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اردﻳﺒﻬﺸﺖ١٣٨٣
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ

ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖهﺎی ﭼﭗ اﻳﺮان

ﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻫﺰاره

راﯾﺰﻧﯽ ﺑﻮش و ﺷﺎرون ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻠﺘﯽ در آﺳﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎه ﻣﺴﺘﺒﺪ را ﮐﻪ
»ﺳﺎﯾﻪ ﺧﺪا« ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،اﻣﺎ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﺑﺪل ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ »ﺳﻠﻄﻨﺖ« را ﻣﻠﺖ ﺑﻪ »ﺷﺨﺺ
ﺷﺎه« واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺟﺮای آن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ وﺟﻮد
داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان از ﺗﺎرﯾﮏﺧﺎﻧﻪ ﻫﺰارهﻫﺎ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ و در روﻧﺪ ﻣﺪﻧﯿﺖ و
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮔﺎم ﺑﺮدارد .اﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪ .آﻧﻬﻢ ﺑﺎﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ از
ﯾﮑﺴﻮ آن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻨﻮز در ﭼﻨﺒﺮه دﯾﻦ اﺳﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﺟﺪاﺋﯽ دوﻟﺖ از دﯾﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی آن
در دﺳﺖ دﯾﻦﺳﺎﻻران ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﮕﻨﺪه ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺟﻨﻮب
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ درﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏﺧﺎﻧﻪ را
ﺑﺴﻮی روﺷﻨﺎﺋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺳﺘﺒﺪادی ﻗﺎﺟﺎر
ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﺳﺘﺒﺪاد رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﺮ اﯾﺮان ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﺑﺎﻻ
ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﮐﻨﺪ ،آﻧﻬﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮای
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎه ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺷﺎه دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری داد ﮐﻪ ﺑﺠﺎی »ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ« از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
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ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺑﺎﻻﺧﺮه آرﯾﻞ ﺷﺎرون ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻋﻠﻨﯽ ﺟﻮرج دﺑﻠﯿﻮ ﺑﻮش،
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ و رﻫﺒﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺑﺮﻗﺪرت ﺟﻬﺎن را ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺷﺎرون ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﻧﻮار ﻏﺰه را ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﺋﻂ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻋﻮض آﻗﺎی ﺑﻮش ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ »واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ« را ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﻖ دارد ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﺷﻐﺎﻟﯽ ﮐﺮاﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ رود اردن را ﺑﺨﺎک ﺧﻮد ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮐﻪ در ﺳﺎل  1967ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺷﻐﺎل ﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮکﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ
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ﺑﻪ  200ﻫﺰار ﯾﻬﻮدی ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ راﺳﺦ اﻓﺸﺎر

ﺣﺴﻦ ﺑﻬﮕﺮ

ﮐﺪام ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ؟
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﭘﺲ از ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻢ .ﺑﻌﻠﻪ ،ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و آﻟﺰاﯾﻤﺮ
ﺧﻔﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﻣﺎﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧـﻮد را ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﺧﻠـﻖ ﺗـﺎﻟﺶ
ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺰ از اﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻋﺮاق ﻣﺴـﺘﻤﺮی درﯾﺎﻓـﺖ
ﻣﯽﮐﺮد و اﮐﻨﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﻗﺎی ﺗﺒﺮزدی در ﺟﺒﻬﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ ﻧﯿـﺰ
ﻫﺴﺖ ،در ﮐﻨﮕﺮهای ﺑﻨﺎم »ﮐﻨﮕﺮه وﺣﺪت« زﯾﺮ ﻧـﺎم »ﺟﺒﻬـﻪ ﻣﻠـﯽ« از
ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ در ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ !! ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﺪام اﺻﻮل و
ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ؟ وﻗﺘﯽ ﺗﯿﻤﺴﺎر درﯾﺎدار دﮐﺘﺮ ﺳـﯿﺪ اﺣﻤـﺪ ﻣـﺪﻧﯽ ﮐـﻪ
)آﻧﭽﻪ ﺧﻮﺑﺎن ﻫﻤﻪ دارﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﯾﮑﺠﺎ دارﻧﺪ( ﺧﻮد اﻗﺮار ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘـﻮل
از ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ دارد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠـﯽ« در اﯾـﻦ ﮐﻨﮕـﺮه
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮ د و ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﯾﺎد ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟـﻮد آﻧﮑـﻪ ﺑﺎرﻫـﺎ از
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﯽ دم زده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را در ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧـﺪ،
ﻣﺮدم ﺣﯿﺮان و ﺳﺮﮔﺮدان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﻣﺎن از دوغ ﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺳﺘﺶ
ﮐﻢ ﺑﻮد و آﺑﺶ ﺧﯿﻠﯽ! ! ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ! وﻗﺘﯽ ﮐـﻪ
ﻫﻤﯿﻦ اﺷﺨﺎص اﯾﻦ ﺑﺎر زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »ﺟﺒﻬﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ« ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒـﺎن
در ﻟﻨﺪن ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻣﺮدم از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﺪام ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ؟ ﮐﺪام
راه ﻣﺼﺪق ؟ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ؟
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ 8

دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﺷﻤﺎره:
اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﺋﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آن :ﮐﺎرل ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ
ﺳﺨﻨﯽ درﺑﺎره ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ :ﺣﺴﻦ ﺑﻬﮕﺮ
آن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ؟ :ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ

دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﻟﺘﺰاﻣﺎت آن )(2
ﭼﺮا ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی از دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ و ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟

از ﻧﻈﺎم ﻋﺮﻓﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮﻓﯽ
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻣﺘﺪاول ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ
واژهﻫﺎی دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد؟
ﯾﮑﺒﺎر ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﻢ دوﻟﺖ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ دوﻟﺖ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد
و ﯾﺎ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖِ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ دوﻟﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ
ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﻣﻘﺎم رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ و
وزرای ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ اش.
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ دوﻟﺖ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﯾﺎ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
اﻣﺮﯾﮑﺎ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ دوﻟﺖ ﮐﻞ ﺗﺸﮑﯿﻼت و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮑﺮی را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن  Staatدر
آﻟﻤﺎﻧﯽ و  stateدر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و L'etatدر ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽﺷﻮد .دوﻟﺖ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی
ﺛﺮوت ﻫﻢ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﻓﺮدی اﺳﺖ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ِ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮدی
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اﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻣﺤﻤﻮد راﺳﺦ
ﺿﺮورت ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اﯾﺮان« )( 6
ﺑﺨﺶ دوم1 -
در »ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ« در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  67 ،64 ،63 ،62و  69درﺑﺎرهی
ﺿﺮورت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ در اﯾﺮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ .اﮐﻨﻮن
آن ﺑﺤﺚ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮِ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را در آن ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎ
ﮐﺮدنِ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻧﻈﺮاﺗﯽ
را ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻢ.
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ در
»ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« آﻏﺎز ﮐﻨﻢ .ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ در ﻓﺼﻞِ دوم ﺑﺎ
ﻋﻨﻮانِ »ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻫﺎ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ« و در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺰاب ﻣﺨﺘﻠﻒ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮد را از
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ )ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( و راﺑﻄﻪی آن ﺑﺎ
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ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﺳﺨﻨﯽ درﺑﺎره ...
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ از ﮐﻠﻤﻪ ﻟﯿﺒﺮال ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آزادﯾﺨﻮاه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ آن
ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد در
ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ آن ﻗﺮاردارد .ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ دو وﺟﻪ اﺳﺎﺳﯽ از آزادی ﻣﻤﺘﺎز
اﺳﺖ :آزادی از ﻓﺸﺎر و اﺧﺘﻨﺎق و آزادی اﻧﺘﺨﺎب.
آزادی از ﻓﺸﺎر و اﺧﺘﻨﺎق در ﻣﻌﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻖ
داﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آزاد ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻫﺎ از ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﺗﺮور و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎر ،ﺷﮑﻨﺠﻪ
و ﺳﺎﻧﺴﻮر اﺳﺖ.
آزادی اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد،
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد را آزاداﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ آزاداﻧﻪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﺷﺮﮐﺖ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از آﺑﺸﺨﻮرﻫﺎی رﻧﺴﺎﻧﺲ؛ اﻧﺴﺎندوﺳﺘﯽ
)اوﻣﺎﻧﯿﺴﻢ( ،ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮاﯾﯽ ،ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺻﻼح دﯾﻦ ﺑﻮده و ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ ﭼﻮن اﺻﺎﻟﺖ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻓﺮد و ﺑﺮاﺑﺮی
ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد .ﻫﻮاداران دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال از ﮐﺜﺮتﮔﺮاﯾﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دﻓﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﯿﺒﺮال ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد و اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ،
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺸﻬﻮرﻧﺪ» ،آزادیﻫﺎی
ﻣﺪﻧﯽ« و »ﺣﻘﻮق ﻓﻄﺮی -ﻃﺒﯿﻌﯽ« و »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« و ﻃﺒﻖ اﻋﻼﻣﯿﻪی
اﺳﺘﻘﻼل اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از» :ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ و آزادی و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺳﻌﺎدت«
و ﻃﺒﻖ اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از» :ﺣﻖ
آزادی و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﻠﻢ« .اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻧﻘﺾ
ﻧﺸﺪﻧﯽ و ﺳﻠﺐ ﻧﺸﺪﻧﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽاﻧﺪ .ﻫﻤﻪی اﻋﻤﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮد
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﻘﺾ ﺷﻮد،
ﻗﻮهی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﻮد
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ از آن رو اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در
ﻏﺮب ﺑﺎ ﻗﺪرت دﯾﻨﯽ) (1ﮐﻠﯿﺴﺎ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در اﻓﺘﺎد و اﺻﻮل
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻧﺮا ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا ،ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ،ﻧﻈﺎرت ﻣﺮدم ،اوﻟﻮﯾﺖ
آزادی ﻓﺮدی ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ،
ﺗﺴﺎﻫﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه و اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
• ﻧﮕﺮش ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﺳﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ:
 -1ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ،ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻤﯿﻖ و اﻫﻤﯿﺖ واﻻﯾﯽ ﺑﺮای
•
ﻓﺮد و ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ دارد .اﻣﺎ ﺧﻮد ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﻫﻢ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﻪ دارد:
• اﻟﻒ -اوﻟﻮﯾﺖ ﻓﺮد ،ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻓﺮد اﺳﺖ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ،
ﻣﻠﺖ و زﺑﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮد در درﺟﻪ دوم اﻫﻤﯿﺖ
اﺳﺖ .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارزش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدان و زﻧﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﻫﻞ ﻣﮑﺘﺐ »ﻓﺎﯾﺪهﻧﮕﺮی« ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ
اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از او ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺧﻮاه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﻮاه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧﻮاه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد.
 -2آزادی و اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد  -ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ در
•
ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻫﺪف و اداره زﻧﺪﮔﯿﺶ آزاد و ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﺑﺮاﺑﺮی اﻓﺮاد -ﺑﺮاﺑﺮی اﻓﺮاد ﻧﻪ در ﻣﻌﻨﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آن
•
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ارزش ذاﺗﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮑﺎﯾﮏ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی در ﻃﺮاﺣﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻬﯿﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺻﻼحدﯾﺪ و
ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮدش اداره ﮐﻨﺪ ،اﺣﺘﺮام ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺬاﺷﺖ.
 -4ﺧﺮد ﻓﺮدی -آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن و ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﺬﻫﺐ ﮐﺎﻓﯽ
•
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﺸﮕﺎه
ﺧﺮد ﻓﺮدی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﺟﺮات ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ﺧﻮد

ﺷﻤﺎره 87

ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ و در دادﮔﺎه ﺧﺮد ﺧﻮﯾﺶ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻬﺎدی را
ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
اﺻﻞ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﺮد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
اﻧﺴﺎن و اﺻﻞ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻓﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺘﯽ را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ از
ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ اﺻﻮل ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﮔﺮ ﭼﻪ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﻓﺮاﯾﻨﺪ وﯾﮋهی
ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﮑﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﭘﺲ
از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و ﻧﺎزﯾﺴﻢ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻠﻮک ﻣﺪﻋﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺎل 1989
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺟﺎن ﻻک ﺑﺮ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ آرﻣﺎن ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻫﻨﺪ ،ژاﭘﻦ را ﮐﻪ از
ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﻨﺘﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺮوز در زﻣﺮه ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮات درآورده اﺳﺖ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻣﺎﻟﺰی و اﻧﺪوﻧﺰی در ﺣﺎل
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهاﻧﺪ .اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺑﺴﺎط
اﺳﺘﺒﺪاد و اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺳﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ)ﺳﻮﺳﯿﺎل ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ(
ﻧﺌﻮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ  -از ﺳﺪهی ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪی ﺳﺪهی ﻧﻮزدﻫﻢ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﺠﺎری و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .از
ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻮرژوازی ﻧﻮﭘﺎی
اروﭘﺎﺳﺖ .دوﻟﺖ) (Stateﻧﯿﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از رﻫﮕﺬر رواﺑﻄﯽ
ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد )ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﻫﻮن ﻫﺎﺑﺰ اﺳﺖ( از ﻓﺮﺿﯿﻪی وﺿﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد
ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﻤﻌﯽ
ﺧﻮد ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﮑﺘﺐ در اﯾﻦ رﻫﮕﺬر از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ) (2ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ادﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس وﺣﺪاﻧﯿﺖ و ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺘﻮارﻧﺪ ،ﺷﺮﯾﮏ و اﻧﺒﺎز
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﻧﺮﻣﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ،
ﻓﻠﺴﻔﻪ رواﻗﯿﻮن ) (3ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺣﺴﯽ و اﺻﺎﻟﺖ ﻋﻘﻞ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﺴﻢ ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺣﻖ ﻓﺮدی ﺑﻮد .ﺗﺎﻣﺲ ﻫﺎﺑﺰ،
ﺟﺎن ﻻک ،ﻣﺘﺘﺴﮑﯿﻮ ،وﻟﺘﺮ ،ﺟﺎن اﺳﺘﻮارت ﻣﯿﻞ ) ،(4ﺟﺮﻣﯽ ﺑﻨﺘﺎم ،ﺟﯿﻤﺰ
ﺑﻨﺘﺎم ،ﺟﯿﻤﺰ ﻣﯿﻞ ،ﻫﺮﺑﺮت اﺳﭙﻨﺴﺮ ،ﺑﻨﮋاﻣﻦ ﮐﻨﺴﺘﺎن ،آدام اﺳﻤﯿﺖ و آدام
ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻟﯿﺒﺮال ﺑﺎ ﻃﺮح ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻓﺎﯾﺪه ﻃﻠﺒﯽ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻮﯾﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار آزاد و
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ در ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﻮرژوازی
ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﻪ و رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮان روﯾﺎروﯾﯽ و درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻗﺘﺪار ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ
ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﯾﺎﻓﺖ .در ﻧﮕﺮش و ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻪ ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و اﺷﺮاﻓﯽ و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ
)ﮐﺸﯿﺶﻫﺎ ،ﻣﻼﻫﺎ ،ﮐﺎردﯾﻨﺎلﻫﺎ و ﭘﺎپﻫﺎ ،اﺳﻘﻒﻫﺎ ،آﯾﺖ اﷲﻫﺎ و ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼمﻫﺎ( ،ﺳﻮژهی اﺻﻠﯽ اﻧﺴﺎن و آزادی او اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر واﻻی
ﺟﺎن اﻧﺴﺎن در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد .اﻧﻘﻼب  1688اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن،
اﻋﻼﻣﯿﻪ اﺳﺘﻘﻼل  1776اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن و
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل  1789از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺎده ﻧﺨﺴﺖ اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
ﺷﻬﺮوﻧﺪان  1789اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ »:اﻧﺴﺎنﻫﺎ آزاد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و در
ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻧﯿﺰ آزاد و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ «.اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق درﺑﺮدارﻧﺪه
ﺑﺮاﺑﺮی در ﻫﻤﻪی ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ را
ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻤﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺟﻨﺲ ،دﯾﻦ ،ﻧﮋاد و ﻏﯿﺮه از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،ﻫﻢﭼﻮن آزادی و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻓﺮدی ،ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل
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ﺑﺸﺮ ،ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎور ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ ،اﻧﺴﺎن ﺑﺎوری و
ﻣﺪارای دﯾﻨﯽ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪرن ﺷﺪ و در
ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ ﺧﻮد ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و
رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.
 -2ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ)ﺳﻮﺳﯿﺎل ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ(
ﺑﻮرژوازی ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت ﺷﺮاﯾﻂ
ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ،
ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮان را ﭘﺪﯾﺪ آورد و ﭘﺎ در اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪی
ﺻﻨﻌﺘﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ژرﻓﯽ را در ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪرن ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺪ و ﻫﻨﮕﺎم آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺬﯾﺮد .در
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻮان و ﻗﻮهی ﺗﺤﻮل ﭘﺬﯾﺮی را دارد و
ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺳﻮﺳﯿﺎل ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ( ﻣﺘﺤﻮل ﮔﺸﺖ .ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان
ﻧﺴﻞ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﺪرن از ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﻣﺲ ﻫﯿﻞ ﮔﺮﯾﻦ ،ﺑﺮﻧﺎرد
ﺑﻮزاﻧﮑﺖ ﺗﺎ ﻟﺌﻮﻧﺎرد ﻫﺎب ﻫﺎوس ،روﻧﺎﻟﺪ دورﮐﯿﻦ ،ﻣﮑﻔﺮﺳﻮن ،ﻣﺎﯾﮑﻞ
واﻟﺰر ،وﯾﻠﯿﺎم ﺑﻮرﯾﺞ و ﺟﺎن راﻟﺰ ﺑﻮدﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاران ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﮑﺘﺐ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺰرﮔﺎن را ﻫﻢﭼﻮن ﺟﺎن دﯾﻮﯾﯽ،
وﯾﻠﯿﺎم ﺟﯿﻤﺰ ،ﮐﺎرل ﭘﻮﭘﺮ ،اﯾﺰا ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ ﻫﺎﯾﮏ ،ﺟﺎن راﻟﺰ و ﻫﺎﻧﺎ
آرﻧﺖ و… را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻏﻨﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﻬﻢ
ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ اﯾﺪه در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرد و در
ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮد ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻮاﻓﻖ اﻗﺘﺼﺎد آزاد اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ
رﻓﺎه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﮐﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اروﭘﺎ و ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ
راﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﺟﺎن راﻟﺰ ﻧﻈﺮﯾﻪ »ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
اﻧﺼﺎف« در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻬﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺷﻔﺘﮕﯽ در
ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻘﻼب ﻧﺎرس روﺳﯿﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮآن
از ﺳﻮی ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﺪ .در ادﺑﯿﺎت
ﻏﺎﻟﺐ ﭼﭗ اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب  57ﻟﯿﺒﺮال اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎی روﺳﯿﻪ و
آﻟﻤﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ و از
اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮔﺮه ﺧﻮرده و ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ آن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آزادی رﻗﺎﺑﺖ ،آزادی ﻣﺸﺎرﮐﺖ از ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﺻﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ دﺳﺘﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺪون ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری آزاد ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺪارد وﻟﯽ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرل
ﭘﻮﭘﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ »ﻫﻢ در ﻋﻠﻢ و ﻫﻢ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﺬف ﺧﻄﺎﻫﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﺬف
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن« .وﯾﻠﯿﺎم ﺟﯿﻤﺰ را ﮐﻪ ﺑﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺮﻓﺎ از اﺟﺰا)
اﻓﺮاد( اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺧﯿﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮ از رﻓﺎه آﻧﺎن ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
 -3ﻧﺌﻮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ:
از دﻫﻪ  1970ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﭼﻨﺒﺮهی
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮرم ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دوﻟﺘﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی و ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی
اﻓﺮاﻃﯽ و راﺳﺖ ﻧﻮ در اروﭘﺎ )ﺗﺎﭼﺮﯾﺴﻢ( و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ )رﯾﮕﺎﻧﯿﺴﻢ(
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﮕﺮش دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ ﻫﺎﯾﮏ،
ﻣﯿﻠﺘﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ،راﺑﺮت ﻧﻮزﯾﮏ از ﻣﺘﻔﮑﺮان اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ راﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎلﻫﺎی  90ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ و اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮی را ﻣﺨﻞ
آزادی ﻣﯽداﻧﺪ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪه و ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راه ﺑﺮون رﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺪﺳﺖ دﻫﺪ .ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ را
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در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﺎ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽﺳﻨﺠﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ
ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺪرن ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی از ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎ و
ﺗﺼﺎوﯾﺮی از اﺧﺘﻼط و اﻣﺘﺰاج ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ و اﺻﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺑﺮاﺑﺮی اﻓﺮاد در اﻧﺘﺨﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﺻﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻖ
ﻓﺮد ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت و ﻣﺎل اﻧﺪوزی و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﺪه
ﺑﺮاﺑﺮی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی واﻗﻌﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺪ و
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﻤﻮاره ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﺎزش
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺑﻨﯿﺎد ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮاﺑﺮی
ﺣﻘﻮق ﺑﺮای ﻫﻤﻪی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی ﺷﺎﻣﻞ درک
ﺑﺮاﺑﺮیﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮاد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی دارﻧﺪ و ﺣﻖ دارﻧﺪ از آزادی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺗﻀﺎدﻫﺎ را ﺣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻨﻮع و آزادی ﻋﻘﺎﯾﺪ ،آﯾﯿﻦﻫﺎ و
ﻣﺬاﻫﺐ اﺷﺨﺎص را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،از ﺗﺎﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ از ﻫﺮ ﻧﻮع :ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،دﯾﻨﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮدﺑﺎری را در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -4ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان

ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻣﺪرن آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ .رﺿﺎ ﺧﺎن ﺑﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ
ﺑﺨﺖ را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اوج ﮔﯿﺮی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ در
اروﭘﺎ ﺑﻮد و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻨﺒﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ وﻃﻦﺧﻮاﻫﺎن
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ اﺻﻼﺣﺎت زﻣﺎن او را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﻫﻮن
روﺷﻨﻔﮑﺮان آن زﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ داور و ﺗﯿﻤﻮر ﺗﺎش داﻧﺴﺖ ﻧﻪ رﺿﺎ ﺧﺎن ).(5
وﻟﯽ رﺿﺎﺧﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎﺳﻤﻪای و دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮاﻣﯽ از ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ آﻟﻤﺎن ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ
ﮔﺮوه  53ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﻢﮔﺰاری ﺣﺰب ﺗﻮده ﺷﺪ ،ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﺷﻮوﻧﯿﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﻤﻪی ﻣﮑﺎﺗﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻣﻠﻌﻮن و ﻣﻨﻔﻮر ﺷﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽﮐﺮد از ﻧﻮع »ﻣﺜﺒﺖ« ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﺗﻔﺎﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ،
زﯾﺮا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن »ﭼﭗ« ﺑﻮد ،اﺳﻼﻣﯿﻬﺎ و ﻣﻼﻫﺎ ﻫﻢ »ﭼﭗ« ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺣﺘﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮔﺮ ﭼﻪ از
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺎران ﭼﭗ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن روش ﭼﭗ رواﻧﻪ ﭘﺎی ﻣﯽﻓﺸﺮدﻧﺪ و
ﺣﺘﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و »اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ« ﺷﺎه را
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﺮم ﺑﺎﺷﺪ ،آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﻢ ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ راﯾﺞ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮن ﻣﺮدم را در ﺷﯿﺸﻪ ﮐﺮدن.
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زاﻟﻮ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﻗﻤﺎش ﻋﺴﮑﺮ
اوﻻدیﻫﺎ ﺑﺮ ﺻﺪر ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﻗﺪر ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات اﯾﺮان ﻧﻈﺮی ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ،
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق از ﺧﺎﻧﻮادهای اﺷﺮاﻓﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ را ﺑﺎ
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ آن روز ﺣﺰب ﺗﻮده ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد اﮐﺜﺮﯾﺖ
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﺸﻮر را ﺑﺒﻠﻌﺪ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ او ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﯿﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻢ ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺎه در ﻣﺠﻠﺲ و ﻫﻢ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻮد
)ﭼﻨﺎن ﮐﻪ او را ﺑﻪ »ﻃﻌﻨﻪ« »ﻣﺼﺪق اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ( ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ از
اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﺑﻮد دﺳﺖ ﺑﺮدارد.
اﻣﺎ ﭘﯿﺮوان او را اﻣﺮوز ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه
ﺳﺎل از ﻧﺎﻣﯿﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻟﯿﺒﺮال ﭘﺮﻫﯿﺰ دارﻧﺪ؟ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﮐﺎرﺑﺮد آن و وﺿﻊ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﭘﺎﻻن اﺳﺖ و
ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﻤﺎر)ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻣﻮی( ﮐﻪ آﻧﺮا در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد وﻟﯽ از
ﺑﺮدن ﻧﺎم آن ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮد )(6
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺻﻔﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺠﺪد و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی
آزادی ﻓﺮد و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻗﺪرت اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﮑﺮی ﮐﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺪرن ،ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮی
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ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﻣﺪﯾﻮن آن ﻫﺴﺘﯿﻢ در اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .در
ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب  57ﺣﺰب ﺗﻮده ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻠﻤﻪی »ﻟﯿﺒﺮال« را اﯾﺪهای
ﻧﺎﻣﺮدﻣﯽ و ﻣﻌﺎدل »دﺷﻨﺎم« ﺟﻠﻮه دﻫﺪ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن دﯾﻨﯽ را آﺳﺎن
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻟﯿﺒﺮالﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از ﻧﺎﻣﯿﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ
آن ﭘﺮﻫﯿﺰ دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺠﺬوﺑﺎن و ﻣﺮﻋﻮﺑﺎن ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ را ﻣﻌﺎدل ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ در وﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدی آن ﺗﺎ
ﺳﻄﺢ آزادی ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎر داد و ﺳﺘﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورﻧﺪ و
از آن ﻧﻮﻋﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادﯾﺨﻮاه و ﻣﺘﺮﻗﯽ
را ﺑﮑﻮﺑﻨﺪ و از ﻣﯿﺪان ﺑﺪر ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ زﯾﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﭼﭗﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﺰب ﺗﻮده در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ وارد آورد ﻫﻤﯿﻦ دروغ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﻮﺟﯿﻪﮐﻨﻨﺪهی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
دﻧﯿﺎی ﻏﺮب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﭘﯿﺶﺗﺮ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ
ﺑﻮرژوازی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﺮان  57ﻧﯿﺰ رخ داد ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد،
واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎح ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و
ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺳﺘﯿﺰی )ﮐﻪ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ( و ﺑﺎ اﺷﻐﺎل
ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ از ﭼﭗﻫﺎ ﻧﯿﺰ رﺑﻮد.
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ وﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدی آن ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را
ﻣﻮﺟﻮدی ﺳﻮدﺧﻮاه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮده اﺳﺖ( و ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدن دﻓﺎع آن از ﻣﺨﺘﺎر و آزاد
ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن ﻣﺨﺪوش ﮐﺮدن ﺟﺪی ﭼﻬﺮه ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ آن اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو وﺟﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺘﻌﺎرض آﻧﺮا در اﻣﺘﺰاج و آﻣﯿﺨﺘﻦ آﻧﻬﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻏﻠﻮآﻣﯿﺰ ﻧﻔﻊ ﻃﻠﺒﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ آﺷﻔﺘﻪ ﮐﺮدن
اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و آزادی دﻧﯿﺎی ﻏﺮب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ آن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺨﺘﻠﻂ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺰﯾﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﺟﺎن دﯾﻮﯾﯽ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﻪ ﺳﻮد ﻫﻤﮕﺎن ،ﮐﻔﻪ ﺗﺮازو را ﺑﻪ ﺳﻮد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﯿﺐ و اﯾﺮاد
و اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ دو ﭼﻬﺮه دارد و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﮑﺘﺐﻫﺎی دﯾﮕﺮ دارای ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮﺗﯽ اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎم آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ و دراﯾﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻬﺸﺖ روی زﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آزادی ﻓﺮد و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻗﺪرت ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮﻋﯽ راه زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻏﺎز ﻫﻢزاد ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ )ﺟﺪاﯾﯽ
دﯾﻦ از دوﻟﺖ در ﻣﻌﻨﺎی  (Stateو در ﺣﻮزهی ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﻋﻠﻢ ﮔﺮاﯾﯽ و
در ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺪار و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﮔﺴﺘﺮش
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺷﻤﺮد .در ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﺑﺎ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺮ ﺳﺘﯿﺰ دارد .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ آﻏﺎزﮔﺎه
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﻧﺪ و آن اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎم آ اﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ دراز ﺧﻮد آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ اﻋﻼم وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﻠﯽ ) (7ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ
ﻋﻨﻮان »ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات« ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻣﻠﻤﻮس و روﺷﻦ از ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ دﻫﺪ
و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روال ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ و ﺗﺠﺮﺑﻪ داﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎ
و ﻣﺬﻫﺒﯽﻫﺎ )درﺻﻮرت ﺑﺎور ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ( ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ و
ﻫﻮاداران دوﻟﺖ رﻓﺎه )ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ( ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺻﺮاﺣﺖ و آﺷﮑﺎرا اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد در
ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار آزاد و در ﺟﻬﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ دورﻧﻤﺎﯾﯽ از اﻣﻨﯿﺖ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻬﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در
ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ دو
ﭘﻬﻠﻮ ﯾﺎ ﻣﺒﻬﻢ اﻣﮑﺎن اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻄﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد )ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
از اﻧﻘﻼب ،ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﻏﻠﺘﯿﺪ( و
ﻣﺮدم را ﻣﺎﯾﻮس و دﻟﺴﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺜﺮت روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺧﻮد
و ﺗﻌﺪد داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و اﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮان از ﻋﺮﺿﻪ
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ﻣﮑﺘﺐ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ دﺳﺖﮐﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از
آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﺳﺘﺎورد ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻮده و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن را ﻣﻬﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ زده
اﺳﺖ ،آﺷﮑﺎرا دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ آﺷﮑﺎرا از آﻧﺮو اﻫﻤﯿﺖ دارد
ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎذب ﭼﭗ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اداﻣﻪ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن
ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﻢ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻘﻼب  57ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺮوﻫﯽ را
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﭼﭗ و ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﯾﺎ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ دوﻟﺘﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺣﺘﺎ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮﻫﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﭼﭗﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻗﺒﻼ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﺧﺎص ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ و راه را ﻫﻤﻮار
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ را در آﺳﺘﺎﻧﻪ
اﻧﻘﻼب  57ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﭼﭗ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺼﺎدره اﻣﻮال و
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﻧﻤﯽداد؟ در اﯾﻦ ﺟﻮ ﮐﺎذب »راﺳﺖ« ﮐﺠﺎ ﺑﻮد و »ﻣﯿﺎﻧﻪ« ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻮد؟ ﭼﺮا ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ ﺟﺎی از
ﻣﯿﺪان ﺑﺪر ﺑﺮدن راﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺻﺎدر
ﮐﺮد؟ اﯾﻦ ﺟﻮ دروﻏﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺪی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ و دﯾﮕﺮ
ﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺮاﺣﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد و از ﺑﯿﺎن ﻟﺰوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در
ﭼﺎرﭼﻮب اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار آزاد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ از
آﺷﮑﺎرا ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻫﺮاﺳﻨﺪ .ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  60ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﺠﺎﻋﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺼﺎص و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮع را ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ و ﻣﻮرد
ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ واﻗﻊ ﺷﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺻﺮاﺣﺖ در ﮔﻔﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﭙﺬﯾﺮد ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد را
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﯿﺪان ﺑﺮای ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎی دروﻏﯿﻦ آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .دﯾﺮوز
ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب
 57ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪر »ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ دﯾﻨﯽ« ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﻗﺪرت
رﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺮوز ﺳﯿﻨﻪ ﭼﺎﮐﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ«
در ﭘﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ:
 -1ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ» ﻟﯿﺒﺮال« ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ
و ﻃﻌﻦ و ﻟﻌﻦ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ از او ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻋﺘﻤﺎد
ﮐﺮد ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ او ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﻣﺮﺟﻊ دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ )ﻧﻘﻞ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎ( .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﺑﺰ ﺑﻪ ﻗﺪرت )ﻏﻮل ﻟﻮﯾﺎﺗﺎن و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺟﻤﺎﻟﯽ
اژدﻫﺎ( ،ﭼﻪ در دﺳﺖ ﺷﺎه ،ﭼﻪ در دﺳﺖ ﻣﺮﺟﻊ و ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آن را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﻢ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻟﯿﺒﺮال ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻫﯿﭻ
ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺼﻮن از ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و اﻧﺘﻘﺎد ﻧﯿﺴﺖ.
 -2ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻪ ﮔﺎﻧﮕﯽ )ﺗﺮﯾﻨﺘﯽ( ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ و روحاﻟﻘﺪس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭼﻨﺪﺧﺪاﯾﯽ و ﭘﺎﻧﺘﺌﻮن )اﻧﺠﻤﻦ ﺧﺪاﯾﺎن( ،ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻧﻄﻔﻪ ﺑﺎرآور ،ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﯾﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺗﺤﻮل آن اﺳﺖ ،در ﻫﻤﻪی ﺗﺌﻮریﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻏﺮب ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ادﯾﺎن ﭼﻨﺪ ﺧﺪاﯾﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ راه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و رﯾﺸﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺗﮏﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺎﻫﻢ
در ﯾﮏ ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮد ﻫﻢ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﺨﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻮره
زار رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد) «.ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺟﻤﺎﻟﯽ– اﻧﺴﺎن اﻧﺪازهی ﺣﮑﻮﻣﺖ -روﯾﻪ  77-76ﺑﻪ
ﮔﻤﺎن ﺟﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﻪﮔﺎﻧﮕﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻬﻦ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﻪ زﻧﺨﺪا :ﺳﯿﻤﺮغ+
آﻧﺎﻫﯿـﺖ  +آرﻣﯿﺘﯽ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه و در ﺟﺸﻦ ﺳﺪه ﺟﻠﻮه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﺴﺎن
در دﯾﻦ زرﺗﺸﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻫﻮراﻣﺰدا ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان )ﺧﺪاﯾﺎن(
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
 -3ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺣﻮزه رواﻗﯽ »زﻧﻮن« ﺣﺪود ﺳﺎل  336/5ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﻮد .رواﻗﯿﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ »ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ« ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ارﺳﻄﻮ را در ﺑﺎرهی »ﮐﻠﯽ
اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ« رد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮد وﺟﻮد دارد و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺷﯿﺎء ﺟﺰﯾﯽ
اﺳﺖ… ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رواﻗﯿﺎن ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺬﻫﺐ و ﺣﺘﺎ ﺣﺴﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻟﯿﮑﻦ آﻧﺎن
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺬﻫﺐ
و ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺗﺴﻤﯿﻪ }ﻧﺎم اﻧﮕﺎر{ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﻮدـ ﻓﺮدرﯾﮏ ﮐﺎﭘﻠﺴﺘﻦ – ﺗﺎرﯾﺦ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ـ ﺑﺮﮔﺮدان ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﻨﻮی -ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ – -1362
ﭘﻮﺷﯿﻨﻪ ﻧﺨﺴﺖ -روﯾﻪ(533 -534
4ـ ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدن از اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﺟﺎﻧﺐ آﺛﺎر آﻧﺎن را ﺧﻮاﻧﺪهام ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ را از
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ آن در زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪام و ﻏﺮض از آن
ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻣﻌﻤﺎران اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻮده و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﮏ آﮔﺎﻫﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان در اﯾﺮان ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و آﺛﺎری از آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻧﺸﺪه و اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮان را در ﻏﻨﯽ
ﮐﺮدن ادﺑﯿﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .ادﺑﯿﺎت ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮع
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ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺑﻮد زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و روزﻣﯿﻨﯽ رﺷﺪ ﮐﺮد وﻟﯽ درﯾﻎ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﯾﮏ
ﮐﺘﺎب در ﺑﺎب ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻨﻮﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺰتاﷲ
ﻓﻮﻻدوﻧﺪ و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺸﺮﯾﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ و
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﺴﯿﺎر ارزﻧﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺳﺖ.
 -5ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﻣﻼک ﺣﺘﺎ ﺑﺮ ﮐﺸﺖ و ﻓﺮوش ﺗﻮﺗﻮن و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﭘﻨﺠﻪ
اﻧﺪاﺧﺖ و اداره اﻧﺤﺼﺎر دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﺮوز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل در اﯾﺮان از ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎده).ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﮐﻪ
ﺗﻨﺒﺎﮐﻮی اﯾﺮان روﻧﻖ داﺷﺖ و اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و واﻗﻌﻪ رژی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ روﻧﻖ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﻫﻤﻪی ﺛﺮوت ﮐﺸﻮر و درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن
ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ و ﻏﯿﺮه ﭘﺮداﺧﺘﻪ آن را »ﻣﺪرن« ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺷﻮﺧﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد.
 -6ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﻤﺎر ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻣﻮی ﺑﻄﻮر ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد .ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم
ﺳﺮد ﺷﺪ و ﺑﺎﻻﭘﻮﺷﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻓﻘﯿﺮ ﺟﺰ ﺟﻞ و ﭘﺎﻻن اﻻغ ﻧﺪاﺷﺖ و
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﺷﺄن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻻن را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽدﯾﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺸﺎر آورد ﺑﻨﺎﭼﺎر ﺑﻪ آن رﺿﺎ داد ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ را ﻧﺒﺮﻧﺪ.
 -7ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد و از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻠﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدان ﻧﺎﻣﺎﻧﻮس  National Frontدر ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از اﺻﻮل ﺧﻮد دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن ﻣﻠﯽ« ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
)اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی …( از ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻠﯽ ﻫﺮاس دارﻧﺪ ﭼﺮا اﯾﻦ
ﺻﻔﺖ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ؟ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮی
داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪه و ﻣﺼﺮف دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد.
در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﮐﺘﺎب ﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻪام:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺸﯿﺮﯾﻪ – ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری ،ﭘﻮﺷﯿﻨﻪ دوم – ﻧﺸﺮ ﻧﯽ 1382
ﺟﺎن ﮔﺮی  -ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ – ﺑﺮﮔﺮدان ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎوﺟﯽ – ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ وزارت
اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ 1381
ﻓﺮدرﯾﮏ ﮐﺎﭘﻠﺴﺘﻦ– ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ـ ﺑﺮﮔﺮدان ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﻨﻮی -ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺘﺸﺎرات
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ –  -1362ﭘﻮﺷﯿﻨﻪ ﻧﺨﺴﺖ
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺟﻤﺎﻟﯽ – اﻧﺴﺎن اﻧﺪازه ی ﺣﮑﻮﻣﺖ -اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﻮرﻣﺎﻟﯽ – ﻟﻨﺪن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﻧﻮرﺑﺮﺗﻮ ﺑﻮﻧﯿﻮ -ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ – ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﺎﺑﮏ ﮔﻠﺴﺘﺎن –ﻧﺸﺮ ﭼﺸﻤﻪ
دﮐﺘﺮ ﻋﺰت اﷲ ﻓﻮﻻدوﻧﺪ -آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی – ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت در
ﺑﺎره ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺧﻼﻗﯽ »ﺟﺎن راﻟﺰ« -ﻫﻤﺸﻬﺮی  78اﺳﻔﻨﺪ -1381
Johan Norberg-Den Svenska Liberalismens Histtoria.1998

اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ...
اﻣﺎ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﮐﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان را در ﻣﺒﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽداد ،در ﺣﺎل رﻧﮓﺑﺎﺧﺘﻦ
اﺳﺖ و در ﻋﻮض ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ارزانﻗﯿﻤﺖاﻧﺪ .در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻪ دﻫﻘﺎن ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺮد دوراﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﻗﻀﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﺗﻼش از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﺳﺖ ،ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ .ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت
زﯾﺮ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰدور روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ  3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﺎن در ﺳﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده دارﻧﺪ.
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ
 1/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻪ روﺳﺘﺎﺋﯽ  Bauernhofﺑﻮﺟﻮد آورﯾﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و
اﺛﺎﺛﯿﻪ ﺧﺎص ﺧﻮد ،زﯾﺮا وﺳﺎﺋﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﻧﻪ ﮐﺎﻓﯽ و ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد.
ﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﺳﺎمآوری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﯿﺮو و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ! و در زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻓﻨﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ داد ،ﺳﻮژه ﺳﻮداﮔﺮی
ﺗﺎزه رﺳﯿﺪهﻫﺎ ﻣﺤﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
زﯾﺮا از ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎ داﺋﻤﺄ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ
از  1809ﺗﺎ  1907از  19225000ﻧﻔﺮ ﺑﻪ  17607000ﺗﻦ رﺳﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ
از  1/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ دارای
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ دارای
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺻﺎدق اﺳﺖ.

ﺷﺮق آﻟﻤﺎن
ﻏﺮب آﻟﻤﺎن
ﺟﻨﻮب آﻟﻤﺎن

1862
7145000
6617000
5463000

1907
6438000
6077000
5166000

ﺷﻤﺎره 87
ﮐﺎﻫﺶ
707000
540000
297000

ﻣﻄﻤﻨﺄ اﻣﺮوز ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﺸﺎورزی در ﺳﻤﺘﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺮاﺋﻂ را ﺑﺮای رﻫﺎﺋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان آﻣﺎده
ﻣﯽﺳﺎزد .اﻣﺎ اﯾﻦ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺸﺎورزی
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮار ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی
و ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺰد ﻣﻮﺟﻮد را ﮐﻨﺴﺮو ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ از
اﯾﻦ وﺿﻊ اﻇﻬﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ آرزو دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪوﯾﮋه از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮔﺬرا ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﯽای اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮔﺬرا اﺳﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ،آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
ﺻﻨﺎﯾﻊ ،در ﺑﺎرآوری ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺸﺎورزی ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ و ﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آﻧﺎن ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻘﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﮐﺸﺎورزی
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺑﺎورﻧﺪ :ﻓﺮار از
روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﺗﻬﺪﯾﺪی
ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .از  1882ﺗﺎ  1907ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ در روﺳﺘﺎﻫﺎ از
 26318000ﺑﻪ  25883000ﺗﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ  435000ﺗﻦ از آن
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و در ﻋﻮض ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی از  18904000ﺑﻪ  35837000ﺗﻦ
ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ  16933000ﺗﻦ ﺑﺪان اﻓﺰوده ﮔﺸﺖ.
آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺬﮐﺮ دادﯾﻢ ،در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﺎورزی اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ از
 19225000ﺑﻪ  17681000رﺳﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از آن روﯾﻬﻢ  1544000ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ
و از  % 42/5ﺑﻪ  %28/7ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻫﺮ اﻧﺪازه ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﻓﺮار از روﺳﺘﺎﻫﺎ اﻓﺰوده ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺰ
ﮐﺸﺎورزان ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ازﯾﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺑﺎرآوری ﮐﺸﺎورزی اﻓﺰوده ﮔﺸﺖ ،اﻣﺎ
ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺣﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞﻫﺎی ﻓﻨﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدادﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ
ﺑﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز
ﺟﻨﮓ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﮐﻤﺒﻮد رﺷﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪه ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﺋﯽ
اﺳﺖ.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدن ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺸﺎورزان ﮐﻪ از ﺑﻼ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎﻣﻸ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺟﺬب
ﮐﺸﺎورزی ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ در دوران ﻧﯿﺮوی ﭘﺮوﻟﺘﺮی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﺑﺮد
روشﻫﺎی ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﻦ ﻫﺪف دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ
ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﺑﺮد روش اﺟﺒﺎری ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زراﻋﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻌﯿﺘﯽ را ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در روﺳﺘﺎﻫﺎ وﺟﻮد دارد و ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺴﻞ
ﺟﻮان روﺳﺘﺎﺋﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺷﻬﺮی را ﺑﺮ ﮐﺎر ﻣﺰدی روﺳﺘﺎﺋﯽ و
ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎزﯾﻢ.
ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻄﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﺮدد ،ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻧﻬﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻣﺪارس ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻫﻨﺮی و روﺷﻨﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ
زﻣﺎن ﮐﺎر و آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .زﻣﺎن ﮐﺎر در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ و ﮐﺎرﮔﺮ ،ﭼﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺰدور و ﯾﺎ
ﻋﻀﻮی از ﺧﺎﻧﻮاده دﻫﻘﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ در دوران ﻓﺮاﻏﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ در
ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺎﯾﺪ اﻧﮕﯿﺰه ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی
اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﺮار از روﺳﺘﺎﻫﺎ.
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ﺑﺮای اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﭘﻮل زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻮﻟﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﻣﯽﺗﻮان آﻧﺮا ﻓﺮاﻫﻢ آورد،
ﻫﺮﮔﺎه زﺧﻢﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ ازﺟﻨﮓ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ اﻧﺪازه اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯽ
ﮔﺮدد و ﻫﺮ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﺬب ﮐﺸﺎورزی دوﺑﺎره اﻓﺰوده ﺷﻮد ،ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرش ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﻧﯿﺰ از ﯾﮑﺴﻮ آﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺮاﺋﻂ ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺮای
اﺟﺮای آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﻢﮔﺎم ﺷﻮﻧﺪ .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای
ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﺎورزی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزی ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﮐﻪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﭘﺸﺖﺷﺎن اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ،در آن ﺻﻮرت آﻧﻬﺎ در
ﺳﺎﻋﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ دﻫﻘﺎن ﺑﺎ او
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
و ﻫﺮ اﻧﺪازه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاری و ﻣﺒﺎرزه ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﺋﯽ وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﺎورزی ﺑﻬﺘﺮ ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن روﺳﺘﺎﺋﯽ
ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی وﻓﺎدار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺷﺎداﺑﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮﺗﺮی ﻓﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﺪ .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻗﺪرت ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ
آﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺑﻪ رﻓﺎء ﻋﻤﻮﻣﯽ و ارﺗﻘﺎؤ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮده ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪن در ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ
اﺳﺖ.
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ در روﺳﺘﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺮده ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان روﺳﺘﺎﺋﯽ اﻟﻘﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺗﺸﺎن در ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
اﺳﺖ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ درﮐﯽ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﺴﻮی اﺣﺰاب ﮐﺸﺎورزی راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از اﻫﺪاف ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دور
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .وﻇﯿﻔﻪ اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮ
ﺗﻨﮓﻧﻈﺮاﻧﻪای ﻫﻮاداری ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽﺗﺮی و
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻮاداری از ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در درون ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ،
اﻣﺎ ﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ.
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺸﺎورزی ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد درﺑﺎره ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
 -4ﻣﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺣﺘﯽ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮔﺎمﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎن
ﻧﮕﺎرش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻓﻮرت در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎزی
ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ،ﻫﺮﮔﺎه دﯾﮕﺮﺑﺎر ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ،
رﺟﻮع ﮐﻨﯿﻢ ،در آﻧﺠﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ درﺣﺎل ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﮔﻮاﻫﯽ
اﺳﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻏﻮلآﺳﺎی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻌﺪاد ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ
آزاد در ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  1895ﺗﺎ  1907از
 5474000ﺗﻦ ﺑﻪ  5490000ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ روﯾﻬﻢ  16000ﺗﻦ ﺑﻪ آن
اﻓﺰوده ﺷﺪ ،در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان از
 13438000ﺗﻦ ﺑﻪ  19127000ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ  5689000ﺗﻦ ﺑﻪ آن
اﻓﺰوده ﮔﺸﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻄﻤﻨﺄ از ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﺷﺪ ،آﻧﻬﻢ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻠﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺣﺎل از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
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آن ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ اﯾﺪهآل ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽای رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﻄﻮر ﯾﻘﯿﻦ در ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﺘﺎب
در ﺣﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ اﯾﺪهﻫﺎ و اﻫﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺼﻠﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻟﯿﮑﻦ
ﻃﯽ آﺧﺮﯾﻦ دﻫﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی از ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻣﻸ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎق ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﺎورزی از ﺻﻨﻌﺖ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪ.
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺗﻮدهﻫﺎ ﺳﻠﻄﻪ دارد ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﻮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺪون
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﯽﺗﻮان درک ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮﺧﻼف
دوران اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﺑﻮرژواﺋﯽ ،اﯾﻨﮏ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد در
ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﻫﺎی ﮐﺎﻣﻸ دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﯿﺮوی ﻣﺠﺒﻮرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﺎﺳﺘﻦ
اﺳﺖ .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺟﻠﻮی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺪی را ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻓﻮت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺮ روال
ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ روﯾﺎی ﯾﮏ ﺳﻠﻄﺎن ﻧﻪ از
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ :او ﺑﺮای آﻧﮑﻪ از ﺧﺸﻢ ﺳﻠﻄﺎن در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ
ﺑﮕﻮﯾﺪ »ﺗﻮ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮگ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد« ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
»ﻋﻤﺮ ﺗﻮ از ﻫﻤﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ روال ﻧﯿﺰ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ:
»ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺒﺮﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺒﺐ
رﺷﺪ و ﺳﻠﻄﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ،اﻣﺮی ﮐﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ زدن داﺋﻤﯽ آن ﺑﺨﺶ از ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻓﻌﺎل و
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد« و ...
ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪه
اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﻧﺤﺼﺎر ﺑﺨﺶ ﻧﺴﺒﺘﺄ ﮐﻮﭼﮑﯽ
از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﺰرگ زﻣﯿﻦ درﻣﯽآﯾﻨﺪ .در واﻗﻊ از ﺗﻌﺪاد
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  20ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،ﮐﻤﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻨﻮز  51/5درﺻﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از
زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1882
اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  54/5درﺻﺪ ﺑﻮد .ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 50
ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ دارﻧﺪ در ﺳﺎل  1882ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ  33درﺻﺪ و در ﺳﺎل  1907ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ  30/1درﺻﺪ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﯾﮏ ﺳﻮم .اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آﻣﺎر
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ) ،(9اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﻣﯿﻦ در دﺳﺘﺎن اﻓﺮاد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ،
اﻃﻼﻋﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ آﻣﺎر ﺷﻮاﻫﺪی را اراﺋﻪ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺣﺪس زد ﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎر زﻣﯿﻦ در دﺳﺖ زﻣﯿﻨﺪاران
ﺑﺰرگ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ازدﯾﺎد ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن زﻣﯿﻦﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در دﺳﺘﺎن
زﻣﯿﻨﺪاران ﺑﺰرگ ،ﺑﻠﮑﻪ در دﺳﺖ ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﺪاران رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺖ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎر زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ آﺳﻮدﮔﯽ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﺪاران ﺑﺰرگ ﺳﻬﻤﯽ از اﻧﺤﺼﺎر
ﺑﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ:
 -9ﻣﻨﻄﻮر از اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن »راﯾﺶ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﻟﺘﺰاﻣﺎت...
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻌﺎدل ﺣﮑﻤﺮان ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ و اﺳﺘﺎن ﺑﮑﺎر
ﻣﯽرود ،ﭼﻮن ﺻﻤﺼﺎماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺻﻔﻬﺎن رﺳﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﺷﺪ .ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﺑﻬﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ دو واژه ﮔﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ و ﻣﻌﺎدل
 Governmentاﺳﺖِ و ﮔﺎه ﻣﻌﺎدل ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﻧﻈﺎم ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ از ﺻﺪر ﺗﺎ ذﯾﻞ .در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﮏ
ﻧﻮع ﻫﺮج و ﻣﺮﺟﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دو واژه و ﻣﻮارد ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ وﺟﻮد
دارد.
اﻣﺎ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ آن ،ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ دو واژه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪف
و آرﻣﺎن و ﺑﯿﺎن رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻻﺋﯿﮏ و ﺳﮑﯿﻮﻻر ﻋﺮﻓﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ آزاد و
دﻣﻮﮐﺮات و ﻣﺘﺮﻗﯽ اﻣﺮوز ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و دوﻟﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺎری ﺑﻪ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﻧﺪارد.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در دوران ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه در اﯾﺮان داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﺎﻻﺧﺮه در
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﯾﻨﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ در دوران ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﭘﻬﻠﻮی داﺷﺘﯿﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت از اراده ﻣﻠﺖ
ﻧﺸﺎُت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮد از ﺻﺪر ﺗﺎ
ذﯾﻞ و ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﯾﮑﺎﯾﮏ اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر ﭼﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و
ﻓﺮدی و ﭼﻪ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .اﮔﺮ ﮐﻨﺶ و
واﮐﻨﺶ ﻗﺪرتﻫﺎ را در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻼﺳﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ
ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺪرت ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺪرت ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ
زاوﯾﻪ ﺷﺎه و ﯾﺎ اﻣﭙﺮاﻃﻮر و ﯾﺎ اﻣﯿﺮ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت را از آن
ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ .در زاوﯾﻪای دﯾﮕﺮ ﺧﺪا ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت را در
اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ ،آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد در زﻣﯿﻦ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
اﻣﺎﻣﺎن ،ﭘﺎپﻫﺎ ،ﻣﻮﺑﺪان ،ﻓﻘﻬﺎؤ ﺧﺎﺧﺎمﻫﺎ و ﮐﺎﻫﻨﺎن واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ .و
ﺑﺎﻻﺧﺮه در زاوﯾﻪ ﺳﻮم ﻣﻠﺖ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت را ﻧﺸﺎُت ﮔﺮﻓﺘﻪ از
اراده ﻣﻠﺖ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻬﻨﮕﺎم زاﯾﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺪرن و اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
دو ﭘﯿﮑﺎن از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﻠﺖ در آن ﻗﺮار داﺷﺖ ،رﻫﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻗﺪرت ﺷﺎه ﺧﻮرد و او را از ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪرت ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ و
دﯾﮕﺮی ﻗﻠﺐ ﻗﺪرت ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﻊ ﯾﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎ را از
ﻗﺪرت در ﭘﯽ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻧﻈﺎم ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر
از ﭘﺎﺋﯿﻦ و از ﻗﺎﺋﺪه ﻫﺮم ﺟﺎﻣﻌﻪ و از ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اراده ﺗﻮدهﻫﺎی
ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را از ﺷﺎه و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد و آن
دو را ﺧﻠﻊ ﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﯾﮑﺎﯾﮏ اﻓﺮاد
ﻣﻠﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎپ و ﮐﺸﯿﺶ و ﻣﻼ و آﺧﻮﻧﺪ را از ﻣﺴﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ
زﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او را در ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺮد ﺟﻤﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ و اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ را از ﻋﺮﺻﻪ زﻧﺪﮔﯽ
روزاﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﯿﺖ را در ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
رواﺑﻂ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﭼﺮا ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ دﯾﻦ و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی از دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺟﺪاﺳﺖ ِاﯾﻦ در
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ و ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاری و
ﻗﺪرت ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﻧﻈﺎم در ﮐﻠﯿﺖ و ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮد از دﯾﻦ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺟﺪا اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در دوران ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه و ﺗﺎ ﺣﺪی در دوران
رﺿﺎ ﺷﺎه ﻫﻢ داﺷﺘﯿﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻤﻠﮑﺖ آزاد
اﻧﺪﯾﺶ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ اﺳﺖ و ﯾﮑﺎﯾﮏ آﺣﺎد ﻣﻠﺖ ﮐﻪ دارای ادﯾﺎن و ﻋﻘﺎﯾﺪ و
ﻣﺴﺎﻟﮏ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ و اﻣﻨﯿﺖ و آزاد
اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺷﯿﻌﻪ در اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ از ﻓﺘﻮای ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﺪ و ﯾﺎ ﯾﮏ
ﯾﻬﻮدی از ﺧﺎﺧﺎم ﺧﻮد و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﯿﺴﻮی از ﭘﺎپ و ﮐﺸﯿﺶ ﺧﻮد در
ﺣﻮزه اداره ﮐﺸﻮر دﺳﺘﻮر ﻧﮕﯿﺮد! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﻤﺪن و ﻣﺘﺮﻗﯽ
دارای ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮﻓﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ
دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮﻓﯽ .ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت روزاﻧﻪ و اﻣﻮر ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ و ﻣﺴﻠﮏ و ﻣﺬﻫﺐ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺎ وﻗﺘﯽ از ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻤﻠﯽ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ
در ﺗﻬﺮان اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در درون ﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﯿﻌﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﺒﻖ آداب ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد ﻧﻤﺎز ﮔﺬارد ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﺎن
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ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﻣﺤﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ دارد .و ﯾﺎ در
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﯾﮏ ﺷﯿﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻨﺪ .ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﻬﺎﺋﯽ در
ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﯾﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﻣﻠﯽ و ﯾﮏ ﺑﯿﺪﯾﻦ در
ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﺑﺎ دﯾﻦ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ...ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺎط ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد را در ﺧﯿﺎﺑﺎن و
در ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻤﻮم ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ و
ﻣﺼﻮﻧﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻣﺮدم آﻧﺮا ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽدارﻧﺪِ ،
ﺑﭙﺮدازد .در ﺟﻮاﻣﻊ آزاد و ﻋﺮﻓﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻏﺮب ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ و ﻣﺮام و ﻣﺴﻠﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﺴﺎﻫﻞ و ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﻣﺪارا
دارﻧﺪ و ﺗﻌﺼﺐ و ﻓﻨﺎﺗﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﺧﺎص ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ را
ﻗﺮنﻫﺎ اﺳﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
دﯾﻦ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت از اراده ﻣﻠﺖ ﻧﺸﺎُت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم و ﻣﻠﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺰاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺰاری ﺧﻮاه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاه از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرا و دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ آﻧﺎن .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮدار ﻋﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺰاری ﻋﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﺮدم و ﻣﻠﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪای
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺰاری ﺧﻮد اﺻﻞ ﻋﺮﻓﯿﺖ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ را
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺰﺋﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻧﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﺋﻄﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺰاری و اداره ﮐﺸﻮر در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﭼﻪ اﺟﺮاﺋﯽ و
ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﭼﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﭼﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭼﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و
ﭼﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭼﻪ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از
اﺳﺘﯿﻔﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﻣﺮدم
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻬﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ "دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪاﺳﺖ" ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن دﯾﻨﺪار ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﻠﺴﯽ را ﻧﺪارد!
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ"ان ﻗﻠﺖ" اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﺼﻮرت ﻓﺮدی از ﺟﺎﻣﻌﻪ در
رواﺑﻄﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و دارای ﻫﻮﯾﺖﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و وﻇﺎﺋﻒ
و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺮار دارد .ﻣﺜﻼُ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺪرش
ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻇﺎﺋﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﺋﯽ دارد
ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش دارد .و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﻋﻞ ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد و ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ
و از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ در دﯾﮕﺮ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدی .ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاه
زن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺮد دارای ﻫﺮ دﯾﻦ و ﻫﺮ زﺑﺎن و ﻫﺮ ﺷﻐﻞ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ اﯾﺮاﻧﯿﺘﺶ
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺸﻮرش ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ وﻇﯿﻔﻪ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻬﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﮐﺸﻮرش و ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را
اﺳﺘﯿﻔﺎُ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺪﺳﺖ آورد .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از ﻣﻮﺿﻊ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ
ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻫﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﻣﻮر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرش اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﭼﻮن در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دﯾﻦ و اﻋﺘﻘﺎدات ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ
و ﺣﻮزۀ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻀﺎد و ﺗﺼﺎدﻣﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮐﻪ در دو ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺮار دارﻧﺪ،
ﺑﻮﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﯾﮏ دﯾﻨﺪار از ﻣﻮﺿﻊ ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ از ﻣﻮﺿﻊ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﯾﺎ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﯾﺎ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ
ﯾﻬﻮدی و ﯾﺎ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺪﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﯾﮑﺴﺎن و ﻣﺴﺎوی و
ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﺮﺧﻮردار از ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﺋﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﯾﮏ
ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﻤﻪ
آﻧﻬﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان از ﺳﻄﺢ روﺳﺘﺎ ﺗﺎ
ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺟﺪا از اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ ﺧﻮد و در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﺿﻊ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ و ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ آنوﻗﺖ ﯾﮏ دﯾﻨﺪار ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﺪارد!!! و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ!!! ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب !
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢِ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد اﺑﺴﺘﺮﮐﺖ و ﻏﯿﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻢ ﻋﺒﺎرت از ﺻﺪﻫﺎ و ﺻﺪﻫﺎ اﻧﺴﺎن
ﺑﯽﺷﻤﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺻﺪر ﺗﺎ ذﯾﻞ در دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از ﺷﺎه و
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزرا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و ﻗﻀﺎت و ﻣﻌﻠﻤﺎن و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮑﺮی
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻋﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺮاﺋﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺎﻻ
ﺑﺎز اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻨﻬﺎ دﯾﻨﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد دﯾﻨﺪاری در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮر دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ
ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﻧﻪ ،اﯾﻨﺠﺎ دﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ و دوﻟﺖ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ ِ،ﭘﺲ ﻣﺎ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺑﯿﺪﯾﻦ را در دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮑﺎر
ﮔﻤﺎرﯾﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻬﻀﺖ آزادی و ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﻻ
ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﺻﻮﻻُ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دارای ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ دﯾﻨﺪاری ﯾﺎ ﺑﯿﺪﯾﻨﯽ دوﻟﺘﯿﺎن
ﮐﺎری ﻧﺪارد .ﮐﺴﯽ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪی و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ِ،ﻣﻌﻠﻤﯽ ﯾﺎ
ژﻧﺮاﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ دﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ
ﺷﻐﻞ و ﮐﺎرﻣﻨﺪی او ﻧﺪارد و اﺻﻮﻻُ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ در ﺳﻄﻮح
دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﯾﮏ دوﻟﺘﻤﺮد از رﺋﯿﺲ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺒﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد دﯾﻨﺪاری
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺰاری ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ِ ،ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﮐﻪ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ دارﻧﺪ و ﺗﻮده ﻣﻠﺖ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎ وﺟﻮد دﯾﻨﺪاری اﻣﺎ از ﻣﻮﺿﻊ ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺧﻮد دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮده و اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻋﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و
آزادی ﻋﻘﯿﺪه و اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻣﺴﻠﮏ ﺑﻬﻨﮕﺎﻣﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺮدم و
رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎی
ﻋﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ و اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
و اﻧﺴﺎنﻫﺎ دارای ﻫﺮ ﻧﻮع دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ و ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﺴﻠﮏ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
دارای ﻫﺮ ﻧﻮع ﺟﻨﺴﯿﺖ از زن و ﻣﺮد و دارای ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻧﮋادی و
ﻗﻮﻣﯽ و ﺷﻐﻠﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ آن
ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ از دﯾﻦ و اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد ﺑﺮ دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺧﻮد را
ﻣﻨﮑﺮ ﺷﻮﻧﺪ ِ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺮﻓﯽ ﺷﺪن اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻢﻣﯿﻬﻨﺎﻧﺶ و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ و در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن و ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .و ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻧﺴﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻮﻗﺖ ﺷﻌﺎر ”اﯾﺮان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ“ ﻣﻌﻨﺎ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و دﯾﮕﺮ ﺷﻌﺎری ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ و ﺑﯽﻣﺤﺘﻮا ﻧﯿﺴﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﻪ
ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ در ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﺋﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد و زن ﺑﺎ دو دﯾﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ دو ﻣﺴﻠﮏ
ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
آراﻣﺶ ﺑﺴﺮ ﺑﺮﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ”اﯾﺮاﻧﯿﺖ“
ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮان ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ و
ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺑﻮدن ِ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﯾﻬﻮدی ﺑﻮدن ِ ﺑﯽ دﯾﻦ و
ﺑﺎدﯾﻦ ﺑﻮدن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﺎ ﻧﺪارد.
ﻧﮕﻮﺋﯿﻢ اﯾﻦ ﯾﮏ آرﻣﺎن و ﺧﯿﺎﻟﺒﺎﻓﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻤﺪن ﯾﻌﻨﯽ
اﯾﻦ .اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻤﺪن آن اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎﻧﺶ را و دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ارج ﻧﻬﺪ .ﻋﺮﻓﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
اﯾﻦ آﻣﻮزه را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻬﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﻗﺸﺮﯾﺖ
ﻣﺬﻫﺒﯽ و آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ و ﻣﻼﯾﺎن ﻋﺼﺒﯿﺖ و ﻓﻨﺎﺗﯿﺴﻢ و ﺗﻌﺼﺐ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و
روح ﻣﺪارا و ﺗﻠﺮاﻧﺲ و ﺗﺴﺎﻫﻞ و ﺗﺴﺎﻣﺢ را در اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺣﺰب اﻻه
و ﺑﺴﯿﺞ و ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
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ﭼﻮن در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦ از ﻣﻠﯽ -ﻣﺬﻫﺒﯽﻫﺎ رﻓﺖ ،ﻻزم ﻣﯿﺪاﻧﻢ اﯾﻦ را ﻫﻢ
ﺑﮕﻮﯾﻢ )ﺑﺎ آن ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﺮدهام( ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﮏ ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری در ﺧﻮد اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻣﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﭘﺨﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻠﯽ-ﻣﺬﻫﺒﯽﻫﺎ
اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ؟!! ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ در ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻠﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ :ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت را ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اراده ﻣﻠﺖ
ﻣﯽداﻧﺪ؛ دو :دﯾﻦ و اﻋﺘﻘﺎدات را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺣﻮاﻻت ﺷﺨﺼﯿﻪ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﻣﻠﯽ -ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ" و اﯾﻦ دو را در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺬارد ﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ِ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت را ﻧﺸﺎُت
ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻠﺖ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺶ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ِ روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻏﯿﺮه .ﮐﻪ اﯾﻦ دو
رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺪارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽ .ﺑﺮای ﻣﻠﯿﻮن در ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺮح
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ .اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺘﯿﻔﺎی
ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﺖ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ اراده ﻣﻠﺖ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺷﻮد و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ
اﺣﻮاﻻت ﺷﺨﺼﯿﻪ اﻓﺮاد ﻧﺪارد و ﺟﺎی ﺑﺤﺚ ﻧﻤﺎز و روزه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ در
ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ از ﻣﻮﺿﻊ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﯿﻊ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار
ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اراده ﻣﻠﺖ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻠﯽ -ﻣﺬﻫﺒﯽﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎده ﺻﺎف ﮐﻦ ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺮای آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ رﮐﺎب ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺐ ﻗﺪرت
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﻠﯽ -ﻣﺬﻫﺒﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎﻧﻤﺎن زﯾﺮ آزار و ﺷﮑﻨﺠﻪ و زﻧﺪان رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ
دام ﺗﺎزهای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن از در دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ
دﯾﻨﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻠﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .دﻋﻮای اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺻﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻌﺪاد درﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ
اﺳﺖ!!! ﮐﻪ ارزاﻧﯽ ﺧﻮدﺷﺎن .ﻣﺎ ﻣﻠﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﺎ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪِ ،ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﻠﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻋﺮﻓﯽ و ﻻﺋﯿﮏ و ﺳﮑﯿﻮﻻر و ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻋﺮﻓﯽ و ﻻﺋﯿﮏ و ﺳﮑﯿﻮﻻر
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺖ و اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن و ﺑﺮﺧﻮرداری از
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﯾﮑﺎﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ ِ،ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺶ و ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻢ.

آن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ...
زﯾﺮا ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﺋﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽاش از »ﺟﻤﻬﻮری ﻻﺋﯿﮏ» ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﺪ.
ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت رادﯾﮑﺎﻟﯽ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽﭘـﺬﯾﺮد.
ﻋﻠﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻃﻌﯿﺘﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آنﻫـﺎ،
ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ.
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻠﻄﮥ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﺎﻻری Cléricalisme
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽِ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻋﺎﻣﻞ دوم را ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﺤﻮل ﮐُﻨﺪِ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﺴﯿﺴﻢ ﻧﺸﺎن داد ،در ﻗﯿﺎس
ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﯿﺴﻢ ﮐﻪ راه »رﻓﺮم« و ﻋـﺪم ﭘﯿـﺮوی از ﯾـﮏ ﻧﻬـﺎد ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰِ
دﯾﻨﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﯾﺎ ﭘﺎﭘﯽ دﺳـﺘﮕﺎه ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ،
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ و ﻣﻘﺘﺪری را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺎم رﺳـﺘﮕﺎری ﺑﺸـﺮ،
ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺪاﯾﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ روی زﻣﯿﻦ ،ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر و دوﻟﺖ ﺑﻮد .از
اﯾﻦ رو ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﯾﺎ »دﻧﯿﻮی ﺷﺪنِ« رواﺑﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم رﯾﺸﻪ در ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻃـﻮﻻﻧﯽ و ﺑـﯽ ﭘﺎﯾـﺎن ﻣـﺬﻫﺒﯽ در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ دارد )ﭼﻮن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﻪ ﻫﺰار ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن در ﺷـﺐ  23اوت ،1512
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﺳـﻦ ﺑـﺎرﺗِﻠِﻤﯽ  Saint-Barthelemyو ﯾـﺎ ﺳـﺮﮐﻮب
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ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎنﻫﺎ در  1685ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮار دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ اﻗﻠﯿـﺖ
ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺪ( .ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺿﺮورت ﺟﺪا ﮐﺮدن دوﻟـﺖ
از ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻋﺎﺟﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ» .ﺻﻠﺢ داﺧﻠﯽ«،
»اﺗﺤﺎد ﻣﻠﯽ« و ﻫﻢ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ادﯾﺎن در ﮔـﺮو ﺣـﻞ ﺻـﺤﯿﺢ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻧﻬﺎد ﺑﻮد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﯾﺪ از اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺳـﺎﻻری
 anti-clericalismeدر ﺳﺪۀ ﻧـﻮزدﻫﻢِ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﺳـﺨﻦ راﻧـﺪ ﮐـﻪ در
رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳـﯿﻮن در دﯾﮕـﺮ ﻣﻤﺎﻟـﮏ
اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺎ ﻓﺮازﻫﺎ و ﻧﺸـﯿﺐﻫـﺎﯾﯽ ،در ﻃـﻮل ﺳـﻪ دورۀ
ﺗﺎرﯾﺨﯽِ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﻫﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد:
دورۀ اول ،از اﻧﻘﻼب  1789ﺗﺎ ﻗﺮارداد ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﺎ ﭘﺎپ در ﺳﺎل ،1801
ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﻋﻤﻞ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
دورۀ دوم ،ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﺑﺎ اﻓﺖ و ﺧﯿﺰﻫـﺎﯾﯽ ،ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﻧﺎﻗﺺ اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺮدد ،از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻓﻮق ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ ﺳﺎل 1871
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﻮم ﻓﺮاﻧﺴﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم از دﻫﻪ  1870ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼﺣﺎت ﻻﺋﯿﮏ ﺑﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﮐﺎﻣﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ
در ﺳﺎل  1905ﻧﺎﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ و در ﻃﻮل ﺳﺪهی ﺑﯿﺴـﺘﻢ ،ﻻﺋﯿﺴـﯿﺘﻪ ﺑـﻪ ﯾﮑـﯽ از
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ﺳـﺎل ﻣﺒـﺎرزه ،ﻻﺋﯿﺴـﯿﺘﻪ در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﻀﯿﻪ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺪرﺳﻪی ﻻﺋﯿﮏ و ﺟـﺪال ﻧﻈـﺮی،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﻣﻨﻊ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ آن در ﻣﺪارس دوﻟﺘـﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر و در
راﺳﺘﺎی ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﺑﺮداﺷـﺖﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﻻﺋﯿﺴـﯿﺘﻪ در ﻓﺮاﻧﺴـﻪ
) ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ  -ﺟﺪاﯾﯽ ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ – ﺑـﯽﻃﺮﻓـﯽ و ﻻﺋﯿﺴـﯿﺘﻪی روادار و
ﺑﺎز( ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ در دﻓﺎع از ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘـﻖ ﻻﺋﯿﺴـﯿﺘﻪ در ﻓﺮاﻧﺴـﻪ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼـﺎر ،راﺑﻄـﻪی ﺳـﻨﺘﯽ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﯿﻦ
دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب  1789ﺑﺎز ﮔﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
دو ﻧﻬﺎد ﻓﻮق ،در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﭘﯿﻮﻧﺪِ ﺳﺎزﻣﻨﺪ )ارﮔﺎﻧﯿـﮏ( و
دﯾﺮﯾﻨﻪای ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت آنﻫﺎ را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﻨﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ و
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻨﺖ ﮔﺎﻟﯿﮑَﻨﯽ  Tradition Gallicanneﻣﺸﻬﻮر
اﺳﺖ .ﻟﻮﯾﯽ ﭼﻬﺎردﻫﻢ )ﺳﺪه  (17ﻗﻮاﻋﺪ اﯾﻦ دﮐﺘﺮﯾﻦ را ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن اول )اواﯾﻞ ﺳﺪه  ،(19ﺑﺎ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ از آن ،ﻗﺮارداد ﻣﻌﺮوف ﺑـﻪ
) Concordatﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪی ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و واﺗﯿﮑـﺎن( را ﺑـﺎ ﭘـﺎپ اﻣﻀـﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﺎﻟﯿﮑﺎﻧﯿﺴﻢ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮ دو رﮐﻦ اﺻﻠﯽ و ﻻزم و ﻣﻠـﺰوم ﺑﻨﺎ ﺷـﺪه
ﺑﻮد.
»-1اﺳﺘﻘﺮار« ﮐﻠﯿﺴﺎ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺪهی  ،19ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ از ﻧﻔﻮذ و ﻗـﺪرت
ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﺑــﻪﺳــﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧــﻮردار ﺑــﻮد .ﮐﺎردﯾﻨــﺎلﻫــﺎ ﻓــﯽ ﻧﻔﺴــﻪ و
ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ )اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ(
ﺣﻖ وﺗﻮ داﺷﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﻻﯾﺤﻪای را ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﯾﺎ ﺿـﺪ
دﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدادﻧﺪ ،رد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ اﻣـﻮر اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﭼـﻮن
ﺛﺒــﺖ اﺣــﻮال ،ازدواج ،ﺗﻌﻠــﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿــﺖ )ﻣــﺪارس( ،ﺑﻬﺪاﺷــﺖ
)ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ( ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﻏﯿﺮه ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺖ .ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪهای از
روﺣﺎﻧﯿﺖ  clergeﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽِ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
 -2دﺧﺎﻟﺖ آﻣﺮاﻧﻪی دوﻟﺖ در اﻣـﻮر دﯾـﻦ ،در واﻗـﻊ" ،ﺣـﻖ و ﺣﻘـﻮق
ﭘﺎدﺷﺎه" ،در ﻋﻮض اﻣﺘﯿﺎزات ﻧﻬﺎد دﯾﻦ ،ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .در ﻓﺮاﻧﺴـﻪ،
ﻧﻬﺎدی ﺑﻪ ﻧﺎم وزارت دﯾﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ .وزرای ﮐﯿﺶ ministres de
 culteاﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و دوﻟﺖ در زﻣﯿﻨـﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ از
ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ )ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺻـﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼـﺒﺎن
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ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ( و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ )ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﻘﻒﻫﺎ( ،ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺗـﺎﺑﻊ و
واﺑﺴﺘﻪی ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﻓﺮاﻧﺴﻪی ﭘـﯿﺶ از اﻧﻘـﻼب ،از ﯾـﮏ ﺳـﻮ ﺑـﺎ ﯾـﮏ
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏِ ﻣﻠﯽ )»ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺷﺪه«( و ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از واﺗﯿﮑﺎن رو
ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ دوﻟﺖ و ﮐﺸﻮر اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ دوﻟﺘﯽ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﻮﻧـﺪﻫﺎی
ژرف ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﻬﺎد دﯾﻦ ،از ﺟﻤﻠﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﻣـﺎﻟﯽ ،ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﺎً و ﺑـﻪ ﻃـﺮز
آﻣﺮاﻧﻪای در ﮐﺎر ﮐﻠﯿﺴﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -1اﻧﻘﻼب  :1789ﺳﺮآﻏﺎز ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﻋﻤﻞ

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ اﻋـﻼم آزادی وﺟـﺪان در ﺑﯿﺎﻧﯿـﮥ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺷـﻬﺮوﻧﺪ در  26اوت  1789آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﺎده
دﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
"ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪهای ،ﺣﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ
ﮐﻪ ﻣﺨﻞ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽِ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،ﻣـﻮرد آزار ﻗـﺮار
داد".
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺻﻞ ﻓﻮق در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳـﻤﯿﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻦ
آزادی وﺟﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺑﺎ ﻣﺸﺮوط ﮐﺮدن آن
ﺑﻪ ﻋﺪم اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﻣﮑﺎن »ﺟﺪا ﮐـﺮدن«
ﺣﻮزۀ ﺣﻘﻮﻗﯽِ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ را از ﺣﻮزۀ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾـﺎ دوﻟـﺖ و
ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ »ﺟﺪاﯾﯽ« اﻣـﺮ دﯾـﻦ و وﺟـﺪان را از اﻣـﺮ دوﻟـﺖ ﻓـﺮاﻫﻢ
ﻣﯽآورد.
ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ و ﺷـﻬﺮوﻧﺪ دو ﺣـﻮزه را از ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن )ﯾﺎ ﻓﻀﺎی( آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی،
آزادی ﻋﻘﯿﺪه و وﺟﺪان و ﺣﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ و از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ،ﺑﺨـﺶ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ دوﻟﺖ ﮐﻪ ،در اﻧﻔﮑﺎک از ﺣﻮزۀ اوﻟـﯽ ،ﺿـﺎﻣﻦ و ﭘﺎﺳـﺪار آن
آزادیﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺶ ﺷﺮط اﺻـﻠﯽ »ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ« ،ﻫﻤﺎنﻃـﻮر
ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار دادهاﯾﻢ ،ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ از ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ
ﺟﺪاﯾﯽِ دوﻣﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺘﻘـﺪم ﺑﺮ ﺟﺪاﯾﯽِ اوﻟـﯽ اﺳـﺖ ،ﺑـﺎرز ﺗـﺮﯾﻦ ﺷـﺎﺧﺺ
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻏﺮب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷـﻮد و در ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﺑـﺎ اﻧﻘـﻼب ﮐﺒﯿـﺮ آﻏـﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ در ﻣﻮرد آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺑﻄـﻮر ﻣﺸـﺨﺺ در
زﻣﯿﻨﮥ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،وﺳﻊ ﻣﺤﺪودی دارد زﯾـﺮا ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ از آزادی وﺟـﺪان
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آزادی ﮐﯿﺶ  liberté de cultesرا ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻧﺎم و ﺑـﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ،1791ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ آزادیﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻮق را
ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن "آزادی ﻫﺮ اﻧﺴﺎن در اﻋﻤﺎل ﮐﯿﺸﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
آن ﭘﺎیﺑﻨﺪ اﺳﺖ" ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺎده ﻓﻮق ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻋﻤـﺪه ﻣـﺬﻫﺐ
ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن و ﯾﻬﻮد را ﭘﯿﺶ ﭼﺸـﻢ دارد .در ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ و در ﺗﺼـﻤﯿﻢ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن ) 12آورﯾﻞ  (1790از "دﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ" ﯾﺎ "دﯾـﻦ رﺳـﻤﯽ"
ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻧﻘﻼب ،ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،آزادی ﮐـﯿﺶ را ﺑـﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آزادیﻫﺎی ﺑﺸﺮی و ﻫﻢ ﺗﺮاز ﺑﺎ آزادی وﺟﺪان ﺑـﻪ رﺳـﻤﯿﺖ
ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎ ﻧﻔﯽ »دﯾﻦ رﺳـﻤﯽ« ،ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﻣﺘﯿﺎز ،ﺑﺮﺗـﺮی و
ﯾﺎ ﺣﻖ وﯾﮋهای ﻗﺎﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐـﻪ "ﺷـﻬﺮوﻧﺪان
ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب وزرای دﯾﻦ ﺧﻮد را دارﻧﺪ" .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﮔـﺰﯾﻨﺶ ﮐﺎرﻣﻨـﺪان
اﻣﻮر دﯾﻦ از ﺣﯿﻄﻪ اﺧﺘﯿﺎرات دوﻟﺖ ،واﺗﯿﮑﺎن و ﯾﺎ اﺳـﻘﻒﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﺴﯿﺴﻢ ﻣﻨﺼﻮب ﭘﺎپ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮔﺎﻣﯽ
دﯾﮕﺮ در ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾـﻦ ﺑـﺎ ﻋـﺪم ﻣﺪاﺧﻠـﻪ دوﻟـﺖ در اﻣـﻮر
ﻣﺬﻫﺒﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ،اﻧﻔﮑـﺎک دوﻟـﺖ از دﯾـﻦ ﻫﻨـﻮز ﮐﺎﻣـﻞ ﻧﯿﺴـﺖ .در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻗﺪرت ﻧﻮﺑﻨﯿﺎد ،ﻫﻢ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن و ﻫـﻢ در ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽِ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از آن ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺧـﻮد داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن در اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺟـﺰ در ﯾـﮏ دورهی
ﮐﻮﺗﺎه ،ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد.
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ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن ،ﺑﺎ وﺿﻊ "ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ روﺣﺎﻧﯿـﺖ" ،در  12ژوﺋﯿـﻪ
 ،1790اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،ﻃﺒـﻖ روال ﺳـﺎﺑﻖ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻨﺖ ﮔﺎﻟﯿﮑﺎﻧﯿﺴﻢ  ،Gallicanismeﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑـﺮ اﺳـﺎس آن،
ﮐﻠﯿﺴــﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿــﮏ ﻓﺮاﻧﺴــﻪ در ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎﺗﺶ ﺑــﺎ واﺗﯿﮑــﺎن از اﺳــﺘﻘﻼل
ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﻗـﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،دوﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮنﮔـﺬاری در ﺑـﺎرهی اﻣـﻮر
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻋﻤﻼً ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ دوﻟـﺖ در
ﮐﺎر دﯾﻦ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،از اﯾﻦ ﭘﺲ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی ﮐﺸﻮری )اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﮐﻤـﻮنﻫـﺎ و… ( اﻧﺠـﺎم
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﺎم ﻣـﯽﺷـﻮد.
اﺳﻘﻒﻫﺎ و ﮐﺸﯿﺶﻫﺎ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را از دوﻟﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﺎﯾـﺪ
ﺳﻮﮔﻨﺪ وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻣﻠﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳـﺎن،
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ »ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﻠـﯽٍ« ﻧﺴـﺒﺘﺎُ ﻣﺴـﺘﻘﻞ از واﺗﯿﮑـﺎن و
اﺗﻮرﯾﺘﻪی ﭘﺎپ و ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﮐﻠﯿﺴـﺎ و وزرای ﮐـﯿﺶ ﺑـﻪ
ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان دوﻟﺖ ،ﯾﮏ ﻧﻬﺎد دﯾﻨﯽِ ﺗﺎﺑﻊ دوﻟﺖ ﺑﻪ وﺟـﻮد ﻣـﯽآورد .اﯾـﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎ ﺧﺎرج ﮐﺮدن دوﻟﺖ از زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻠﯿﺴـﺎ،
ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل و ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ از دﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟـﺖ و ﮐﻠﯿﺴـﺎ در اﯾـﻦ ﺟـﺎ
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا رﺷﺘﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن آن دو ،از ﺟﻤﻠـﻪ در ﺣـﻮزهی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ،ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﻧﻢیﺷﻮﻧﺪ .دوﻟﺖ ،ﻫﻢﭼﻨـﺎن،
ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﯾﻦ دارد .دوﻟـﺖ ﺟﺪﯾـﺪ اﻧﻘﻼﺑـﯽ از
اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽﻫﺮاﺳﺪ زﯾﺮا ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﮑـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ.
زﯾﺮا ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ >»دوﻟﺖ« ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ را
ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد در آورد .دوﻟﺖ ﻧﻮﯾﻦ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐـﻪ آزادی وﺟـﺪان و
ﮐﯿﺶ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،اﻣﺎ آزادیﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼً ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد
و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ )اﻗﺪام ﻣﺠﻠـﺲ
ﻣﻮﺳﺴﺎن در  12ﻓﻮرﯾﻪ .(1790
در ﺳﺎل  ،1792ﺑﺎ ﺷﺮوع دوران ﺗﺮور ،ﻗـﺪرت ﺟﺪﯾـﺪِ ﻣﺘﺸـﮑﻞ در
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐـﻪ از ﻣﻮﻧﺎرﺷـﯽ و
ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از دورهی
ﮐﻮﺗﺎه ﺟﺪاﯾﯽِ دوﻟـﺖ و دﯾـﻦ در ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ،آن ﻫـﻢ ﺑﻄـﻮر ﻧﺴـﺒﯽ ،ﺳـﺨﻦ
ﮔﻔﺖ .زﯾﺮا ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ -ﭼﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ،آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ -از دﺳﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺧﺎرج ﻣـﯽﮔﺮدﻧـﺪ و ﺑـﻪ
دوﻟﺖ و ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺑﻮدﺟـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ و ﻟﻐـﻮ
ﻣﻮاﺟﺐ دوﻟﺘﯽِ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و وزرای دﯾﻦ ،آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻧﻬﺎد
دﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ،در  18ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،1794اﻋﻼم ﻣـﯽدارد
ﮐﻪ" :ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺮاﻧﺴﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺣﻘﻮق اﻣـﻮر ﻫـﯿﭻ دﯾﻨـﯽ را
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ" و در  21ﻓﻮرﯾﻪ " :1795ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﻠﯽ
)ﻣﻨﻈﻮر ،اﻣﺎﮐﻦ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ  -ﻣﺘﺮﺟﻢ( را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ
و وزرای دﯾﻦ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ".
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ زﯾـﺮا
دوﻟﺖ ژاﮐﻮﺑﻦ  jacobinﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب و ﻣﻨﻊ آزادیﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺸﯿﺸﺎن و ﻟﻐـﻮ روز
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ )ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ(… ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾـﺎ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد در ﺣﻞ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﻣﯽﮐﻨـﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻬـﺎد ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد.
 -2از ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﮥ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻧﯽ) (1801ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﻮم)(1871
ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ﺑﻨﺎﭘـﺎرﺗﯽ ) 9ﻧـﻮاﻣﺒﺮ  (1799و ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺟﻤﻬـﻮری ﺑـﻪ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﺮدی و اﻣﭙﺮاﻃﻮری ) (1804و ﺳﭙﺲ در ﭘﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ) ،(1815رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﺮﻗﺮار و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺗﻮاﻓـﻖﻧﺎﻣـﻪ 1801
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ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و واﺗﯿﮑﺎن ،ﻣﻨﺸﻮر )ﯾﺎ ﭼﺎرت(  1814و ﻣﻨﺸﻮر  1830و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  1848ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽای را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﻃﯽ آن ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ و رﺟﻌﺖﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ وﻟﯽ
ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود و ﻧﺎﻗﺺ ،ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ  1801و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ اﻣﭙﺮاﻃﻮری اول
ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ  ، Concordatﻗﺮاردادی اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻧـﺎﭘﻠﺌﻮن
ﺑﻨﺎﭘﺎرت در  15ژوﺋﯿﻪ  1801ﺑﺎ ﭘﺎپ ﭘﯽِ ﻫﻔﺘﻢ اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾـﻦ
ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ،رواﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﺑﺮﻗـﺮار
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻃﺒﻖ آن:
 .1دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﺴﯿﺴـﻢ را ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ "ﻣـﺬﻫﺐ اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﺑـﺰرگ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻓﺮاﻧﺴﻮی" ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ) .دﯾﺒﺎﭼﻪ ی ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ(.
 .2دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﻘﻒﻫﺎ را ﺗﻌﯿـﯿﻦ و ﭘـﺎپ آنﻫـﺎ را از ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺮﻋﯽ
ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ )) .(institution canoniqueﻣﺎده  4و .(5
 .3ﮐﺸﯿﺶﻫﺎ از ﻃﺮف اﺳﻘﻒﻫﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ دوﻟﺖ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ) .ﻣﺎده  6و .(7
 .4ﭘﺎپ اﻧﺘﻘﺎل داراﯾﯽﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ را ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽﭘـﺬﯾﺮد و در
ﻋﻮض دوﻟﺖ ﺣﻘﻮق اﺳﻘﻒﻫﺎ و ﮐﺸﯿﺸﺎن را ﻣﯽﭘـﺮدازد) .ﻣـﺎده  13و
.(14
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻤﺘﺎز ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﺴﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ﻃﻮر
رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺣﻘـﻮق ﺑـﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪن اﺳﻘﻒﻫﺎ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺸﯿﺶﻫﺎ ،در اﻣﻮر ﮐﻠﯿﺴـﺎ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻬﺎد را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣـﯽدارد .ﭘـﺲ از
ﭘﺎراﻧﺘﺰ اﻧﻔﮑﺎک دوﻟﺖ و دﯾﻦ در دوره ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از اﻧﻘﻼب ،اﻣﭙﺮاﻃـﻮری
ﻣﺠﺪداً ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﺮﻗﺮار ﻣـﯽﺳـﺎزد و ﺑـﺪﯾﻦ ﺳـﺎن ،ﺳـﻨﺖ
ﮔﺎﻟﯿﮑًﻨﯽ را ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ »ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﻠﯽِ ﻓﺮاﻧﺴـﻮی« اﺳـﺖ،
دوﺑﺎره اﺣﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ،در آورﯾـﻞ
 ،1802دﺳﺖ ﺑـﻪ ﺗﻌﯿـﯿﻦ راﺑﻄـﻪی دوﻟـﺖ ﺑـﺎ دو ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﭘﺮوﺗﺴـﺘﺎن-
ﮐﺎﻟﻮﯾﻨﯿﺴﺖ و ﻟﻮﺗﺮی -ﻣﯽزﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﺨﺖﺗـﺮی،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﺴﯿﺴﻢ ،ﺳﺎزﻣﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﮐـﻪ در زﻣﯿﻨـﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫـﺎ ،ﺣﺘـﯽ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ دﮐﺘـﺮﯾﻦ و اﻧﺘﻈﺎﻣـﺎت
دروﻧﯽِﺷﺎن ،دوﻟﺖ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی ﺑﺮ آنﻫـﺎ اﻋﻤـﺎل
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﻮاد ﺳﺎزﻣﻨﺪی  organiqueﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣـﺬﮐﻮر
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﺎدهﻫﺎی اﻟﺤﺎﻗﯽ ،وﺟﻮد ﮐﯿﺶﻫﺎ و ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﻦ ﯾﻬﻮد در  17ﻣﺎرس  ،1808ﺑﻪ رﺳـﻤﯿﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .دوﻟﺖ ﻣﻮازﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﻬﻮدﯾﺎن وﺿﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ را ﻣﺤﺘـﺮم
ﻣﯽﺷﻤﺎرد.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  1804از "ﺣﻖ ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﯾﻌﻨـﯽ ﻋﻘـﻞ
ﻃﺒﯿﻌﯽ" ﺳﺨﻦ ﻣﯽ راﻧﺪ و ﺑﻪ »ﻣﺬﻫﺐ ﺧﺎﺻﯽ« ارﺟﺎع ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ،1810ﺗﻨﻬﺎ ازدواج ﻣﺪﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ازدواج ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ را ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻋﻘـﺪ
ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺛﺒﺖ اﺣﻮال در ﺣﯿﻄﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣـﯽﻣﺎﻧـﺪ و ﺣـﻖ
ﻃﻼق در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  1804ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
دوﻟﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ را در اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ و
داﻧﺸﮕﺎه واﺣﺪی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ و ﻋـﺎﻟﯽ را ﺑـﻪ دﺳـﺖ
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻻﺋﯿﮏ ﻣﯽﺳﭙﺎرد .اﻣﺎ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد آﻣﻮزﮔـﺎر
ﻻﺋﯿﮏ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه در ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ ﮐﻠﯿﺴـﺎ و
ﻓِﺮَق ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد .در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨـﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯽ،
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ اﻣﭙﺮاﻃﻮری و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮی از اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ،ﺑﻪ رﻏـﻢ اﺻـﻼﺣﺎت
ﻻﺋﯿﮏ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،ﺟﺰا و در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺪود
و ﻧﺎﮐﺎﻣﻠﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻧﻬﺎد ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪ
و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻻﺋﯿﮏ داﻧﺴﺖ .اﻣﺎ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﮐﺎﻣـﻞ ﻧﯿﺴـﺖ
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زﯾﺮا ﻫﻨﻮز ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا دوﻟﺖ
ﻫﻨﻮز ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد دارد .دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ ﻻﺋﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ
زﯾﺮا ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﺴﯿﻢ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳـﺪ
و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ و واﺗﯿﮑﺎن »ﻗـﺮارداد« ﻣﯽﺑﻨﺪد .دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨـﺎ ﻻﺋﯿـﮏ
ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻬﺎد دﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﻠﯿﺴﺎ را از ﻟﺤﺎظ
اﻗﺘﺼﺎدی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻨﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ
ﮔﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ در ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﯽدارد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در
آن اﺷﺎرهای ﺑﻪ دﯾﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »دﯾﻦ رﺳﻤﯽ« و ﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﻣﺬﻫﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم« .اﻣﺎ دوﻟﺖ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق وزرای
دﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
"وزرای دﯾﻦ ،ﭼﻪ ادﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و

ﻣﻨﺸﻮر  1814و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﯾﺎ ﭼﺎرت  1814ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﺎﺑﻖ
 Restaurationو اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺠﺪد ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻮرﺑﻦﻫﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آن:

ﭼﻪ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،از ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮاﺟﺐ
دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد) ".ﻣﺎده ﻫﻔﺘﻢ(.

-

ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﺴﯿﻢ ﺑﻪ »دﯾﻦ دوﻟﺘﯽ« در ﻣﯽآﯾﺪ ) ﻣﺎده .(6
ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﯿﺶﻫﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد" :ﻫـﺮ ﮐـﺲ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر آزاداﻧﻪ و ﺑﺮاﺑﺮاﻧـﻪ اﺑـﺮاز ﮐﻨـﺪ و در اﻋﻤـﺎل
ﮐﯿﺶ ﺧﻮد از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد" )ﻣﺎده .(5
ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺳﺖ ،ﺑﯽ
ﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت دﯾﻨﯽ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ )ﻗـﺎﻧﻮن .(1825
ﻃﻼق ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺤﺖ
ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .داﻧﺸﮕﺎه در اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣـﯽﻣﺎﻧـﺪ اﻣـﺎ در
راس آن ﯾﮏ اﺳﻘﻒ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،دوﻟﺖ ﻣﺠﺪداً ﺑـﺎ ﭘـﺬﯾﺮش »دﯾـﻦ رﺳـﻤﯽ« ﺧﺼـﻠﺖ
ﻻﺋﯿﮏ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺬﻫﺐ ﺧﺎﺻﯽ )در اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﺴﯿﻢ(
را از دﯾﮕﺮ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای آن اﻣﺘﯿﺎز و ﺣﻘـﻮق
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﻗﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﺪرن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻨﻮز ﮐـﺎﻣﻼً ﻣﺴـﺘﻘﻞ و ﻣﺘﮑـﯽ ﺑـﻪ
ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺗﺮاﻓﺮازﻧﺪه
و ﺧﺎرج از ﺧﻮد ،ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﻔﻮذ ﮐﻠﯿﺴﺎ و دﯾـﻦ ﻧﯿـﺎز دارد و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ و دﯾﻦ اﺗﮑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻨﺸﻮر  1830و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺿﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﺎﻻری
اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺎﺻﻞ اﻧﻘﻼب  1830و ﺑﺮ اﻓﺘﺎدن رژﯾﻢ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻮرﺑﻦﻫـﺎ
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر:
 آزادی ﮐﯿﺶ و ﺑﺮاﺑﺮی ادﯾﺎن )از ﺟﻤﻠﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽدوﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن( ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
 ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﺴﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان "دﯾـﻦ رﺳـﻤﯽ" ﺑﻠﮑـﻪ ﭼـﻮن "ﻣـﺬﻫﺐاﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن" ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﺎده .(4
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﯾﮑﺴﻮ ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ادﯾﺎن و ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ
دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﻧﻔﯽ دﯾﻦ رﺳﻤﯽ و ﻟﻐﻮ اﻣﺘﯿﺎزات
ﻣﺎﻟﯽِ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ( ،اﻣﺎ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ» ،ﺟﺪاﯾﯽ« ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد زﯾﺮا دوﻟﺖ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﺮای ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﺬﻫﺐ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻓﺮاﻧﺴﻪ« ،اﻣﺘﯿﺎز ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ دوره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
اﻣﺘﯿﺎزات ﻓﺮاوان ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﺎﻻری
)ﮐﻠﺮﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ –  ،(Clericalismeﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ ﻣﺮدم
ﭘﺎرﯾﺲ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺣﻤﻠﻪی آﻧﺎن ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖﮔﺎه اﺳﻘﻒ اﻋﻈﻢ و ﻏﺎرت آن
در ﺳﺎل .1831
در اﯾﻦ دوره ،ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﯿﺰو  Guizotدر ﻣﻮرد آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ
) ،(1833ﮔﻮﻧﻪای رﻫﺎﯾﯽ از ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺪارس ﺻﻮرت
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻫﺮ ﮐﻤﻮن )ﺑﺨﺶ ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی اداری در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد را داﯾﺮ ﮐﻨﺪ .آﻣﻮزﮔﺎران ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ
ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺣﻘﻮق آنﻫﺎ ﺑﺨﺸﺎً از ﻃﺮف ﮐﻤﻮن و ﺑﺨﺸﺎً
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ 1848
ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﯾﻪ  1848و ﺑﺮ اﻓﺘﺎدن رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻟﻮﯾﯽ ﻓﯿﻠﯿﭗ،
ﺟﻤﻬﻮری دوم ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر و ﻣﯿﺎﻧﻪرو

در ﻣﺎده ﻓﻮق ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،ﯾﻬﻮد و
ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ،اﺷﺎره ﺑﻪ ادﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ اﺳﻼم ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺼﺮف اﻟﺠﺰاﯾﺮ در
ﺳﺎل  1830ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻣﯽرود ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ دوم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر )از
ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯽ( درآﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در اﯾﻦ دوره ،ﺗﺮس از ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮرژوازی
ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﻪ ﺳﻮی ارﺗﺠﺎع ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪﮐﻠﯿﺴﺎ ﭼﻮﻧﺎن ﺳﻨﮕﺮی
در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻮﺳﻞ ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ ،اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﺮای روﺣﺎﻧﯿﺖ در
ﻣﻮرد اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪی
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

اﻣﭙﺮاﻃﻮری دوم و ﺗﺪاوم اﺋﺘﻼف دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ
در ﺳﺎل  ،1852ﻟﻮﯾﯽ ﺑﻨﺎﭘﺎرت ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺳﻮم ،اﻣﭙﺮاﻃـﻮری
دوم ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿـﺎن او و ﭘـﺎپ
وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺎﭘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن را دﺷﻤﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ ،رژﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ
اﺋﺘﻼف ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾـﻦ دوره ،ﻫـﻢ
ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻤﻪ و ﻫﻢ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮنِ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه و ﻟﯿﺒـﺮال ،در
اﮐﺜﺮﯾﺖﺷﺎن ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻔﻆ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ  Concordatو آن دﮐﺘﺮﯾﻨﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳـﺪ و ﻫـﻢ ﺑـﻪ دوﻟـﺖ
اﻣﮑﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر ﻧﻬﺎد دﯾﻦ را ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل دوراﻧﯽ ﮐﻪ از ﻗﺮار داد ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻧﯽ در ﺳﺎل  1801ﺗﺎ ﭘﺎﯾـﺎن
اﻣﭙﺮاﻃﻮری دوم و ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ در ﺳﺎل  1871و آﻏﺎز ﺟﻤﻬـﻮری ﺳـﻮم
اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ دوﻟﺖ و دﯾﻦ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در
دوره ﺳـﻮم ﯾﻌﻨــﯽ ﺑـﺎ ﺷــﺮوع ﻣﺒـﺎرزات ﺳﯿﺎﺳــﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺗﻮﺳــﻌﻪی
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺿﺮورت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ...
در ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ آن ﭘﻨﺞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﺷﺎره و درﺑﺎرهی ﻫﺮ ﯾﮏ از
آنﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ داده ﺷﺪ .آن ﭘﻨﺞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
» (1ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺣﺰب ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ اﺣﺰاب
ﮐﺎرﮔﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ «.از اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از اﺣﺰاب ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮِ ﺗﺰِ »ﺣﺰب واﺣﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ« ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺳﻮﯾﺘﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮی
ﻣﺎرﮐﺴﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﺮد.
» (2آﻧﺎن ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﺟﺪا از ﮐﻠﯿﻪی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﺪارﻧﺪ«.
» (3آﻧﺎن اﺻﻮل وﯾﮋهای را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ
ﭘﺮوﻟﺘﺎری را در ﻗﺎﻟﺐ آن اﺻﻮل وﯾﮋه ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ«.
»(4ﻓﺮق ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﺣﺰاب ﭘﺮوﻟﺘﺎری در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ در ﻣﺒﺎرزات ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻪی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽﺷﺎن ،ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و
از آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزهی
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺑﻮرژوازی ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺎﻟﺢ و
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
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» (5ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪفﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﻨﻮﻧﯽ از آﯾﻨﺪهی ﻧﻬﻀﺖ ﻧﯿﺰ دﻓﺎع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
در ﺷﻤﺎرهی  64از »ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ« ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ »ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﭘﻨﭻ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺮده از ﻃﺮف ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ
ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روزاﻧﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ و رﻋﺎﯾﺖ و
ﮐﺎرﺑﺴﺖ آن در ﻋﻤﻞ ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ از ﭼﻬﺎرﺗﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،و ﺷﯿﻮهی ﻋﻤﻞِ
روزاﻧﻪی ﻣﺒﺎرزه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ )ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ( ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد
و در ﻋﻤﻞ ﺗﺎ اﻧﺪازهی زﯾﺎدی در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﺰب ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
دارد ﯾﺎ از ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد«.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮری داﺷﺖ و در
ﺑﻘﯿﻪی ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﺎن »ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪفﻫﺎ« و
آﯾﻨﺪهی ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﮔﺬارد و ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎ را ﻣﯿﺎن
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ و دﯾﮕﺮِ اﺣﺰاب اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺰاب ﮐﺎرﮔﺮی در
اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﻪ
آﯾﻨﺪهی ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪای
از ﻣﺒﺎرزه ﻫﺮ دو را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻫﺪف ﻣﺒﺎرزه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا »از ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮری ﻣﺰﯾﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪی
ﺗﻮدهی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺟﺮﯾﺎن و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻠﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ.«.
ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮِ ﻣﺎرﮐﺲ درﺑﺎرهی ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺖﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دو ﺟﻨﺒﻪی اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ را ﻓﺪای
ﺟﻨﺒﻪی دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ،ﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪی
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪفﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺧﺎص ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد
دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،در ﭼﺎرﭼﻮبِ ﻫﻤﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﺣﺰاب ﺑﻮرژواﯾﯽ
و ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﭙﺮدازد و دﻓﺎع از آﯾﻨﺪهی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن و در زﻣﺎن ﺣﺎل ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ آﯾﻨﺪهای دور
ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه واﮔﺬارد .و ﻧﻪ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ رود
و ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﻪی دﯾﮕﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ آﯾﻨﺪهی ﺟﻨﺒﺶ ،اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻣﺒﺎرزه در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎل و ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را دون
ﺷﺄن ﺧﻮد ،ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی و ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺪاﻧﺪ.
ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺮدنِ ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﺟﻨﺒﻪی اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖِ ﻣﻬﻢِ ﻣﺒﺎرزه و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ﯾﮑﯽ
اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ راﺳﺖ روی و دﯾﮕﺮی اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ ﭼﭗ روی ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم از
ارﺗﺠﺎع و راﺳﺖ روی ﺳﺮ درﻣﯽآورد.
اﻟﺒﺘﻪ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ آن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺤﺖ و
ﺳﻘﻢ آن را ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻤﻞِ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺛﺒﺎت ﯾﺎ ﻧﻔﯽ ﮐﺮد .و ﻋﻤﻞِ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﻗﯿﻘﺎً درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮلِ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽِ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ،اﮔﺮ ﻫﻢ در
اﺑﺘﺪا آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﻮق ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ،
در ﺟﺮﯾﺎنِ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ راﺳﺖروی ﯾﺎ ﭼﭗروی ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و
ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ زدﻧﺪ .و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی در ﺣﺎلِ ﺣﺎﺿﺮ در آن ﻗﺮار دارد ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢِ
اﻧﺤﺮاف از آن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮای ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ذﮐﺮ ﮐﺮد.
ﺳﻤﺒﻞ اﯾﻦ دو اﻧﺤﺮاف را ﻣﯽﺗﻮان در ﯾﮏ ﺳﻮ در ﺣﺰبِ ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﮑﺮات آﻟﻤﺎن دﯾﺪ )راﺳﺖروی( و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺣﺰبِ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ
روﺳﯿﻪ )ﭼﭗروی( -از اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﯾﻪی  1917ﺑﻪ ﺑﻌﺪ .در ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرش در ﻧﺸﺮﯾﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ« اﺟﺎزه
ﻣﯽداد ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات آﻟﻤﺎن را از ﺣﺰﺑﯽ
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ﮐﻪ در اَوان ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮای
ﺣﺰﺑﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺣﺰﺑﯽ ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽ
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽِ آن ،ﻣﺮور ﮐﺮدم و در
ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻧﻈﺮات ﻟﻨﯿﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازِ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺗﺎ
آﺳﺘﺎﻧﻪی اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ روی ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪی او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
»دو ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« ،ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ
از اﻧﻘﻼب  1905ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدم و ﮐﻮﺷﯿﺪم ﻧﺸﺎن
دﻫﻢ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ در اﯾﻦ دوران ﺧﺼﻮﺻﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮای ﺣﺰﺑﯽ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ و در آن ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد .در آن ﺟﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﻮرژاوزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺳﻠﻄﻪی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺰبِ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاتِ روس ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در آن
اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر »ﻣﺒﺎرزهی ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪی ﺗﻼشﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ و دﻓﺎع از
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ« ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻮﻗﺖ را ﻣﺠﺎز
ﻣﯽﺷﻤﺎرد.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﺎن
دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮای ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در
ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ را ﺑﻪ ﺣﺰب در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت را ﮐﺎﻣﻼً
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارد ،ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی ﮐﻨﮕﺮهی ﺳﻮم »ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات روﺳﯿﻪ« ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
 (1ﺧﻮاه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻼواﺳﻄﻪی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺧﻮاه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺒﺎرزهی آن در
راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور
ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ و ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را
اﯾﺠﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ]در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎل و آﯾﻨﺪهی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ[؛
 (2اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در روﺳﯿﻪ ﻓﻘﻂ در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻗﯿﺎم
ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪی ﻣﺮدم ،ﮐﻪ ارﮔﺎن آن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ
آزادی ﮐﺎﻣﻞِ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎتِ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎﻧﯽ
را ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻣﻈﻬﺮ ارادهی ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎسِ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎبِ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ؛
ﻣﺘﺴﺎوی و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ رأی ﻣﺨﻔﯽ دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ؛
 (3اﯾﻦ اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در روﺳﯿﻪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد رژﯾﻢِ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻌﻠﯽ آن ،ﺳﻠﻄﻪی ﺑﻮرژوازی را ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﻟﺤﻈﻪی ﻣﻌﯿﻦ،
ﺑﺪون ﻓﺮوﮔﺬاری از ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ،ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی از ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی دورهی اﻧﻘﻼب را از ﭼﻨﮓ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی
روﺳﯿﻪ ﺧﺎرج ﺳﺎزد ،ﺿﻌﯿﻒ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ]ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂِ ﻋﯿﻨﯽِ ﻣﻮﺟﻮد و اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏِ ﺣﺰب از آن[:
ﮐﻨﮕﺮهی ﺳﻮم ﺣﺰبِ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات روﺳﯿﻪ ﻣﻘﺮر
ﻣﯽدارد:
اﻟﻒ( ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺼﻮر روﺷﻨﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺮِ
اﻧﻘﻼب و ﻧﯿﺰ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪی ﻣﻌﯿﻨﯽ از آن ،ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖِ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﺟﺮای ﻫﻤﻪی ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی
ﻓﻮری ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺎ را )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺣﺪاﻗﻞ( از آن ﻃﻠﺐ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،در ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ اﺷﺎﻋﻪ دﻫﺪ؛
ب( ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦِ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ
آنﻫﺎ از ﭘﯿﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰب ﻣﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزهی ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪی ﺗﻼشﻫﺎی ﺿﺪ
اﻧﻘﻼﺑﯽ و دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞِ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛
ج( ﺷﺮط ﻻزمِ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﻈﺎرت ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺰب ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد و ﺣﻔﻆِ ﻣﺪاومِ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ را ﻫﺪفِ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ
ﻫﻢ دﺷﻤﻦِ آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮِ ﺗﻤﺎم اﺣﺰابِ ﺑﻮرژوازی اﺳﺖ ]ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آﺗﯽ
ﺟﻨﺒﺶ[؛
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د( اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖِ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖِ ﻣﻮﻗﺖ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪی
ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی اﻧﻘﻼب ]ﻟﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎمِ ﺣﻔﻆ ،ﺗﺤﮑﯿﻢ ،ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ؟[ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻟﺰومِ ﻓﺸﺎر داﯾﻤﯽ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ از
ﻃﺮفِ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ را در ﺑﯿﻦ
وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻤﻮد) .ﺗﮑﯿﻪﻫﺎ از ﻣﻦ اﺳﺖ(
ﻟﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺣﺰب ﻣﯽرﺳﺪ ،در درﺟﻪی اول از ﺷﺮاﯾﻂِ ﺗﺎرﯾﺨﯽ روﺳﯿﻪ
اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﻄﺢ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،و
ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﻞ آنﻫﺎ در دﺳﺘﻮر روز ﻗﺮار دارد و اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻞِ آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺧﺼﻠﺖ اﻧﻘﻼب را ﺑﻮرژواﯾﯽ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺰب را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ
اﻧﻘﻼب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی آن ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای
ﺑﺴﻂِ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان
آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﺟﻬﺖِ ﺗﻘﻮﯾﺖِ ﺳﻠﻄﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ،وی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺎن و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﯾﻦ اﻧﻘﻼب
ﺑﻮرژازﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺰبِ ﺧﻮد را در ﺣﮑﻮﻣﺖِ ﻣﻮﻗﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮐﻪ ﮐﺎر ﻋﻤﺪهاش ﺗﺪارک اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتِ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺠﺎز ﻣﯽداﻧﺪ.
ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪی اﺻﻠﯽ آن ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم
آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف ﻟﻨﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺰب در
دوﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎﻧﯽ را ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای روﺳﯿﻪ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ .آن ﭼﻪ او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب او در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮای
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را درﺑﺎرهی ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻮاد
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﻧﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﺪ .او ﺑﺮ
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ واﻗﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد
ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽِ ﺑﻮرژواﯾﯽ
را ﺑﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد .ﻫﻢ ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻔﻆِ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻃﺒﻘﺎت و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه و ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺟﻨﺒﻪی ﻏﺎﻟﺐ را در
آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻃﻮری ﮐﻪ در آن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎت و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽ
ﺧﻮاه ،و ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﭽﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی اﻫﻤﯿﺖ دارد،
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن ،در آن ﺟﻨﺒﻪی ﻏﺎﻟﺐ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ آزادی و ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﺣﺪاﮐﺜﺮ آزادیﻫﺎ و ﺣﻘﻮق ﺻﻨﻔﯽ در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ و
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ،ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب و ﻏﯿﺮه؛ ﺣﻞِ ﻣﺴﺌﻠﻪی ارﺿﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ.
ﺑﺪﻧﻪی اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺚ را در ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻟﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻨﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی آن ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی ﻣﻨﺸﻮﯾﮏﻫﺎ و اﺣﺰاب دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻟﻨﯿﻦ در آﻏﺎز اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
» ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی ﮐﻨﮕﺮهی ﺳﻮم ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات روﺳﯿﻪ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻋﻨﻮان آن ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎً و ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻮﻗﺖ اﺧﺘﺼﺎص دارد .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﺟﺰﯾﯽ از اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی؛ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ از ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻓﺮﺿﺎً ﺑﻪ ﮐﻒ آوردن ﻗﺪرت ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و ﻏﯿﺮه
ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .آﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺧﯿﺮ و ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ
ﻧﻈﯿﺮ آن ﮐﺎر ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﺑﺪون ﺷﮏ آری .زﯾﺮا ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺳﯿﻪ اﺑﺪاً ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ را در ﺟﺰو ﻣﺴﺎﯾﻞ روز ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ .و
ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ و دﻋﻮت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن
ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم آن را در درﺟﻪی اول اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎی ﺣﺰب ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ را ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﻓﻼن ﯾﺎ ﺑﻬﻤﺎن ادﯾﺐ ﺑﻪ ﺟﺎ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ را
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﮑﻢ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎن و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﯿﻨﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ) «.ﺗﮑﯿﻪﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از ﻣﻦ
اﺳﺖ(

ﺷﻤﺎره 87

ﻟﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺟﺎ و در اﯾﻦ زﻣﺎن ،واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺣﺰﺑﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻧﻪ از آروزﻫﺎ و ﺧﯿﺎلﻫﺎ ﯾﺎ از آﻣﺎرن ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن،
اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ از واﻗﻌﯿﺎت ﻋﯿﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و درﺟﻪ و ﺳﻄﺢ ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،آرﻣﺎن و آﯾﻨﺪهی ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ دور ﻧﻤﯽدارد و آن را ﺑﻪ ﭘﺴﺘﻮی ﻣﺒﺎرزات
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .زﯾﺮا ،ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮ روی
اﺳﺘﻘﻼل ﺣﺰب ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﺿﺮورت
آن اﺻﺮار داﺷﺖ و آن را ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﻨﻈﻮر از اﺳﺘﻘﻼلِ ﺣﺰب ،اﺳﺘﻘﻼل ﺣﻘﻮﻗﯽ و
رﺳﻤﯽِ آن ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﻘﻼلِ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮِ ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺘﻘﻼل در ﻣﺤﺘﻮای ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﺳﺘﻘﻼل
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺧﻂِ ﺗﻤﺎﯾﺰ آﺷﮑﺎر و روﺷﻦ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺑﻮرژوازی و ﻣﺒﺎرزهی داﯾﻢ و ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﻫﻤﻪی زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی و
ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺑﻮرژؤاﯾﯽ و ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﺗﻮﺿﯿﺢِ
ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﯾﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ آن ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎد داﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری .و
اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻼواﺳﻄﻪی ﮐﺎرﮔﺮان و دﯾﮕﺮِ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺤﺮوم
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧﻮدی از ﯾﮏ ﺳﻮ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ و آﯾﻨﺪهی آن اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﺣﺘﺎ ﻟﺤﻈﻪای ﻧﯿﺰ آﯾﻨﺪهی ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﻧﻤﯽﺳﭙﺎرد .در ﺑﻨﺪ )ج( ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺮطِ ﻻزمِ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ
ﻧﻈﺎرت ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺰب ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد و ﺣﻔﻆ ﻣﺪاومِ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ را ﻫﺪف ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ
ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻢ دﺷﻤﻦ آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﻤﺎم اﺣﺰاب ﺑﻮژوازی
اﺳﺖ.
ﻟﻨﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖِ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺒﺎرزهی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ دارد:
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎل و ﻣﻨﺎﻓﻊ آﯾﻨﺪه .در واﻗﻊ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺌﻮری ﻣﺎرﮐﺲ ،ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺒﻘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را دارد ﮐﻪ ﻫﻢ در
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻮرژوازی ﻣﻨﺎﻓﻊ دارد و ﻫﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﭘﺲ از ﺑﻮرژوازی .دﯾﮕﺮِ
ﻃﺒﻘﺎت و ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻮرژوازی ﻣﻨﺎﻓﻊ آﯾﻨﺪهای ﻓﺮاﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری آﻧﺎن ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽروﻧﺪ.
ﭘﺲ ،ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دارد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در
ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭼﻪ وﻇﯿﻔﻪای دارد .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺻﺤﺒﺖ از
ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
آﮔﺎﻫﯽ آﻧﺎن ﻫﻨﻮز آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ درک و درﯾﺎﻓﺖ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ از ﭘﺮوﺳﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درک و درﯾﺎﻓﺖِ ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ .آﻧﺎن ﻧﯿﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮرژوازی در ﭘﺮوﺳﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮐﺎرِ ﻣﺮدهی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﺪه و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮏ
آن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮرژواﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮرﻧﺪ ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰد ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد ،ارزشِ ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر
آﻧﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻬﺎی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر آﻧﺎن .ﭼﻮن اﺻﻮﻻً ﮐﺎﻻﯾﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﭼﻮن ﺑﻮرژوازی ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺳﻮدی را
ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار از ﻓﺮوش ﮐﺎﻻی ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی
ﻣﺮﻣﻮزی در ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮوش آن و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﯾﺮﮐﯽ و
ﮐﺎرداﻧﯽ او ﻧﺼﯿﺐاش ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،آﻧﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮوﺳﻪی
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﮐﺎر ﻣﺠﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺠﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊِ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار اﺳﺖ .آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮرژواﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﻮل
ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ذاﺗﯽ ﻗﺎﯾﻞاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ارزش و ﻧﻘﺸﯽ ﺧﺎص در زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻮرژواﻫﺎ از دوﻟﺖ درﮐﯽ واروﻧﻪ دارﻧﺪ و آن را ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ
از آن و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮداﺷﺖِ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮرژواﻫﺎ از ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺟﺪا و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺻﻔﺤﻪ  13ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮاﺑﺮی را در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻮرژوازی ﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﻘﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺻﻮری ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی واﻗﻌﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮاﺑﺮی در ﺣﻖ رأی ،ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﮏ رأی ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮرژواﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮﻏﻢ
»اﺷﮑﺎﻻت و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯾﺶ« ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ اﺑﺪی ،ازﻟﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ »ﻓﻄﺮت،
ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺳﺮﺷﺖ آدﻣﯽ« ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﻓﺮدی ﺳﺎزﮔﺎر
اﺳﺖ .آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮرژواﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ
ﻃﺒﻘﺎت دارا و ﻧﺪار ،ﺗﻔﺎوتِ ﻓﺎﺣﺶ در ﺛﺮوت و در ﺷﯿﻮهی زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻤﺘﻊ
از ﻧﻌﻤﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻮاﻧﮕﺮی و ﻓﻘﺮ ،اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﯿﮑﺎری و ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮه را ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻣﺎﻓﻮق
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﺮااﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻏﯿﺮه .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
از ﺗﮑﺎﻣﻞِ ﺗﺎرﯾﺨﯽِ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻨﻮز ﻃﺒﻘﻪی در
ﺧﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪای ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،درﺟﻪی رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ آﮔﺎﻫﯽﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ
و آﻧﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻃﺒﻘﻪی
ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﻮرژوازی ،ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ« و »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ« ﻣﺒﺎرزهی ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را دﻟﯿﻠﯽ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ وﺟﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﯾﯽ در آﻧﺎن .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﻧﺎن ﻫﻤﺎن ﮐﺎری را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦِ
ﺟﻮاﻣﻊِ ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن و ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻃﺒﻘﺎت و
ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .درک ﻇﻠﻢ ،ﺳﺘﻢ و
زور ،اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ
و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ درﮐﯽ ﺣﺴﯽ -ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ دورهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﻮاه آن
ﺗﻤﺎم ﺷﻮرشﻫﺎ ،ﻗﯿﺎمﻫﺎ و ﺟﻨﮓﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻣﺤﺮوﻣﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﺳﺘﻢﮔﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻧﺎن در ﻫﺮ ﻗﯿﺎم
و ﻧﺒﺮدِ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪی آدﻣﯽ و ﭼﺮﺧﺶﻫﺎ و
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﺎرﯾﺦِ ﺟﻮاﻣﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ و
ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽِ ﻣﺸﻘﺖﺑﺎرِ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﯿﺮوی ﺿﺮﺑﻪای اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮرِ ﻓﻌﺎلِ آﻧﺎن آن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻧﻮع آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺎن
آدﻣﯿﺎن ،آﮔﺎﻫﯽِ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدﻫﺎﺳﺖ و ﻧﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺖِ واﻗﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎتِ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ واﻗﻌﯽِ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ
ﻗﻮل ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎتِ واﻗﻌﯽ در ﭘﺲ ﮐﻠﻪی آدﻣﯿﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪون
اداﻣﻪ دارد
آﮔﺎه ﺑﻮدن آدﻣﯿﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺮان از آن.

ﮐﺪام ﺟﺒﻬﻪ ...
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﭘﯿﺎم ﺟﺰ اﯾﻨﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ »ﻟﻮﯾﯽ ﺟﺮﮔﻪ« اﯾﺮان ﻫﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ؟
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻓﺮح ﭘﻬﻠﻮی و رﺿﺎ
ﭘﻬﻠﻮی ﺷﺘﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺷﻮرا اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ اﺻﻼ و ﺑﮑﻠﯽ از ﯾﺎد ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ
اﯾﺸﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه اﺳﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ
ﺑﺎ ﺑﺎد ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻮی ﺟﻨﻮﺑﯽ – ﺑﺎ ﺑﺎد ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻮی ﺷﻤﺎﻟﯽ ؟
راﺳﺘﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﻏﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ ﻧﺎزﻧﯿﻦ ! دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺰب ﻧﺪارﻧﺪ ،اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﻋﻀﻮ
ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آن ﺣﺰب ﺑﺎد اﺳﺖ!
ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﻢ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻋﻘﯿﺪه دﻫﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ رود ،اﻣﺎ آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺳﺮﮔﺮدان ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﻻﻏﯿﺮﺗﺄ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ روز ﻣﻮﺿﻊ ﻋﻮض ﻧﮑﻨﯿﻢ .دﯾﮕﺮ
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ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺣﻀﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ داﺷﺘﻨﺪ »ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ« را ﺑﺪﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ دﺳﺘﺘﺎن درد ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﺪ!

راﯾﺰﻧﯽ ﺑﻮش و ﺷﺎرون ...
آﻗﺎی ﺑﻮش در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ آوارﮔـﺎن
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﺑﺎء و اﺟﺪادی ﺧﻮد اﻋﻼن داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
آوارﮔﺎن ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗـﻦ ﺗﺨﻤـﯿﻦ
زده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه در ﻟﺒﻨـﺎن ،اردن و دﯾﮕـﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻋـﺮب
ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ ،ﻧﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷـﻮﻧﺪ .او
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﻮر ﯾﻬﻮدان ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
آوارﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻤﺎم »واﻗﻌﯿﺖ«ﻫﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ و ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ آﻗﺎی ﺑﻮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ آﻧﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺎزی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﻪ در آن اﻣﺮﯾﮑـﺎ از ﺣـﻖ
وﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺒﺎل ﺻﻠﺢ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن واﮔﺬارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻠﺴـﻄﯿﻨﯽ و اﺳـﺮاﺋﯿﻠﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺻﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از »ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﯾﻬـﻮدی
ﻧﺸﯿﻦ« ﺑﺨﺎک اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻮد و در ﻋﻮض اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧـﺪازه
زﻣﯿﻦ از ﺧﺎک ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن واﮔﺬارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی زﻣﯿﻦ.
دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
را در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎزد و ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ!! ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻟﺸـﮑﺮ ﮐﺸـﯿﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺳﺎل  1948ﻧﯿﺰ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿـﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن اﻣﮑﺎن دﻫﺪ درﺑﺎره ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ
ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،رأی ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﻬـﻮدی
و ﻋﺮب ﻧﺸﯿﻦ داد و ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮ ارﺗـﺶﻫـﺎی ﻣﺼـﺮ،
ﺳﻮرﯾﻪ و اردن ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪای را ﮐـﻪ ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ ﻣﺼـﻮﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰﺋﯽ از ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﯽﺑﻮد ،اﺷﻐﺎل و ﺑﺨـﺎک ﺧـﻮد
ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺳﺎزد .اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻮش و ﺷﺎرون ﺑﺮ ﻫﻤﺎن روال ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﺑﻪ راﯾﺰﻧﯽ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ .آﻗﺎی ﺑـﻮش ﮐـﻪ ﻣـﯽﺧﻮاﻫـﺪ در ﻋـﺮاق ﺣﮑﻮﻣـﺖ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮب ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮد دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎزﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺧﻮد ﺑـﺎ زﯾﺮﭘـﺎ ﻧﻬـﺎدن
ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل دﻣﮑﺮاﺳﯽ درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﺑﺎ دادن »ﭼﮏ ﺳﻔﯿﺪ« ﺑﻪ ﺷﺎرون ،ﺑﺎﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎر ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎ و اﺻﻮل ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠـﻞ را زﯾـﺮ ﭘـﺎ ﻧﻬـﺪ و ﺑـﺮای ﻣﺼـﻮﺑﺎت
دادﮔﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﮔـﻮاﻫﯽ دادﻧـﺪ ،ﺳـﺎﺧﺘﻦ »دﯾـﻮار اﻣﻨﯿﺘـﯽ« در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺗـﺮه
ﻫﻢ ﺧﻮرد ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺨﻮد اﺟﺎزه دﻫﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮگ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺷﯿﺦ ﯾﺎﺳﯿﻦ
و رﻧﺘﯿﻀﯽ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ دادﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮاد را ﺑـﻪ ﺟﺮﻣـﯽ
ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ درﺑﺎره ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ آﻧﻬﺎ راﺋﯽ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮش ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ »ﻧﻘﺸـﻪ
راه ﺻﻠﺢ« ﻧﺰد او ﭘﺸﯿﺰی ارزش ﻧﺪارد و ﺑﻠﮑﻪ آن ﻃﺮح ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮک
ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،روﺳﯿﻪ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑـﻮد ،ﺑﺎﯾـﺪ
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎرون ﻗﺮار ﻣﯽداد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧـﺮوج ﯾـﮏ
ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی
از آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺖ
اﯾﻦ »ﻃﺮح ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ« ﭘﯽ ﺑﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد:
 -1ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗـﺮار داده
اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﯿﻦ و ﺳﺎدات ﺑﺮ ﺳﺮ »ﺻﻠﺢ« ﻣﺬاﮐﺮه ﻣـﯽﮐﺮدﻧـﺪ،
دوﻟﺖﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ از ﺑﺎزﭘﺲ دﻫﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ ﻃﺮﻓـﻪ
رﻓﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ دوﻟﺘـﯽ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ و
ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﻖ دارد اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺧـﻮد ﺿـﻤﯿﻤﻪ
ﺳﺎزد .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻘـﺐﻧﺸـﯿﻨﯽ از ﺑﻠﻨـﺪیﻫـﺎی ﺟـﻮﻻن
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ آن
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در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺖ .در آن زﻣﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در درازﻣﺪت آن ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺧﺎک ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﻫﻢﭼﻮن اﻋﺮاﺑﯽ ﮐـﻪ در
ﺟﻨﮓ  1948ﻧﮕﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺧـﻮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻧـﺪ،
ﺟﺬب ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎزﻧﺪ .اﻣﺎ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ و
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ آن ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2020ﺗﻌﺪاد اﻋﺮاب ﺳﺎﮐﻦ
در اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﯾﻬﻮدان در اﯾـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﻬـﻮدان
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 -2ﻣﺒﺎرزه رﻫﺎﺋﯽﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﯾﮏ و دو ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﻣﺮﯾﮑﺎ »ﺗﺮورﯾﺴﻢ« ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد ،آﺷـﮑﺎر
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾـﻦ ﺟﻨـﺒﺶ
ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ» .ﺗﺮور«ﻫﺎی اﻧﺘﺤﺎری ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی
از ﯾﻬﻮدان »ﻣﻬﺎﺟﺮ« ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨـﺪ
و ﺑﻪ اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮏ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﺮد و
ﯾﺎ اﺟﺎره ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﯾﮑﭽﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎرون ﺗﺼـﻮﯾﺐ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری  1850واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
 -3ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد،
اﻣﺮی ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺳﻮدﻫﺎی ﮐﻼن ﺑـﺮای ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداران
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﺟﻨﺒﺶ اﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از »ﺗﺮور« از ورود ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﺳـﺮاﺋﯿﻞ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﻄﻤﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑـﻪ اﻗﺘﺼـﺎد آن ﮐﺸـﻮر
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺣﺘﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪ ﺑﺎ وارد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐـﺎر از ﻓﯿﻠﯿﭙـﯿﻦ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن روﻣﺎﻧﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻞ ﺧﺎﺗﻤـﻪ داده ﺷـﻮد ،اﻣـﺎ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ﻓﺼـﻠﯽ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر روﺑﺮو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ﺑـﺎ
دﺷﻮاری ﻓﺮاوان روﺑﺮو اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻃـﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻟﻄﻤﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ دﯾﺪه اﺳﺖ .اداﻣﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﮑﺎران در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﺪت اﻓﺰوده ﺷﻮد و  20درﺻﺪ
از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﺪه آن را
اﻋﺮاب ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺷﺎرون و ﺑﻮش ﺑﺮ روی آن ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧـﺪ ،دارای ﭼﻨـﺪ
ﻣﺨﺘﺼﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ:
 -1ﺷﺎرون ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
»ﺗﺮورﯾﺴﻢ« از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬاﮐﺮه »ﺻﻠﺢ« ﺑـﺎ آن ﺣﮑﻮﻣـﺖ اﺟﺘﻨـﺎب
ﮐﺮد ،آﻧﻬﻢ ﺑﺎﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﻪ »ﺳـﺎزش« و »ﺑـﺎج« دادن ﺑـﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
 -2او ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ
را »ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ« ﺿﻤﯿﻤﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎزد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃـﺮح ﺟﺪﯾـﺪﭘﻨﺞ
ﺷﻬﺮک اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻨﺎمﻫﺎی آرﯾﻞ ﮐﻪ ﺑـﯿﺶ از  20ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ از ﻣـﺮز
ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ/ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ،ﮔﯿﻮات ﺳﻮن ﮐـﻪ در
ﮐﻨﺎر راماﷲ ﻗﺮار دارد و  6ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣـﺮز ﻣﺸـﺘﺮک ﻓﺎﺻـﻠﻪ دارد،
ﮐﯿﺮﯾﺎت آرﺑـﻪ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻫﺒﺮون ﻗﺮار دارد و ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ
از ﺷﻬﺮ ﻫﺒﺮون ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﻬﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪهاﻧـﺪ و
ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮک ﻣĤﻟﻪ آدوﻣﯿﻢ ﮐﻪ در ﺷﺮق اورﺷﻠﯿﻢ ﺷـﺮﻗﯽ ﮐـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ
اﺷﻐﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،ﻗﺮار دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﺟﺎوداﻧﯽ« اﺳـﺮاﺋﯿﻞ
ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﻪ ﭘـﺲ دادن
اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﭘـﯽ ﺑﻮﺟـﻮد
آوردن »واﻗﻌﯿﺖ« دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
 -3ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ آﻗﺎی ﺑﻮش ﺑﻪ ﺷـﺎرون داد ،اﻣﺮﯾﮑـﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ
دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺪون ﻋـﻮض
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮاﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ رود اردن را ﺑﻪ ﺧـﺎک ﺧـﻮد ﺿـﻤﯿﻤﻪ
ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ آوارﮔـﺎن ﺑـﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﺷﻮرای اﻣﻨﯿـﺖ از ﺑـﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺣﻖ وﺗﻮی ﺧﻮد از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪای در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
 -4ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧـﻮﯾﺶ ،ارﺗـﺶ ﺧـﻮد را از آن
ﺑﺨﺶ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻢﭼﻮن ﻧﻮار ﻏﺰه دردﺳﺮ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺮون
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ﻣﯽﺑﺮد ،زﯾﺮا ﺗﻌﺪاد ﺳﺮﺑﺎزان اﺳـﺮاﺋﯿﻞ در اﯾـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﺮای ﺗـﺄﻣﯿﻦ
»اﻣﻨﯿﺖ« اﯾﻦ ﺷﻬﺮکﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌـﺪاد ﺳـﺎﮐﻨﯿﻦ آن ﺷـﻬﺮک
ﻧﺸﯿﻦﻫﺎ .ﭘﺲ ﺧﺮوج اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻧﻮار ﻏـﺰه ﺑﺨـﺎﻃﺮ »ﺗـﺄﻣﯿﻦ« ﻣﻨـﺎﻓﻊ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن رخ ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺒﺎرزه رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮ ﮔﺮده اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در دراز ﻣﺪت ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آن ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺮﺧﺸﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﺮﯾﮑـﺎ رخ داد؟ ﯾـﮏ
دﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮرج دﺑﻠﯿﻮ ﺑﻮش ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮای
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﺑﺎ اﺳﻼم ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ.
دو دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮری ﭘﯿـﺮوز
ﺷﻮد و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯿﭙﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻣﺰد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺪون ﺑﺮﺧـﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻣﺤﺎﻓـﻞ
ﯾﻬﻮد اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﺑﯿﺶ
از ﻧﯿﻤﯽ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﺳـﻮم
از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﻫﺎﻟﯿﻮد را در ﮐﻨﺘﺮل ﺧـﻮد دارﻧـﺪ و ﺳـﺎزﻧﺪﮔﺎن
»اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ« در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻧﺪ.
ﺳﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ
در ﻋﺮاق ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ،آﺷﮑﺎر ﺷـﺪ ﮐـﻪ
ﺑﻮش و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻋﺮاق دروغ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ
اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﺋﯽ ﻗـﺮار دﻫﻨـﺪ
ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻣﺨﺎرج اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری او را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ
ﭼﻬﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺮور در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻋﺮاق ﺑﻮش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻋﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ارﺗﺶ ﻋﺮاق در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﺗﺮورﯾﺴـﻢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﺷـﻌﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ
ﺧﻮد ﺑﺪل ﺳﺎزد.
و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آﻧﭽﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﻘﻮق ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻓﻠﺴـﻄﯿﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻫﺮ روز و ﻫـﺮ ﻟﺤﻈـﻪ ﻣـﻮرد
ﺗﺤﻘﯿﺮ ارﺗﺶ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ...
اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  1357ﺑﻪ آن اﺳﺘﺒﺪاد »آرﯾﺎﻣﻬﺮی« ﭘﺎﯾﺎن داد و ﺑﺴـﺎط
ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺘﺒﺪادی را ﺑﺮﭼﯿﺪ و در ﻋﻮض ﺟﻤﻬﻮری »ﻣﺸﺮوﻋﻪ« را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﺳﻠﻄﻨﺖ »ﻣﺸﺮوﻃﻪ« ﺳﺎﺧﺖ .ﺟﺎی ﺷﺎه ﻣﺴﺘﺒﺪ را »رﻫﺒﺮ«ی ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺮد دﯾﻦ و »ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﺋﻂ« ﻣﯽﺑﻮد و »از ﺳﻮی ﻣـﺮدم ﺑـﻪﻋﻨـﻮان رﻫﺒـﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ« ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوﻟﺘﯽ در اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ »ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ«
ﺧﻮد را از دﯾﻦ ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ دوﻟـﺖ از
دﯾﻦ ﺟﺪا ﻧﮕﺸﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ زاﺋﺪهای از آن ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻗـﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ »رﻫﺒﺮ« دﯾﻨﯽ ﻓﺮاﺳﻮی ﺳﻪ ﻗﻮه ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در اﻗﺘﺪار دﯾﻦﺳﺎﻻران درآﻣﺪهاﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد را ﺑﻄﻮر ﺻﻮری ﺑﺎ ﻫـﻢ ﺑﺮاﺑـﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨـﯿﻦ ﻧﯿﺴـﺖ .در اﯾﻨﺠـﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮﺧﻮدی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧـﻮدیﻫـﺎ از
ﺣﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﻏﯿﺮﺧـﻮدیﻫـﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ .اﮔـﺮ دﯾﮑﺘـﺎﺗﻮری
ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻬﻠﻮی در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ ،در ﻋـﻮض
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری »وﻟﯽ ﻓﻘﯿـﻪ« اﻣـﺮی
»ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن »ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن« ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ آن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد ،در ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن »ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن« ﮐﻪ اﻋﻀﺎﯾﺶ از ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﻮن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ »وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ« ﻣﻨﺘﺼـﺐ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» ،،ﺷﻮرای ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم« ﮐﻪ اﻋﻀﺎﯾﺶ را »وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ« دﺳـﺘﭽﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ »وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ« ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،رﺋﯿﺲ
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه »وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ« اﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ارﺗـﺶ و
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ »وﻟـﯽ ﻓﻘﯿـﻪ« ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ و  ...آﺷـﮑﺎر
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ زﯾﺮﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮔﺮ در آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﯾـﮏ
ﺳﺪه از اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ دور ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  1357ﯾﮏ
ﻫﺰاره از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺮت اﻓﺘﺎدهاﯾﻢ .ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮدمﺳـﺎﻻر
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﯿﺒﺖ ﻣﺨﻮف ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑـﻪ زﺑﺎﻟـﻪداﻧـﯽ ﺗـﺎرﯾﺦ رﯾﺨـﺖ.
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اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن

ﺣﺴﻦ ﺑﻬﮕﺮ

ﺳﺨﻨﯽ در ﺑﺎرهی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
اﻧﮕﯿﺰه ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﺧﺮﯾﻦ آن »ﻣﻨﺸﻮر ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان – ﺑﺮون
ﻣﺮز« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﺮ
ﺑﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﻨﺸﻮری ﺗﺎزه ﮐﺸﻒ و ﯾﺎ اﺑﺘﮑﺎری ﻧﻮ ﺧﻠﻖ آﻓﺮﯾﺪهاﻧﺪ،
ﺣﺘﺎ اﺷﺎرهای ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮآﻣﺪه از ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﮑﺮی
)در ﮔﺴﺘﺮهی ﻓﻠﺴﻔﻪ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ( ﺑﻨﺎم ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰون
ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺪ ﺳﺎل در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
دارد ،ﺣﺘﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ اﯾﺮان را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮد و دﺳﺘﮑﻢ
ﺗﻼش ﺑﺮای آزادی و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮد.
آﻧﭽﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ از ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﺳﺖ و
ﺑﻪﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ادﻋﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﻧﻘﺺ اﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ در
ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﯽﺷﻮد در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ و ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ آن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز اﺳﺖ اداﻣﻪ
دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﺮدهام ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﻦ و ﻫﻤﮕﺮا ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮدآوری ﮐﻨﻢ.
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آن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ » ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ « ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ؟
ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ
از اﻧﻘﻼب  1789ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ در 1905
ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ در ﺑﺎره ی ﻣﺎﺟﺮای ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺪارس ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در اﻳ ﻦ ﮔﻔﺘ ﺎر ،ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻪي ﻓﺮاﻳﻨ ﺪ ﻻﺋﻴﺴﻴﺰاﺳ ﻴﻮن در ﻓﺮاﻧﺴ ﻪ
اﺳﺖ آ ﻪ ﺑ ﺎ ﻓﺮازه ﺎ و ﻧﺸ ﻴﺐه ﺎﻳﻲ ﻃ ﻲ ﺳ ﻪ دورة ﺗ ﺎرﻳﺨﻲ ﺗﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻲ ﭘ ﺬﻳﺮد .ﻗ ﺎﻧﻮن
ﺟﺪاﻳﻲ دوﻟﺖ و آﻠﻴﺴﺎهﺎ در اواﻳﻞ ﺳﺪﻩ ي ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮاﻧﺠﺎ ِم ﭘﻴﻜﺎري اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎ اﻧﻘ ﻼب
آﺒﻴﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل  ١٧٨٩ﺁﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد .ﻻﺋﻴﺴﻴﺘﻪ در اﻳﻦ آﺸ ﻮر اﻣ ﺎ ،هﻤ ﻮارﻩ ﺑ ﺎ
ﭼ ﺎﻟﺶه ﺎي ﻧ ﻮﻳﻨﻲ رو ﺑ ﻪ رو ﺷ ﺪﻩ اﺳ ﺖ آ ﻪ ﻗﻀ ﻴﻪي ﺣﺠ ﺎب اﺳ ﻼﻣﻲ در ﻣ ﺪارس
دوﻟﺘﻲ ﻳﻜﻲ از ﺁن هﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ،ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻲ در اﻳﻦ ﺑ ﺎرﻩ ﺧ ﻮاهﻴﻢ
داﺷﺖ و ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﺧﻮاهﻴﻢ آﺮد.

ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﺎرﻫـﺎی ﭘﯿﺸـﯿﻦ درﺑـﺎرهی ﻣﻔﻬـﻮم ﻻﺋﯿﺴـﯿﺘﻪ و ﺗﺒﯿـﯿﻦ
رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽِ واژه ی » ﻻﺋﯿﮏ« و ﭘـﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪی زﻣﯿﻨـﻪﻫـﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ … اﮐﻨﻮن ﻣـﯽﺧـﻮاﻫﯿﻢ،
ﻃﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ و ﺑﺤﺚﻫﺎی آﯾﻨـﺪه ،وﺿـﻌﯿﺖ ﻻﺋﯿﺴـﯿﺘﻪ در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن را از زاوﯾﻪی »ﺟـﺪاﯾﯽ« دوﻟﺖ و دﯾﻦ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دﻫﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم ،ﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ »ﻧﻤﻮﻧﻪ« ی ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪی
ﻓﺮاﻧﺴﻮی را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ »ﻧﻤﻮﻧﻪ« ،زﯾﺮا در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﭼﻮن
واژه اﺑﺪاع ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن واﻗﻌﯿﺖ ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ،ﺗﺤﻘﻖ
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ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ از ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ

ﺑﺨﺶ ﯾﮏ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪﯾﻤﻰ
 -4ﮐﺸﺎورزی
 .2وﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ
و ﻫﻨﻮز ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎﺋﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﺎورزی رﻫﺎﺋﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان را ﻧﻪ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ در وﯾﺮاﻧﯽ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻗﻄﺎﻋﯽ ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺴﯿﻦ اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﻮرژوازی دﻣﮑﺮات
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﮐﺎر اﺟﺒﺎری و ﺑﺪون ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻓﻨﻮن ﻧﻮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﺎرآوری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﮐﻢﺗﺮ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد .در آن زﻣﺎن
وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن دوران ﻧﯿﺰ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از دو ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺰرگﺳﺎل
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﺰرگ ﺑﺮﺗﺮ از
آن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،از آن زﻣﺎن ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ Inferiotät
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻨﻮن دﻗﯿﻖ داد.
اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را در ﮐﻨﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه
اﯾﺪهآلﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮده ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰدور ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ دﯾﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺪه
»ﺷﻐﻞ آزاد« ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ رﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
اﯾﺪه ﺑﺮ ذﻫﻨﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰدور ﮐﺸﺎورزی ﻫﻨﻮز ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎدی ﻏﻠﺒﻪ
دارد .ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﺎورزی وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ دﻫﻘﺎن
ﺑﺪل ﺳﺎزد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺤﺴﯿﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دﭼﺎر ﺧﻄﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻫﺮﮔﺎه
ﺑﻪﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺪل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﻫﺪاف آﯾﻨﺪه در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺴﺎن
ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در آن ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد.
ﺷﯿﻮه اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺰدوری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ دﻫﻘﺎن ﺷﻮد ،ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﻔﮑﺮ
روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﭘﻨﺪار وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان دﻫﻘﺎﻧﺎن
ﮐﻮﭼﮏ را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﺘﺪرﯾﺞ
ﮐﻢرﻧﮓﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻫﻘﺎن از ﻣﺮز ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺑﮕﺬرد و
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮔﺮدد .دﻫﻘﺎن در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮدد .و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﻮاﺳﺖ او ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ
ﺑﺰرگ ارﺿﯽ ﯾﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﺳﺒﺐ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎﺋﯽ
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ در دوران ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺌﻮداﻟﯽ و دﻫﻘﺎﻧﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ 5
زﻣﯿﻦ ) (8وﺟﻮد داﺷﺖ.

»ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ« ﺗﺮﯾﺒﻮﻧﯽ آزاد اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﭘﺎرهای از ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭼﭗ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﯾﺮان ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ.
ﻫﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .ﻧﻈﺮات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻟﺰاﻣﺄ ﻧﻈﺮ »ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻬﺎی ﺗﮏﺷﻤﺎره ﻣﻌﺎدل  1ﯾﻮرو در اروﭘﺎ 1 ،دﻻر در اﻣﺮﯾﮑﺎ .آﺑﻮﻧﻤﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺨﺎرج ﭘﺴﺖ :ﺷﺸﻤﺎﻫﻪ  20ﯾﻮرو ،ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ  30ﯾﻮرو
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