 
قاطع و روشن و موثر در مقابل اقدامات تروریستی حماس، جهاد 

های تروریستی هم  اند این  سازمان شهدای االقصی شدهاسالمی، گردان 
در عوض او و هواخواهانش را به  نوکری اسراییل و آمریکا متهم 

عرفات از روز . پیکار اصلی میان عرفات و ابومازن است. اند کرده
نخست تالش کرد تا   از اختیارات  نخست وزیر بکاهد و ابومازن نیز 

ی برای اجرای وظایفش بدست آورد و تالش می کرد تا اختیارات کاف
سرانجام با تصمیم کمیته مرکزی جنبش فتح و وادار کردن ابومازن به 

 .پذیرش چند بند، این اختالفات پایان گرفت
نکات مطرح شده از سوی کمیته مرکزی جنبش فتح از این قرار 

 :بوده است
یته کابینه ابومازن کابینه فتح است به همین علت باید از سوی کم-1

 .مرکزی تأیید شود
 .وزیر کشور تنها باید از اعضای شورای مرکزی فتح انتخاب گردد-2
کمیته عالی امنیتی به ریاست عرفات برای نظارت بر سازمان های -3

  .امنیتی تشکیل شود
 .دبرای هدایت پرونده مذاکرات کمیته ای بلند پایه تشکیل گرد -4

یرش این  نکات داد،  ها ابومازن تن به پذ برای رفع کارشکنی
انتصاب محمد دحالن به سمت وزیر کشور اولین تجربه دو سوی قدرت 

های مصر نیز توصیه  بود که از سوی آمریکا و اسراییل و میانجی گری
    . شده بود

 اما این تجربه نیز خیلی زود ،در جلسه کمیته مرکزی فتح در 
د که او  به آرمان و عرفات او را متهم کر. اکامی کشیدنآغاز ژوئن، به 

مصالح ملتش بویژه با سخنانی که در کنفرانس عقبه در برابر بوش و 
ابومازن .  بر زبان آورده، خیانت کرده است3/6/2003شارون در تاریخ 

نیز در اعتراض به این وضعیت استعفای خود را از عضویت در کمیته 
عرفات و (فین در پی این اقدام، ارتباط میان طر. مرکزی فتح تقدیم کرد

ها  ای به منظور نزدیک کردن دیدگاه قطع شد تا آنکه کمیته) ابومازن
تشکیل شد و بحران به صورت موقت فروکش کرد و فضا به طور 

فرمایید اسراییل و آمریکا در  همانطور که مالحظه می. موقت آرام شد
در داخل تشکیالت خودگردان و . اند استعفای نخست وزیر نقشی نداشته

ای بین هواداران دو سوی اختالف جریان  های گسترده بش فتح تالشجن
های امنیتی از جمله سازمان کل اطالعات،  عرفات بر سازمان. دارد

حفاظت اطالعات نظامی،  سازمان) رئیس تشکیالت گارد (17نیروهای 
در طرف دیگر . تفنگداران دریایی و نیروهای امنیتی ویژه تسلط دارد

الن بر سازمان حفاظت اطالعات، پلیس و سازمان دفاع نیز ابومازن و دح
ابومازن و دحالن از تسلط بر سازمان حفاظت . شهری مسلط هستند

اطالعات در کرانه باختری عاجز مانده است، زیرا عرفات جبریل 
اش یعنی  الرجوب را به خدمت گرفته و او را در برابر رقیب دیرینه

ادی برای به دست گرفتن ریاست دحالن با تعداد زی. دحالن قرار داد
 . کند های امنیتی تشکیالت خودگردان رقابت می سازمان

های  درونی،  تناقضات داخلی جنبش  ها و رقابت  باید به این تنش
های گوناگون ملی، اسالمی و  ای از اندیشه فتح را که مجموعه

کمونیستی است افزود که در نبود یک ایدئولوژی و یک دیدگاه 
مشکل بزرگ .  ی مناسبی برای کشمکش بدل گشته است  زمینهمعین به

خواهد   ست که می اوجود عرفات در راس حکومت خودگردان این
به مقاومت و مبارزه علیه اسراییل ادامه دهد، همزمان از انتفاضه 

گرچه . حمایت کند و همچنین در مذاکرات صلح شرکت جوید
ر افتخار او نیازمند است حکومت خودگردان به پیکره الفتح و گذشته پ

تواند  تا مردم را به دنبال خود بکشد اما با مواضع چپ روانه نمی
 .مذاکرات  صلح را به پیش ببرد

گفتنی است یاسر عرفات رئیس تشکیالت خودگردان و ابومازن 
مصر و عربستان . اند  استقبال کرده»راه صلح«نخست وزیر آن از  طرح 

اند،  ه و اردن نیز مخالفتی ابراز نکردهسعودی با آن موافقند و سوری
 اما نویسنده مقاله بر این باور است که .تکلیف عراق نیز معلوم است

حماس از پشتیبانی گسترده مردم فلسطین برخوردار است و اگر این «
سازمان در انتخاباتی شرکت کند نزدیک به یک سوم آرای مردم را 

  بطور تلویحی عرفات و که نویسنده ضمن اینکه» .بدست خواهدآورد
وال  برده که آنها ئرا  زیر س و تشکیالت حکومت  خودگردان فلسطین 

این . برگزیده مردم نیستند یا مردم اعتمادشان از آنها سلب شده است
خواهی و رادیکالیسم در صورت  پرسش مطرح است که این تمامیت

ربه را واگذاری قدرت به حماس چه سرنوشتی خواهد داشت؟  ما این تج
ایم که پیش از انقالب  با شعارهای چپ  رادیکال مالیان  در ایران داشته

 ولی .دانیم حکومت را از دست چپ خارج کردند و نتیجه را همه می
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 تشکیالت خودگردان سکوالر است و در صورت 

شان جمهوری اسالمی است  افتادن قدرت به دست اسالم گرایانی که قبله
به هر حال مشکل . ای روبرو خواهد شد می دانیم جنبش با چه فاجعه

خواهی آمریکا و اروپا و یا حتا  بزرگ در فلسطین نهفته است نه در صلح
 گروه مسلح دیگری که در انتخابات پیروز شود باید اما هر. اسراییل

سرانجام  بر سر میز مذاکره بنشیند و اسراییل را به رسمیت بشناسد و این  
های مسلح و در  راس آن حماس سازگار نیست که  روی گروه با چپ

شود با بمب گزاری و   هرگاه که مذاکرات به نتایج مطلوبی نزدیک می
 . گردد ها متوقف می وهعملیات انتحاری این گر

 سسازمان حما
.  در مورد حماس نخست ببینیم حماس چگونه بوجود آمده است

است که خواستار بیرون » حرکت المقاومه االسالمیه«حماس نام  فشرده 
 1948ی  های اشغالی تا محدوده ی سرزمین راندن اسراییل از محدوده

دیت کرد و خود را  اعالم موجو1987 دسامبر 15این سازمان در . است
ی پیدایش  حماس خود انگیزه. داند ی راه اخوان المسلمین می ادامه دهنده

 اعراب و اسراییل در اعتراض به خط و طرح 1968خود را پس از جنگ 
سازش ساف براساس به رسمیت شناختن حق موجودیت اسراییل و چشم 

ه که داند که به ویژ می) به زعم حماس(های خودی  پوشی از سرزمین
 سازمان آزادیبخش فلسطین را تنها نماینده قانونی 1974اجالس رباط 

شمرد و  امکان توافق با سازمان آزادیبخش فلسطین   ملت فلسطین می
ها پا به میدان  بسیار بود حماس از این روی و برای ممانعت از این توافق

ت جایی خواندم که اسحاق رابین به انورسادات گفته بوده اس. (گذاشت
حماس ) العهده الروای. که اسراییل در ساختن حماس نقش داشته است
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ها و  خود به صراحت اعتراف می کند که  مخالف سرسخت طرح
و اصوال در این رابطه * های هرگونه همزیستی با یهودیان است پروژه

  و نیز به عنوان گروه شیخ 1981است که در  شکل  گروه جهاد در 
 1987پدیدار شد و سرانجام  در اواخر سال  1983احمد یاسین در سال 

در این هنگام ایران نیز پس از مدت . بنام حماس اعالم موجودیت کرد
کوتاهی ماه عسل با  عرفات در سلک مخالفان این سازمان درآمد و به 

با شروع جنگ ایران و عراق مساله . پشتیبان اصلی حماس بدل شد
 شانس عرفات برای حل مساله ای بدل گشت و فلسطین به مساله حاشیه

های  آمیز بود ولی همواره حماس بعنوان یکی از گروه بصورت مسالمت
کرد و بر راه حل نظامی هم بعنوان استراتژی  گر  عمل  می اصلی اخالل

 با اعالم 1991حماس در . ورزید فشرد و اصرار می و هم تاکتیک پا می
ه ویژه آنکه  قرارداد شاخه نظامی از مخالفان جدی طرح سازش درآمد ب

 میان اسراییل و رهبریت ساف 1993 سپتامبر 13 اریحا در تاریخ –غزه 
های قاهره و طابا برآن مهر  در واشنگتن به امضا رسید و موافقت نامه

داند و  گشا می لحماس آشکارا تنها  راه حل نظامی را ره. تایید نهاد
وگیری از مذاکره هدف آن جلوگیری از مذاکره با اسراییل و حتا جل

حماس قراردادهای اسلو و دیگر  . سایر کشورهای عربی با اسراییل است
راه کارهایی فریبنده برای از بین بردن قضیه « آمیز را  های  مسالمت راه

و آرمان فلسطین و تامین امنیت صهیونیست و برخالف منافع و حقوق 
 و اسالمی در حماس معتقد به وحدت عربی. داند می» حقه مردم فلسطین

آن نواحی است و صریحا دارای اعتقادات فاشیستی و ضد  یهودی است 
 . داند  چنانچه فقط مسیحیان و مسلمانان را قابل همزیستی می

با هدف تضمین امنیت اسراییل و ایجاد کشور » نقشه راه صلح «
ترین راه موجود است و   مستقل فلسطین تشکیل شده است و منطقی

 کرده است و این اسراییل است که از امضای آن ساف آنرا امضا
های شارون   از آنجا که دولت آمریکا با خواست.کند خودداری می

مبنی بر حذف مساله حق بازگشت از مذاکرات برای اسراییل و نیز 
حذف طرح صلح عربی مطرح شده در نقشه راه مخالفت کرد، کابینه 

 از اجرای آن »قشه راهن«شارون به بهانه وجود این دو بند در طرح 
 .کند خودداری می

. شکست این طرح دستاوردی برای مردم فلسطین نخواهد داشت
ی  هاین حزب  هم(های افراطی حزب لیکود  باید شارون و دست راستی

را در شرایطی گذاشت که به ) کند مردمان اسراییل را نمایندگی نمی
اسراییل در نخستین این طرح گردن نهند، اعالم چهارده تن از خلبانان 
ها دست نخواهند زد  روزهای اکتبر که به ماموریت بمباران فلسطینی

. ی مردم اسراییل نظرات شارون را ندارند حکایت از آن دارد که همه
تواند به  وحشیگری و کشتار و تجاوز شارون را    هیچ وجدان انسانی نمی

 فلسطینی را های تحمل کند و نیز عملیات تروریستی انتحاری سازمان
گناه و بسا طرفدار حقانیت فلسطین را هم  که مردمان غیرنظامی و بی

 . کند  صحه بگذارد قتل عام می
 

 چند کلمه در باره ی  حق آزادی بیان
و بطور قطع به علت (باید  گفت  که بیش از نیمی از مردم ایران 

درگیر ) شرایط خاص سیاسی بیش از مردمان دیگر جهان و حتا اروپا
وابستگی شدید . مسایل سیاسی هستند و این خاص روشنفکران نیست

های همگانی بسیار روشن است زیرا توسط این  روشنفکران به رسانه
رسانند،  پراکنند و پیام خود را به مخاطبان می ها افکار خود را می رسانه

کنند همدیگر را نقد و  ها  تبادل نظر می روشنفکران توسط این رسانه
ها طبیعتاٌ از  قید و شرط رسانه بدین ترتیب آزادی بی. نمایند تصحیح می

روشنفکران که خواستار آزادی . های اولیه روشنفکری است خواست
های همگانی هستند بیش از همه به برخورد آرا و عقاید باور  رسانه

ترس از تهدید و تهمت است و  دارند و برخورد آرا مستلزم بیان آنها بی
ند که مخالفان عقیده آنها حرف خود را بزنند زیرا  طبعا باید اجازه بده

مبلغ »  نویطرح«برای من و بسیاری . اند حق متفاوت شدن را پذیرفته
ای بوده است و بنابراین شاید هیچ چیز مانند بخش پایانی  چنین اندیشه

توانست حیرت انگیز باشد که چنین در  مقاله آقای صالحی برای من نمی
در کنار رهبران اسراییل و آمریکا و بازار مشترک  «:آن آمده است 

برند،  اروپا ، اینک برخی از روزنامه نگاران ایرانی که در اروپا به سر می
هایی که از رادیوهای فارسی زبان کشورهای امپریالیستی  بخاطر پول
حقایق را آنطور » تفسیر سیاسی«دارند، مجبورند به مثابه  دریافت می

یکی از این افراد . ها خواهان آنند بابان این فرستندهقلب کنند که ار
کسی است که در گذشته مدعی بود با ترجمه اشعار شاعران ستمدیده 
فلسطینی کوشید صدای این ملت زجر دیده را به گوش مردم ایران 

قرار » ذره بین«اما امروز به مثابه مفسری که همه چیز را در زیر . برساند
جورج دبلیو بوش علیه » جنگ پیشگیرانه «سیاست دهد ، نه تنها از  می

 جنگی که جورج دبلیو بوش علیه کلیه قوانین ،کند عراق دفاع می
المللی و براساس مشتی مدارک جعلی به توجیه آن پرداخت، بلکه  بین
صدا با بوش و شارون مدعی است که عملیات انتحاری فلسطینیان علیه  هم

» . تروریستی هستند و باید محکوم شوندارتش اشغالگر اسراییل، اقداماتی
گذارد به  بدین ترتیب نویسنده هیچ محلی برای اظهار عقیده مخالف نمی

ویژه که از قبل هم اتهام گرفتن پول را زده اند و با کشیدن خط و نشان 
» آقایان «مردم در آینده ای نه چندان دور به حساب این «و اینکه 
ایم که  حال شانس آورده. ه استاین تهدید کامل شد»رسید خواهند

خارج از کشوریم و اگر چنانچه در داخل کشور بودیم نوشتن این مقاله 
های هاری چون حسن شریعتمداری و توابع کافی بود که نه  برای سگ
بلکه مخلص را نیز به عنوان مدافع » روزنامه نگار مربوطه«تنها آن 

 .   رکنندصهیونیسم و استکبار جهانی  به دیار عدم رهسپا
ای  شرایط فلسطین شرایط ساده )ممکن است اشتباه باشد(به باور من 

نیست و چنین نیست که اگر فقط اسراییل و آمریکا و اروپا عقب 
به این . بنشینند همه مشکالت همه به صورت خودکار درست خواهد شد

 200 وزیر و 30یش از باوضاع بدنه بوروکرات دولت خودگردان با 
خواهد از وجود  که با زیرکی می(بشوی فساد مالی عرفات را مشاور و بل

افزود تا نیک به پیچیدگی شرایط ) تندروها در مذاکرات خود بهره جوید
 .فلسطین پی برد

های حماس به جای  در انتخابات ژانویه سال آینده اگر گروه
شاید به (عرفات بنشینند اوضاع از این که هست نیز بدتر خواهد شد 

گو اینکه نویسنده امید خود را به حماس و یا )  ی بیانجامدجنگ داخل
برند دوخته  رهبرانی چون مروان برقوتی که در زندان اسراییل بسر می

ای برای  از یاد نبریم که رادیکالیسم جمال عبدالناصر چه فاجعه. است
های اشغالی را  مصر ساخت و  قهرمان واقعی  انورسادات بود که سرزمین

و جنجال بدست آورد ،او  اولین قربانی بنیادگرایی پس از دور از هو 
 .پیروزی انقالب ایران و به قدرت رسیدن مالیان بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
های دیگر را نیز از این T با یادآوری اینکه  آگاهی-نقل از پایگاه اینترنتی حماس * 

 .ام  بدست آوردهپایگاه و فلسطین با نشانی زیر
http://www.palestine-persian.info/jonbesh-e-hemas/jonbesh-e-

hemas.html 

  ...باتالق عراق و اثرات آن بر 

 تاریخی های ها در دوره وارثان سلطنت پهلوی که پیشینیان آن
 به ،اند  رسیدن به قدرت را همواره مدیون انگلیس و آمریکا بوده، گذشته

 ، آرزوی تجدید سلطنت خاندان پهلوی امید چنین احتمالی و با
مردان آمریکایی به دنبال  ای را در ترغیب دولت های گسترده فعالیت

 از یکسو در آمریکاییان این انآن. اند کردن این سیاست سازمان داده
ها در تغییر رژیم مورد  آنی  هکردندکه سیاست مداخل  تصور را القاء می
های بزرگی از مردم ایران است و از سوی دیگر  حمایت بخش

کوشیدند نشان دهند که اعتراضات و تظاهرات جوانان و دانشجویان   می
 این جنبش و ی هادام هاست و با  فعالیت و نفوذ آنی هدر ایران نتیج
 . است  سقوط رژیم حتمی،حمایت آمریکا

http://www.palestine-persian.info/jonbesh-e-hemas/jonbesh-e-hemas.html
http://www.palestine-persian.info/jonbesh-e-hemas/jonbesh-e-hemas.html
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 ،ها پایه بودن این ارزیابی گرچه سیر رویدادها در زمانی کوتاه بی 
  ویژه دخالت نظامیه  ب،تصورات و تبلیغات و پر مخاطره بودن دخالت

 این سیاست بیش از هر چیز در   ولی نافرجامی،در ایران را نشان داد
 .جنگ علیه عراق آشکار گردید
 جریان جنگ و حوادث پس از پایان ،قتدارک جنگ علیه عرا

 ی هالتی بوجود آورد که ادامک مش،ها ها و خسارت  آن هزینه رسمی
 و از جمله دنبال کردن سیاست ،ر قیمت ه جنگ و دخالت بهی برنامه

ژیم ایران را در شرائط کنونی ناممکن رمداخله و اقدام در تغییر 
 .سازد  می

 امروز بیشتر و  میدر واقع مشکل آمریکا با جمهوری اسال
جای سیاست ه  آمریکا ناچار است ب،وجود این  با.تر شده است پیچیده

 در   زیرا جمهوری اسالمی.های دیگری بیاندیشد  راه حل،متصور جنگی
ین و صلح خاورمیانه در ارتباط با سازمان ط فلسی هعراق در رابطه با مسئل

 عامل تخریب و مزاحمت ی همنزله تواند ب  القائده و حتی در افغانستان می
 .عمل کند علیه سیاست و منافع آمریکا

تواند   می ی اتمی  و تولید اسلحه  فعالیت اتمیی همچنین در زمینه
 .عاملی برای ایجاد بحران در منطقه و جهان باشد

 ل راک یا باید از طریق سقوط و بر کناری این رژیم مش،این بر بنا
اخت یا از طریق سازش و بده ها را بر طرف س حل کرد و مزاحمت

 . را کاهش داد بستان آن
ط یتوجه به دشوار و حتی غیر ممکن شدن احتمال اول در شرا با
کوشد ضمن    آمریکا ناگزیر در پی راه حل دوم است و می،کنونی
  ، و جلب حمایت اروپا ی تهدید و فشار علیه جمهوری اسالمی ادامه

 بر موانع موجود غلبه ،ها زش با آن از طریق سا،روسیه  و سایر کشورها
 .ها را خنثی سازد کند و مزاحمت

در عراق هم اکنون حضور و فعالیت نیروهای وابسته به اقتدار 
های اطالعاتی   از سپاه پاسداران تا نیروهای مرتبط باشاخه،انیگرا

 . واقعیتی انکار ناپذیر است، موازی سیاسی و نظامی
 حتی مدعی است که جمهوری  حاکم آمریکایی عراق،پل برمر

 در تحریکات و عملیات خرابکارانه در عراق و بی ثبات کردن  اسالمی
 .آن شرکت دارد

 هم در مجلس اعالی عراق و   جمهوری اسالمی،افزون بر این
 وابسته به ن جریان افراطیِیا و هم در م)سپاه بدر( آن  نیروی نظامی
تواند از این نفوذ هم در   می از نفوذ معینی برخوردار است و،مقتدا صدر
ثباتی و هم در جهت کاهش آن و  ی هرج و مرج و بی جهت ادامه

 .استقرار ثبات نسبی در این کشور استفاده کند
 از دیدگاه   نیز جمهوری اسالمی»صلح خاورمیانه«ی  در مسئله

 آمریکا و  مورد نظرِآمریکا یکی از عوامل بحران و مانعی در راه صلحِ
 . رود شمار میاسراییل ب

در موضوع افغانستان و سازمان القائده نیز آمریکا با رژیم والیت 
حضور چندین ، همسایگی ایران با افغانستان. فقیه در چالشی جدی است

ها در ایران و  های مختلف مجاهدین افغانی و رهبران آن  گروهی ساله
 ها با آنهای دیگر  روابط نزدیک اقتدار گرایان سپاه پاسداران و شبکه

شماری از   با ی جمهوری اسالمی نین رابطهچ هم وبخشی از اینان
 ل سازیِک امکانات و ابزارهای مش، های نظامی متنفذین افغانی و سردسته
 .ایران در افغانستان است

م مه ی  مسئله،ای از عناصر مؤثر سازمان القائده در ایران وجود عده
ت به بحرانی بزرگ حتی ممکن اس شود دیگری است که گفته می

 با القائده و پناه دادن به اعضای  ی جمهوری اسالمی رابطه. منتهی شود
مبارزه با «توجه به جایگاهی که حکومت آمریکا برای  آن با

 ِ میتای است حائز اه  تعیین کرده است برای آمریکا مسئله»تروریسم
 ویکا دولت آمر. تواند نادیده گرفته شود فراوان که به هیچ روی نمی

ها برآنند که  ر اطالعاتی و امنیتی آنیمقامات عربستان سعودی و دوا
 ، فرزند اسامه بن الدن،جمعی از سران القائده از جمله سعد بن الدن

 سخنگوی القائده و ابو مصیب زرقاوی که آمریکا او را ،سلیمان ابوغیث
         سیف العدل رییس اطالعات،خواند رابط القائده با دستگاه صدام می

 ،هنگ سازی عملیات تروریستی ماه مه در ریاضاالقائده و متهم به هم 
 و همچنین ایمان ، آمریکایی بقتل رسیدند9 نفر از جمله 23که طی آن 

ن رابطه میدر ه .برند  در ایران بسر می) القائده2مرد شماره  (واهریظال
ن از پناه دادن نیز درگفتگو با خبرنگارا رونالد رامزفلد وزیر دفاع آمریکا

، سلیمان ابوغیث، ایران به اعضای ارشد القائده و حضور سعد بن الدن
واهری در ایران سخن گفت و تهدید کرد که ظ ایمان ال،سیف العدل

 ».زمان انتظار به پایان رسیده است«
 اصل حضور اعضاء القائده را در ایران  مقامات جمهوری اسالمی

 بارها به این تهای وابسته به حاکمی یاستها و س اند و رسانه تایید کرده
 نیز این حضور را تایید  جمهور خاتمی رییس. اند موضوع اشاره داشته

 تن از 400کمال خرازی چندی پیش اعالم کرد ایران  .نموده استٍ
سخنگوی . اعضای القائده را به عربستان سعودی و مصر تحویل داده است

ی  جه و وزیر اطالعات هم در باره سخنگوی وزارت خار، ی خاتمی کابینه
 سرنوشت احتمالی وحتی امکان  واعضای القائده در ایرانحضور 
 در ،این عالوه بر. اند کرده  اظهار نظر، در ایرانانای از آن ی عده محاکمه

ایران و خارج خبرهایی در مورد گفتگو بر سر مبادله اعضای القائده با 
 با وجود این هیچ یک از مسئوالن .تشار یافته استنگروه مسعود رجوی ا

ی تعداد اعضاء القائده در ایران و  باره  در و مقامات جمهوری اسالمی
ی خبر مربوط به حضور برخی از رهبران این  ها و در باره هویت آن

هایی که توسط عربستان سعودی و آمریکا  از جمله نام(سازمان در ایران 
افزون بر . ضیح روشنی نداده است اظهار نظر نکرده و تو)اعالم شده است

ی باال را دشوارتر و   ایران مجموعه ی اتمی الت فوق موضوع برنامهکمش
 بارهدراین . تر ساخته است  را پیچیده چگونگی مقابله با جمهوری اسالمی

 سازمان  شورای امنیتِ ، آژانس بین المللی انرژی اتمی،عالوه بر آمریکا
ژاک ژیراک . ز در برابر ایران قرار دارند اروپا و سایر کشورها نی،ملل

 اجالس نجمهور فرانسه در سخنرانی خود در پنجاه و هشتمی رییس
 ایران جهان  ی اتمی در مورد برنامه«: سازمان ملل خطاب به ایران گفت 

 .»پارچه است یک
این موضوع آمریکا موفق شده است عالوه بر اروپا  روسیه را  در

کوشد جمهوری  ایران با خود همراه سازد و مینیز در اعمال فشار به 
 از طریق منزوی کردن آن و ، کشورهای  همه را از طریق فشارِ اسالمی

 منع های سخت و بدون دادن امتیاز  به امضاء قرار داد الحاقیِ ازاتجم
 بر سر  در جمهوری اسالمی. ای وادار سازد های هسته  سالحشسترگ

های حاکم  ان زمامداران و گروهیفشارها در م و  مقابله با  ی اتمی برنامه
 .نظرهای متفاوتی وجود دارد

سود خود ه ی نیروهای اقتدارگرا که بحران سازی را ب ش عمدهخب
ای برای سرکوب  کنند و بحران و درگیری با خارج را وسیله ارزیابی می

با امضاء پروتکل الحاقی مخالفند ، دانند  خود میتی حاکمی داخلی و ادامه
 که ایران باید از پیمان )کنند و یا چنین تهدید می(و حتی براین نظرند 

ها و  سخنگویان و رهبران آن.  نیز خارج شود منع گسترش سالح اتمی
 ،ی قضاییه  شاهرودی رییس قوه،کسانی چون جنتی دبیر شورای نگهبان

 محمد جواد ، ایران علی الریجانی رییس صدا و سیمای جمهوری اسالمی
 ...و  »کیهان« حسین شریعتمداری مسئول ،ی قضاییه انی معاون قوهالریج

  واز گردانندگان و مسئولین امنیتی اطالعاتی و تبلیغاتی خشونت گرایان
 منبرهای ،ها ها از طریق رسانه های تهران و شهرستان همچنین امام جمعه

ه فضاسازی علیه امضاء پروتکل بهای گوناگون  نماز جمعه و نشست
های   و تهدید به خارج شدن ایران از پیمان منع گسترش سالحالحاقی
 .ای مشغولند هسته

 
 و اصالح طلبان   خاتمی،ها ها و جو سازی گیری در برابر این موضع

دریافت تکنولوژی ، برآنند که ایران درصورت دریافت مابه ازاء
ای و شکسته شدن  ز از انرژی هستهی صلح آمی ضروری برای استفاده

 حاضر به امضاء قرار داد ، و فنی آمریکا علیه ایران علمی ی محاصره
توجه به   و اصالح طلبان با طبیعی است اظهار نظر و تمایل خاتمی. است

  تأثیر  مات حاکمان واقعی جمهوری اسالمییها در تصم نفوذ ناچیز آن
 .چندانی در سرنوشت این بحران ندارد
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 ر آمریکا در براب مهوری اسالمیجسیاست و برنامه 
گونه   همان، ها و جدال میان آمریکا و جمهوری اسالمی در تنش

 کلیدی و پر اهمیت با هم گره ی  چند مسئله،که در باال اشاره شد
  افغانستان، تروریسم سازمان القائده، ایران عالیت اتمی، فاند عراق وردهخ
ا و  آمریکالتِک با توجه به این مش جمهوری اسالمی.  صلح خاورمیانهو

  مثابه اهرمیه ها ب کوشد از آن ها  می نقش خود در کاهش یا تشدید آن
 . سازش و گرفتن امتیاز استفاده نماید،برای بده بستان

 همچنین بر این امر واقفند  نیروهای حاکم بر جمهوری اسالمی 
را اجتناب نا پذیر  روی آمریکا تغییر در سیاست آنا پیشالتِککه مش

علت مواجه بودن با تنگناها و ه آمریکا بکرده است و حکومت 
ویژه گرفتاری در باتالق عراق و شرائط جهانی ه  ب،های متعدد درگیری

 سیاسی و اجتماعی ایران در موقعیت ،تاریخی، و شرائط ژئوپلیتیک
ه ایران نیست و امیدهای آن برای ایجاد و تقویت یک ب  ی نظامی حمله

حاصل بوده  رژیم ایران نیز بیاپوزیسیون مطلوب و دخالت در تغییر 
ویژه درعراق به ه  ب، آمریکا جهت حل مشکالت،افزون بر این. است

 و در صورت امکان به  متوقف شدن تحریکات جمهوری اسالمی
با آگاهی به این شرائط است که نیروهای . های آن نیازمند است کمک

ستان و  تالش دارند هم از طریق مذاکره و بده ب،مسلط بر نظام والیت
 .ندبخشهم از طریق بحران سازی  موقعیت متزلزل خویش را تحکیم 

این برنامه و هدف را اظهار نظرهای متعدد سرکردگان نظام و از 
. دهد روشنی نشان میه  رفسنجانی ب همه صریحتر اظهارات هاشمی

 بدلیل « رفسنجانی بارها به این مطلب اشاره کرده که آمریکا  هاشمی
علت شکست ه  و همچنین ب»بویژه در عراقمشکالت موجود 

 سیاست خود را تغییر داده و ،ثبات کردن ایران هایش در بی تالش
او ضمن طرح صریح این مسئله که . خواهان گفتگو با ایران است

حکومت بوش برای حل مشکل عراق ناگزیر باید با ایران معامله کند 
  هاشمی. امله است گفتگو و معی دارد که ایران نیز آماده اعالم می

 مشکالت آمریکا و نیاز آن به ایران در مصاحبه با ی رفسنجانی در باره
. ها االن در محاصره ایران هستند آمریکایی«: گوید تلویزیون الجزیره می

اگر در «. کمک دارنده  و احتیاج ب]منظور عراق[آمده اند اینجا ] آنها[
و در همین رابطه در  ا.».خواستند شان بودند کمک ما را نمی خانه

آمریکا آمد ما را «: گوید   شهید سبزوار می1600ی بزرگداشت  کنگره
های  نامحاصره کند ولی خودش را محاصره کرد و حتی امروز در پادگ

 ی  در زمینه».ها نیز در عراق امنیت ندارد ها و تانک  و زره پوش نظامی
همان سخنرانی ها یا تصورات آمریکا در رابطه با ایران در  برنامه
 رفسنجانی در   هاشمی.»خیال خام آشوب داخلی هم هوا شد «:گوید  می

پاسخ به پرسش مربوط به خطرها و تهدیدهای آمریکا علیه ایران در 
ای که برای  با تجربه «:مصاحبه با تلویزیون الجزیره اظهار داشت 

ایی مثل ایران جآمریکا در عراق و افغانستان پیش آمده  دیگر در 
تر  مراتب سخته تر و ب ی بسیار خطرناک آید خودش را وارد صحنه نمی
: دهد  در مورد گفتگو با آمریکا در همین مصاحبه چنین پاسخ می.»بکند

من البته ...  خواهد با ایران حرف بزنند ها خیلی دلشان می آمریکایی«
ما ه نظر شخصی خودم این بود که آمریکا باید یک عالمت حسن نیتی ب

اگر آمریکا نشان بدهد که واقعا با حسن نیت بخواهد ...   بدهدنشان
جا  نا و در هم».مذاکره کند  عالمت بدهد  ما باید باآن حرف بزنیم

ما  از آمریکا چیز  «.سازد مطرح میرا ترین خواست خود از آمریکا  مهم
خواهیم آمریکا شرارت نکند علیه جمهوری   ما می.خواهیم خاصی نمی

 .»... اسالمی
 -1: اند  رفسنجانی صریح و روشن های هاشمی سخنان و عالمت

آمریکا امروز در شرائطی نیست که بتواند به ایران حمله کند و خود را 
ایجاد « امید و تالش برای -2. تری سازد ی بسیار خطرناک وارد صحنه

ایران و تغییر رژیم نیز با شکست روبرو «ثبات کردن   و بی»آشوب
کا درگیر مشکالت متعدد بویژه گرفتار در باتالق  آمری-3. گردید

 .»ی حل یا کاهش این مشکالت به کمک ما نیاز دارداعراق است و بر
با آمریکا در این زمینه وارد گفتگو شویم و  «توانیم و آماده ایم ما می

  در آرام کردن عراق نقش مهمی «توانیم بخصوص  ما می.»مذاکره کنیم
ست که آمریکا علیه جمهوری  ااصلی ما این درخواست -4. ایفا کنیم
 و در   علیه جمهوری اسالمی  یعنی هیچ اقدامی،» شرارت نکند اسالمی

این امر که در ایران چه . راستای متزلزل کردن و تضعیف آن نکند
هم با صراحت الزم اعالم  کسانی باید طرف گفتگو و معامله باشند باز

آمریکا ، اند کرات گفتهه کاران ب  رفسنجانی و محافظه هاشمی. شده است
محسن . اند شود که در ایران صاحب قدرت باید با کسانی وارد گفتگو

مجمع تشخیص  «ی پیشین سپاه پاسداران و دبیر کنونی رضایی فرمانده
 » جناح راستیرو نیروهای میانه با«کند   به آمریکا توصیه می»مصلحت

ا که رفسنجانی و خود او در  زیرا این نیروه.وارد گفتگو و معامله شود
 ظرفیت و توانایی الزم را برای تحقق این هدف ، دارند آن نقش مهمی

این معامله و   رفسنجانی نیز ضمن تأکید در نقش خود در هاشمی. دارند
طرف   را نیز یک»رهبری«ن موفقیت گفتگوها یمذاکره برای تضم

 باید از کانال گفتگو ها چه سری و چه علنی: گوید داند و می قضیه می
رهبری باید در جریان . رهبری و مجمع تشخیص مصلحت انجام گیرند

در این نظام هم .  نظام باید تصمیم بگیرد، ایشان باید تصمیم بگیرند،باشند
 و رییس آن نقش کلیدی »مجمع تشخیص مصلحت«روشن است که 

ر به  رفسنجانی البته بر نقش خود تأکید دارد که گویا قاد هاشمی. دارند
ست و درست در همین رابطه است که خطاب به آمریکا  اها مهار بحران

توانند با  ها عقل دارند باید باکسانی که می اگر آمریکایی«: گوید می
 مذاکره ،ها کار کنند و فتنه را خاموش کرده و منطقه را آرام کنند آن

رها های فوق و مانو   عالمت دادن82 خرداد 23خطبه نماز جمعه » .کنند
  در  های رفسنجانی و نیروهای مسلط بر جمهوری اسالمی و بحران سازی

ی سیاست خارجی و در مناسبات با آمریکا با توجه به نزدیک  عرصه
ر گرایان ابودن انتخابات مجلس هفتم در ایران  برای سیاست داخلی اقتد

 در ایران تدارک .آید ها در این زمینه سخت بکار می و برنامه های آن
ی  های سیاسی همه ترین مشغله رای انتخابات مجلس هفتم یکی از مهمب

 و از جمله مافیای  نیروهای حاکم بر جمهوری اسالمی. جناح هاست
 .اند ی کامل قدرت دست کردن حاکمیت و قبضه رفسنجانی در پی یک

د مردم یی نظام و قطع ام با شکست جریان اصالح طلبی در محدوده
 و توهم سهیم شدن اصالح طلبان »کمیت دوگانهحا «از آن  تصور وجود

این شکست و فروریختن توهم فوق در عین . در قدرت نیز پایان یافت
ام را با این خطر روبرو ساخته است که در انتخابات آینده از ظحال کل ن

های اخیر باند  در سال. امکان بهره برداری از رأی مردم محروم گردد
ریاست (برداری از شرکت مردم در انتخابات  رفسنجانی با بهره -ای خامنه

ی مشروعیت نطام جلوه  را نشانه   آن)... شوراها و مجلس،جمهوری
ها   این امکان را از آن81  اسفند19 جریان انتخابات شوراها در. دادند می

از آن زمان تا کنون  .ام والیت را به نمایش گذاشتظگرفت و انفراد ن
حات و اصالح طلبان باز هم بیشتر شده است ناامیدی مردم نسبت به اصال

ها در انتخابات آینده دیگر شانس  و بنا بر این در صورت شرکت آن
طبق . ام درست کنندظتوانند اعتباری برای ن چندانی نخواهند داشت و نمی

با ( استقبال و شرکت مردم در دور جدید انتخابات ، هر دو جبههبرآوردِ
 زیاد نخواهد بود و فقط اقلیتی از )بانشرکت یا بدون شرکت اصالح طل
چنین شرائطی تمامیت خواهان  در. مردم درآن شرکت خواهند جست

های مجلس را به نمایندگان   بینند که کرسی  دلیلی نمی جمهوری اسالمی
 .اصالح طلب بسپارند

  اسالمی دهد که باندهای حاکم بر جمهوری شواهد موجود نشان می
های اصالح طلبان رها  ن این نهاد هم از مزاحمتقبضه کرد خواهند با می

برای این .  گرفتن ریاست جمهوری را فراهم آورندی شوند و هم زمینه
. کمک خارج و یا بحران در مناسبات خارجی نیاز دارند هها ب منظور آن

هر یک از دو حالت فوق   براین تصورند که در رهبران جمهوری اسالمی
ها   دست آن) هم وجود بحران خارجیهم حمایت یا سکوت خارج و(

  با،قدرت نمایی توانند با برای تشدید فشار داخلی باز خواهد بود و می
 ی قضاییه و دستگاه امنیتی و اطالعاتی موازی و مهارِ فعال کردن قوه

. دنی دلخواه برگذار کن  انتخابات مجلس را به گونه،ها و اعتراضات رسانه
. ال زیاد ناچار از کناره گیری خواهد بوداحتمه  ب درچنین وضعی خاتمی
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 -ای طور کامل در انحصار و اختیار باند خامنهه در نتیجه هر سه قوه ب
 - ی کار خاتمی رفسنجانی قرارخواهد گرفت و حتی در صورت ادامه

 بی الًای کام مثابه مهرهه  وی ناگزیر باید ب-رسد امری که بعید بنطر می
 .های اقتدارگرایان باشد امهها و برن اختیار مجری سیاست

  ، باندهای حاکم بر جمهوری اسالمی این تمهیداتِی وجود همه با
اری انتخابات مجلس هفتم  بدون حضور اصالح طلبان و زگبرتدارک و 

 تسخیر مجلس هفتم ی  در زمینه مشکالتِ-ها یا با شرکت بخشی از آن
ل میان در اردوی تمامیت خواهان کشمکش و جدا. کند را حل نمی

ها  های مختلف امری اجتناب ناپذیر است و هریک از گروه گروه
باتوجه به  .سود خود تمام کنده خواهد کوشید جریان انتخابات را ب

 وی در این تکاپو،  رفسنجانی و عالئم او به آمریکا های هاشمی فعالیت
 و حل »عبور از بحران داخلی«ی  تنها امکان  منزلهه ست که خود را با

دمیدن در همین  نیروهای وابسته به وی با .های خارجی نشان دهد نابحر
 ریاست جمهوری  براییزنه سای در تالش تبلیغ این فریب و زم،شیپور

خود او نیز چند بار به این موضوع اشاره کرده است که در . او هستند
که  حدی خراب باشده صورت ناگزیر بودن و در صورتی که اوضاع ب

 نامزدی ریاست ، سامان بدهند و وجود او ضروری گردددیگران نتوانند
 .جمهوری را قبول خواهد کرد

  بدون شک رییس  توجه به تفاوت میان رفسنجانی و خاتمی با
جمهور شدن وی باید با اختیارات الزم همراه باشد و بتواند بصورت مرد 

 موقعیت رهبر را تحقق چنین امری طبعاً. قدرتمند ایران عمل کند
ف و به تشدید اختالف و تنش میان وی و رفسنجانی و میان تضعی
 رهبر ،بنابراین. ها منجر خواهد شد آنه ها و جریانات وابسته ب دسته

اراده و  ای بی  مهره، دیگریی جای رفسنجانی مهرهه دهد ب ترجیح می
عبارت دیگر ه ب. مجری اوامر او به ریاست جمهوری برگزیده شود

یر مجلس هفتم توسط اقتدارگرایان برغم طلبان و تسخ حذف اصالح
ی   گره،کرد که در عین حال سودهایی عایدشان می -حذف یک مزاحم
ی  عالوه برادامه.  نظام نخواهد گشودی هم ریختهه چندانی از کالف ب

ی کوتاه ت یک دست نیز پس از مد ظاهراً مجلسِ،همه مشکالت الینحل
هایی که  جدال. هد شدهای فاتحان آن خوا ها و کشمکش میدان جدال

 .آمد اجتناب ناپذیرشان تضعیف و انفراد بیشتر نظام است پی
 

  سیاست و برنامه یا محاسبه های کوتاه مدت
 

تر محاسبه و امیدهای رهبران  عبارت درسته سیاست و برنامه و ب
ی  ی رابطه با خارج و چه در زمینه  چه در زمینه ،جمهوری اسالمی

 را اساس قرار )ها خود آن (  جانب قضیه در واقع فقط یک،داخلی
دهد و جانب دیگر یعنی مجموع فعل و انفعاالت در عرصه جهانی از  می

یکسو و واکنش مردم در ایران از سوی دیگر در این محاسبه نادیده 
 .شود گرفته می

 ، والیتامِظ مافیای حاکم بر نی خارجی مبنای سیاستِ در زمینه
نی آمریکا و تالش برای معامله و سازش بهره برداری از موقعیت کنو

 حتی ،این کوشش اما. با آن و یا بحران سازی در روابط خارجی است
  وجه مشترکی با،یت نسبی همراه باشدقکه برای مدتی با موف درصورتی

های بازاری و گذرا  یک سیاست و برنامه ندارد و چیزی بیش از محاسبه
  بلکه براساس مهار بحران سیاست نه بر مبنای بحران سازی. نیست

تر و   اوضاع را پیچیده-دهعالقا علی –م نتایج موقت غبر. شود اتخاذ می
 بازاری نیروهای ی  آنچه در محاسبه،افزون براین. سازد دشوارتر می

 : ست که ا نادیده گرفته شده این مسلط بر جمهوری اسالمی
 بوش طور مشخص حکومته طرف دیگر قضیه یعنی آمریکا و ب  -1

دهد  در برابر بحران یا در معامله بنا بر منافع خود واکنش نشان می
توجه به این واقعیت که بوش در سال آینده با  با. کند و عمل می

 به معامله و  طبعاً،ست اانتخابات ریاست جمهوری روبرو
برد انتخاباتی و در ُهایی تن خواهد داد که در راستای  سازش

های پیروزی در انتخابات چه بسا  ضرورت. خدمت به آن باشد
که در  ویژه اینه ب. های دیگری را ضروری سازد آغاز  روش

  روسیه و، عراق در صورت برخورداری از همکاری اروپای مسئله
در چنین شرائطی . سایرکشورها نیاز کمتری به ایران خواهد داشت

ها   عرصه را بر خود آن های رهبران جمهوری اسالمی بحران سازی
بست بیشتری  تنگ خواهد ساخت و خود دستخوش بحران و بن

 . شوند می
  با، ایران  اتمیِی  برنامهی  در مسئله  جمهوری اسالمیسازیِ بحران  -2

 و با توجه )ویژه برای اسراییل و آمریکاه ب(توجه به اهمیت مسئله 
 جهان  به مخالفت جدی اتحادیه اروپا و حساسیت افکار عمومی

 ، ایران توسط اسراییل منجر شود  بمباران تأسیسات اتمیتواند به می
صورت عالوه بر تشدید  این در .امری که احتمال آن کم نیست

 ،های غیر قابل پیش بینی برای کشور ما نابحران و خطرات و زی
همه بر روی  ای که این  را از حربه گردانندگان جمهوری اسالمی

  .اند محروم خواهد ساختٍ آن حساب کرده
ها   زای آن های گردانندگان نظام والیت وسیاست تنش ماجراجویی  -3

حادثه .  را سبب خواهد شد انزوای هرچه بیشتر جمهوری اسالمی
 ، روسیه و چین،مخالفت اروپا  هم با،ها ساز آن های بحران سازی

ثباتی  که در شرائط کنونی سیاست جلوگیری از تشدید تنش و بی
 جهانی روبرو ی  و هم با مخالفت جامعه،کنند در منطقه را دنبال می

اغراق  عکس تصوراته ب» سیاست «ی این  نتیجه،بنابراین. باشد می
 چیزی جز ،که در دست دارند هایی  در استفاده از کارتنآمیز آنا

 .انزوای بین المللی نخواهد بود
ی گردانندگان رژیم   سیاست داخلی نیز برنامه و محاسبهی در زمینه

آن  شود و در ها خالصه می  سرکوب و قدرت نمایی آن،ر توطئهتنها د
تواند این  ی جهانی که می مشکالت و مقاومت داخلی و فشار جامعه

ها تبدیل  را به نتایجی برخالف انتظارات آن محاسبه را بهم ریزد و آن
 .اند  نادیده گرفته شده،کند

 فتن کامل هراندیشند که با در اختیار گر تمامیت خواهان به این می
نادیده گرفتن تفاوت .  بحران را مهار کنند،1360 همانند سال ،سه قوه

فریبی نباشد خودفریبی و  اگر عوام،  60شرائط سال میان شرائط امروز با
اند و  امروز مردم دریافته. های مسلم است ناتوانی در دیدن واقعیت

 عامل ، بحرانینند که نظام و ساختارها و گردانندگان آن خود عاملب می
ها تنها از  نادانند که غلبه بر بحر اند و می مستمر بحران تولید تولید و باز
های سیاسی و   کامل حقوق و آزادیی  اعاده،ها ن حقوق آنیطریق تأم
 ،معیشتی - حل مشکالت اقتصادی، حقوق زنان و جوانان تأمینِ،اجتماعی

ی  م شکستن شبکه دره، جویای کارها جوانِ لیونی مل مشکل بیکاریِح
 ایجاد مناسبات سالم ، پایان دادن به استبداد دینی،مافیای اقتصادی و مالی

. ممکن است...  شفاف مبتنی بر استقالل و منافع ملّی با دنیای خارجو 
 قانون اساسی آن و منافع ،دانند که ساختارهای نظام مردم امروز می

تأمین این حقوق و  در تضاد با های حاکم بر این نظام اساساً گروه
ی این نظام شاهد   سال سلطه24مردم این واقعیت را طی . ست اها خواست

مردم از  % 90نه فقط   60امروز برخالف سال . اند بوده و تجربه کرده
های سنگین و قبول   بلکه به بهای هزینه،اند این رژیم روی گردانده

 .کنند ال گوناگون علیه آن مبارزه میکمخاطرات فراوان به اش
مهار «فریبانی از نوع رفسنجانی که از  گردانندگان این نظام و عوام

اند و   سال است که بر این نظام مسلط24 ،گویند  سخن می»بحران
 اگر نآنا. ست اها های امروز محصول حاکمیت آن مشکالت و نابسامانی

یا قادر بودند حتی به بخش کوچکی از این حقوق و ، خواستند می
 در این  توانستند گامی  سال گذشته می24 طی ،پاسخ دهندها  خواست

 .راستا بردارند
ی کامل سه قوه نه فقط گرهی از  قبصه ام باظباندهای مسلط بر ن
ام را ظی محاصره ن گشایند بلکه با این اقدام حلقه مشکالت موجود نمی

. کنند تر می را نزدیک را بیشتر و فروپاشی آن  مشکالت آن وتر تنگ
 همراه با ناتوانی در حل  توسل به سرکوبِ،ی دوم خرداد بههحذف ج

 ی طور اجتناب ناپذیر به مبارزهه  مردم را ب،مشکالت اساسی جامعه
اولین گام این مبارزه . کشاند شدیدتر و گسترده تر با حاکمیت می

که در انتخابات شوراها نشان  مردم همچنان. ی انتخابات است هنصح
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توانند  ز این بازی و تحریم انتخابات مجلس هفتم میدادند با دور ماندن ا
نیروهای آزادیخواه و . شان دهندنانفراد کامل رژیم را به جهانیان 

 ،موازات فعالیت در جهت افشا و تحریم انتخاباته استقالل طلب ایران ب
ها و  توانند نقش مؤثری در خنثی کردن معامله در عین حال می

گونه  همان.  ایفا کنند ا جمهوری اسالمیهای خارجی ب های قدرت سازش
 در ایران را  امیظ یا غیرن امیظ نی که تهدیدهای آمریکا به مداخله

 را افشاء و   خطر معامله و سازش با جمهوری اسالمی،محکوم ساختند
 در تضعیف و  تخابات مجلس هفتم اهرم مهمینتحریم ا. محکوم کنند

 ،امل سه قوه توسط اقتدارگرایان کی قبضه.  است انفراد جمهوری اسالمی
 در واقع نمایش رسوایی ،ی انتخابات در شرائط دورماندن مردم از صحنه

 و عامل قوت گرفتن فشار جامعه جهانی علیه  و انزوای جمهوری اسالمی
دی جهت عتواند شرائط مسا ی خود می عاملی که بنوبه. ست اآن

ی استقرار یک ام حاکم و براظگسترش مبارزه مردم ایران علیه ن
 .جمهوری دمکراتیک مستقل و الییک بوجود آورد

   
 ...زمانی پیروزی   جهانی  هم
 

در عین حال گزینش خانم عبادی از سوی کمیته صلح نوبل نشان 
را » قوانین الهی«میدهد که در محدوده حکومت اسالمی، حکومتی که 

ق مدنی فراسوی قوانین عرفی قرار داده است، میتوان برای تحقق حقو
ای مؤثر که توانسته  زنان و کودکان ایران مبارزه کرد، آنهم مبارزه

 . است تأثیر خود را فراسوی مرزهای ایران نمایان سازد
دلیل نیست که پس از انتشار خبر دریافت جایزه صلح نوبل  این بی

های دمکراتیک جهان  توسط خانم عبادی، تقریبأ تمامی رهبران کشور
ش را شایسته و اندیشمندانه نامیدند و این موفقیت را با شتاب این گزین

حتی جورج دبلیو بوش . به خانم عبادی و به مردم ایران شادباش گفتند
نیز خود را مجبور دید در این زمینه با دیگر رهبران کشورهای 

 .صدا گردد دمکراتیک جهان هم
جمهوری اسالمی بجای » راست، میانه و چپ« در عوض رهبران 

نظیر تاریخی سکوت را پیشه کردند و  ی از این رخداد بیخوشحال
مغزانه  چنان خشک های وابسته به جناح راست و مافیای قدرت، هم رسانه

و بر روال همیشگی خویش، خانم عبادی را که در آن هنگام در پاریس 
های تلویزیون  بسر میبرد، چون بدون روسری در برابر دوربین

به مقدسات اسالم » توهین«و » کفر«به های جهانی ظاهر شد،  رسانه
آقای خاتمی و دیگر مقامات عالیرتبه حکومت ایران . متهم ساختند

نیازی ندیدند دریافت جایزه صلح نوبل را به خانم عبادی و مردم ایران 
ساالر  حکومت مردم«تبریک گویند و آقای خاتمی که خواهان تحقق 

 هم آشتی دهد، سرانجام است و میخواهد دین و دمکراسی را با» دینی
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 

ا دادن این نامید و بیان کرد که کمیته صلح نوبل ب» اقدامی سیاسی«را 
او در . جایزه به خانم عبادی در پی دخالت در امور داخلی ایران است
گیری  همین رابطه به خانم دکتر عبادی هشدار داد که در پی بهره

 .سیاسی از این جایزه نباشد
کمیته صلح نوبل . باید گفت که تشخیص آقای خاتمی درست است

یرا این حقوقدان شجاع در این جایزه را باین دلیل به خانم عبادی داد، ز
 سال گذشته با قامتی ایستاده و تالشی پیگیر کوشید پرده از چهره 24

کریه سیستم حقوقی ایران بردارد و نشان داد که قانون اساسی جمهوری 
اسالمی و حقوق مدنی متکی بر آن که با تکیه بر قوانین اسالمی تدوین 

 حاکم است و به شده، نظامی است آپارتاید که در آن مردساالری
خانم شیرین عبادی در . حقوق روزمره زنان و کودکان تجاوز میشود

برخی از آثار برجسته و پژوهشی خود تناقضی را که میان این قوانین و 
اعالمیه جهانی حقوق بشر وجود دارد، آشکار ساخت و نشان داد که در 

وق بشر ایرانی که عضو سازمان ملل متحد است و زیر اعالمیه جهانی حق

را امضاء کرده است، نمیتوان قوانینی را تصویب و اجرأ کرد که اصول 
خانم عبادی که نخستین . آن با نص این اعالمیه در تضاد قرار دارند

های پایانی رژیم پهلوی به سمت قاضی  بانوی ایرانی است که در سال
برگزیده شد، در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و افشاء جنایات رژیم 

های  های سیاسی و از آن جمله قتل جمهوری اسالمی در رابطه با قتل
. گیر داشت تالشی گسترده و چشم» نوارسازی«ای و پروژه  زنجیره

ایرانیان آزادیخواه باید به خانم دکتر شیرین عبادی افتخار کنند، زیرا 
تالش کسانی چون او میتواند سرانجام سبب تحقق دمکراسی در ایران 

 . گردد
زمان وزیران خارجه سه کشور اروپائی انگلستان،  اد دوم سفر همرخد

در آستانه این سفر نشریات امریکائی . آلمان و فرانسه به ایران است
های  مطرح ساختند که دیوانساالری امریکا در پی تجهیز زیردریائی

های اتمی است که ساخت آلمان هستند و از  اسرائیل به کالهک
ی برخوردارند و هم اینک برخی از این زیر ترین تکنولوژ پیشرفته
شارون نیز اعالن داشت . های خلیج فارس بسر میبرند ها در آب دریائی

سازی اورانیوم و تولید آب سنگین ایران نابود نشود،  که اگر صنعت غنی
 اتمی تولید کند و اسرائیل  حکومت مالیان میتواند طی یک سال بمب

دولتمردان ایران نیز خود را مجبور . این وضعیت را تحمل نخواهد کرد
مثل کنند و سخنگوی  دیدند با این تهدیدات لفظی اسرائیل مقابله به

وزارت خارجه ایران اظهار داشت که کشور او از توانائی مقابله با 
 . تهدیدات اسرائیل برخوردار است و بیدی نیست که از این بادها بلرزد

ائی به ایران نشان داد که رژیم اما سفر وزیران خارجه سه کشور اروپ
آنها برای جباران حکومت . آخوندها از همه سو مورد تهدید قرار دارد
ای  های اتمی خود را به گونه اسالمی روشن ساختند که اگر ایران برنامه

های وابسته به سازمان ملل متحد قرار ندهد، نه تنها  شفاف در اختیار نهاد
هد شد، بلکه اکثریت این شورا حاضر از سوی شورای امنیت محکوم خوا

است محاصره اقتصادی ایران و در صورت لزوم حمله نظامی و سرنگونی 
در این زمینه حتی کشورهائی چون روسیه . رژیم اسالمی را تصویب کند
 .رأی خواهند بود صدا و هم و چین با امریکا و اروپا هم

در مقام رهبر ای  جانبه سرانجام سبب شد تا خامنه همین تهدید همه
بار تن در دهد که  را بنوشد و دولت ایران به قراردادی خفت» جام زهر«

بر اساس آن حکومت ایران متعهد شد قرارداد الحاقی منع تولید 
ای را امضاء کند، بطور موقت از غنی ساختن اورانیوم و  های هسته سالح

 را دهد آب سنگین خودداری نماید و به مأمورین سازمان ملل این امکان
ای ایران بازجوئی  که بدون اطالع قبلی بتوانند از همه تأسیسات هسته

ای خود را از  کنند و نیز به سازمان ملل گزارش دهد که تأسیسات هسته
خالصه آنکه رژیم . چه کشورهائی و در چه زمانی خریداری کرده است

 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 

 . ای را تأئید کنند ایران از صنایع هسته» آمیز صلح«برداری  بهره
در عوض در برابر امتیازاتی که رهبران سیاسی ایران به سه وزیر 
خارجه انگلستان، آلمان و فرانسه دادند، وزیران خارجه این سه کشور 

ایران » حق مشروع«ای را  آمیز از صنایع هسته برداری صلح پائی بهرهارو
دانستند و اعالن کردند که ایران میتواند از بازار این کشورها تکنولوژی 

اما میدانیم تا زمانی که منافع امریکا و . مورد نیاز خود را خریداری کند
ای  اسرائیل از سوی ایران در منطقه مورد تهدید است، چنین وعده

هیچگونه جنبه اجرائی نخواهد داشت و ایران نخواهد توانست از اتحادیه 
 .اروپا تکنولوژی مورد نیاز خود را خریداری کند

نمیکنند و در عرصه سیاسی » اشتباه«لیکن از آنجا که جباران هیچگاه 
، رهبران جناح انحصارطلب حکومت اسالمی میکوشند !شکست نمیخورند

گیر بدل سازند و چنین  چشم» پیروزی«به شکست مفتضحانه خود را 
اند توطئه مشترک امریکا و اسرائیل علیه مردم  وانمود میکنند که توانسته

بینیم که میهن ما بخاطر تنگ نظری  اما می. ایران را خنثی سازند
ایدئولوژیک آقایان از قافله پیشرفت جهانی بسیار عقب مانده است و 

رهائی ایران از چنبره این . یکندبیکاری و فقر در ایران بیداد م
.ماندگی در گرو سرنگونی رژیم اسالمی است عقب
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داران  یا او هرگز نرفته بود؟ حتی سرمایه! مارکس دوباره اینجا است

» داری بهترین منظر سرمایه«استخواندار هم مدعی هستند که تئوری او 
 درباره یک رنسانس و دالئل آن. را ارائه میدهد

در آغاز سده بیست و : در نخستین نگاه جریانی بسیار غیرعادی است
و یک دهه پس از فروپاشی ] مارکس[ سال پس از مرگ او 120یکم، 

رژیمی که مدعی بود بر اساس سیستم مارکسی بنا شده بود، چنین به 
نشریه . که رنسانس دیگرباره مارکس در پیش استنظر میرسد 

داری  اکونومیست که ارگان مرکزی دوستداران شیوه تولید سرمایه
 خود به این نتیجه 2002است، در شماره ویژه کریسمس ماه دسامبر 

. کمونیسم به مثابه شکلی از حکومت مرده است«: انگیز رسید اعجاب
مارکس . »ها تضمین شده است هاش به مثابه سیستمی از اید اما آینده

های رادیکال بریتانیا هنوز دارای  بنا بر داوری دور از انتظار لیبرال
نفوذی ناگسستنی است و این، با تمامی اشتباهات و خطاها، در خور او 

 .  میباشد
 مبنی بر اینکه در هزاره BBCدر آستانه هزاره جدید، یک نظرسنجی 

ای بسیار  چه کسی بوده است، نتیجهترین مرد و یا زن  گذشته برجسته
 کارل »اندیشمندان بزرگ«در بخش . دور از انتظار عرضه کرد

مارکس در رده نخست قرار داشت و در پی او اینشتن، نیوتون و 
بینی کرده   پیش1997و نیویورک تایمز در سال . داروین قرار داشتند

و در  خواهد شد en vougeبود که کارل مارکس به زودی مد روز 
یک بانکدار .  نامید»اندیشمند بزرگ آینده«ای او را  شماره ویژه

هر چه بیشتر من در وال استریت هستم، «گذار حتی مدعی شد  سرمایه
به همان نسبت باور من مبنی بر اینکه مارکس محق است، نیرومندتر 

من مطلقأ مطمئن هستم که «:  و بر گفته خود چنین افزود»میشود
 . »داری بود ترین منظر سرمایهمارکس دارای به

. چنین به نظر میرسد که مارکس را نمیتوان مرده دانست
داران دیگر پیشنهاد میکنند که مارکس را  داران به سرمایه سرمایه

نظر از آنکه جوانانی با بنیه اقتصادی خوب و مناسباتی   طرف–بخوانند 
رزهایش تا جهانی ای که بطور فزاینده با شتاب م داری بهتر علیه سرمایه

شدن در حال گسترش است، شورش میکنند، مراکز شهرها را به ویرانه 
مرگ بر « و یا »جهان بهتری ممکن است«بدل میسازند و شعار 

های مارکس  هائی از اندیشه  میدهند و داوطلبانه با تکه»داری سرمایه
برای آنکه بتوان به درکی نزدیک شد، کافی .آکروبات بازی میکنند

داری را   از سرمایه»بهترین منظر«ت اشاره کنیم که آنالیز مارکس نیس
ایم، هرگاه به ستایش از نویسنده  ارائه میدهد و همچنین کوتاه پریده

اش درباره جهانی  های داهیانه  بخاطر پیشگوئی»سرمایه« و »مانیفست«
ضعیف، » آنالیزی« این هر دو به ستایش –داری بپردازیم  شدد سرمایه

با این حال بچنین آنالیزی نمیتوان بدون نقد . دانه ختم خواهد شدغیرنقا
هائی خنثی بازیگران را   حتی آنجا که مارکس با رنگ–دست یافت

 2ادامه در صفحه                          .                    توصیف میکند
 

 مقاله دریافتی
 حسن بهگر

 
 و فلسطین و اسرائیل» نقشه راه صلح«

 
مقاله های دوست عزیزم آقای صالحی را با عالقه می  وارهمن هم

اما این بار  در . خوانم زیرا همواره  با احساس عدالتخواهانه می نویسد
به باور من این احساس همدردی  با ملت »  نویطرح  «80مقاله شماره 

فلسطین موجب شده تا وی  از جاده عدالت و داوری  بی طرف خارج 
جای . ان مقاله او را  به تهدید مخالفان  کشانده استشده و حتا  در پای

شگفتی است که  آقای صالحی  گرچه به کشته شدن جسته و گریخته 
 اما در همدردی با حماس تا ،شهروندان بی گناه اسراییلی اشاراتی دارد

با مسدود ساختن حساب های بانکی «: آنجا پیش می رود که می نویسد
لکه مردم بی بضاعتی که تا کنون  به یاری ، ب»تروریست ها«نه . حماس

توانستند حداقلی از معیشت خود را تامین کنند ، دچار مشکل  حماس می
ی همگانی است،  گویی سازمان تروریستی حماس نوانخانه» .خواهند شد

بسیار خوب، حال اگر این اسراییل ملعون حمله نظامی  نکند، حساب 
با دشمن خود مقابله کند؟ آقای  پس چگونه ،بانکی را هم مسدود نکند

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 

قعی را اسراییل و های وا آقای صالحی تروریست. می شود محکوم کند
بدین ترتیب ایشان آمریکا، اروپا و حاکمیت  . داند آمریکا و اروپا می

شارون را در یک جناح و با یک دیدگاه و مصالح و منافع مشترکی 
گذارد که می دانیم که گرایش آنها در مورد منافع اسراییل و اعراب  می

 تا اسراییل، برای نمونه فرانسه به اعراب نزدیک تر است. متفاوت است
نقشه «ی آمریکا با وجود نزدیکی به اسراییل در مواقعی که  اما دریا ره
تشخیص . گذارد  اسراییل را زیر فشار می،افتد  در خطر می»راه صلح

های اروپا و آمریکا و دولت شارون از این  تفاوت بین نظریات گرایش
ته شود ها و تضادها نادیده گرف روی اهمیت دارد که اگر این تفاوت

ایم و از مدار بسته  اصل دیپلماسی و کارکرد سیاسی را نفی کرده
 .خشونت بیرون نخواهیم رفت

آقای صالحی یک سرنوشت مقدر که شکست حتمی بر مقاله 
 است سایه افکنده است و مضمون اصلی مقاله یک »نقشه راه صلح«

 در .کالم است و آن اینکه اسراییل است که مفاد آن را نخواهد پذیرفت
که استقرار صلح بیش از هرچیز به اشتراک نیت در صلح نیاز دارد   حالی

توان بر دوش یک طرف قضیه نهاد که یک  و شکست آن را نیز نمی
های مبارز  طرف دیگر آن فلسطین، حکومت خودگردان و سازمان

 فلسطینی است که آیا آنها نیز پذیرفته اند ؟
این ( در فلسطین است آمریکا خواهان صلحاصل بر این است که 

و ) تواند از جهات گوناگون مورد تعبیر و تفسیر گوناگونی واقع شود می
ون با  چاند  چون آقای صالحی با وجود  ایراداتی که  به این نقشه گرفته

اند به مثابه پذیرش ایشان    مخالفتی  نشان نداده»نقشه راه صلح«اصل 
 9ادامه در صفحه                                                         .گیریم می
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. ای از جنبش سوسیالیستی چپ دمکراتیک ایران میدانند تریبونی آزاد است برای پخش اندیشه کسانی که خود را پاره» طرحی نو     «
 .های چپ ایران نیستند شورای موقت سوسیالیست«نظرات مطرح شده الزامأ نظر .  مسئول محتوای نوشته خویش استای هر نویسنده
  یورو30 یورو، یکساله 20ششماهه : آبونمتم همراه با مخارج پست.  دالر در امریکا1 یورو در اروپا، 1شماره معادل  بهای تک
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