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  تالش برای ائتالف نیروهای دمکراسی خواه  سردبیر
دوم «با آغاز کار مجلس هفتم روشن شد که نه تنها جنبش 

خواست سیستم سیاسی موجود در ایران را از  ، جنبشی که می»خرداد
کند، با شکست روبرو گردید، بلکه در عین حال » اصالح«درون 

همان شکل و آشکار شد که مجلس هفتم، مجلسی است فرمایشی با 
در دوران حکومت پهلوی داشت، » مجلس شورای ملی«شمایلی که 

یعنی مجلسی که نمایندگانش توسط مردم برگزیده نگشته، بلکه از سوی 
ای باشند  اند تا ثناگوی خامنه به این سمت منصوب شده» مقام رهبری«

با کائنات » وحی«از طریق » رهبر«و برخی از آنان مدعی شوند که 
 .  است» اراده الهی«ارد و تمامی تصمیماتش بیان رابطه د

کند و برای توجیه مشروعیت  حکومتی که تا باین حد سقوط می
شود، حکومتی است بدون  خود به کائنات و نیروهای غیبی متوسل می

چنین حکومتی مجبور است برای حفظ موجودیت خود . پایگاه مردمی
یمی است متکی بر فساد به مجیزگویان خویش رشوه دهد و در نتیجه رژ

 . و ارتشاء
آبروئی خاتمی، شورای  و بی» دوم خرداد«با شکست جنبش 

های دانشجوئی  که از تشکل سازمان» دفتر تحکیم وحدت«مرکزی 
افشاکننده » ای بیانیه«های ایران بوجود آمده است، با انتشار  دانشگاه

حاکم گرایانه از وضعیتی که در ایران  کوشیده است تصویری واقع
 15ادامه در صفحه .                                          است، ارائه دهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  منوچهر صالحی 

  فردیت و حقوق بشر دستاورد تمدن غرب است
بـرد و بـا      داری بسر مـی    تا زمانی که ایران در دوران پیشاسرمایه      

، »حقـوق بشـر   «داری مراوده نداشت، مقـوالتی چـون         یهاروپای سرما 
در فرهنـگ   » جامعـه مـدنی   «و  » حقوق شـهروندی  «،  »حقوق فردی «

 اسالمی ما یا ناشناخته بودند و یا آنکه از آنهـا درک روشـن و         -یایران
اما بررسی تاریخ   . شناختی وجود نداشت    جامعه -یمبتنی بر نگرشی فلسف   

ز عناصری که به این مقوالت مربـوط        سازد که برخی ا    ایران آشکار می  
اهمیـت برخـوردار     شود، در بطن تاریخ ایران از رشدی نه چندان بی          می

 . بودند
توان به آزادی عقاید دینی اشاره کرد که کوروش          از آن جمله می   

هخامنشی پس از فتح بابل در رابطه با یهودانی که در اسارت و بردگـی    
هودان حـق بازگشـت بـه سـرزمین         او به ی  . بردند، اعمال کرد   بسر می 

  بردوش گرفـت   فلسطین را داد و حتی مخارج بازسازی معبد سلیمان را         
جهت نیسـت کـه در       این بی ). 1(که توسط ارتش بابل ویران شده بود        

، یعنـی  »مسـیح «بـه کـوروش لقـب      » نبـی , کتاب اشعیا «تورات، در   
اده شد شود، یعنی کسی که از سوی خداوند فرست      داده می » دهنده نجات«

تا قوم یهود را از چنگ ظلم  و ستم رها سازد و عدل و انصـاف را بـر                    
 9ادامه در صفحه                                      ).2(جهان حاکم کند 

 
 :دیگر مقاالت این شماره
 کارل کائوتسکی :ی آن انقالب پرولتاریائی و برنامه

 حسن بهگر ...:پل روشنفکر دینی به مدرنیته 
 جعفر خسروی :» روانی روشنفکران ایران-شاشات روحیاغت

 »حزب سوسیالیست ایران«در ضرورت تشکیل   محمود راسخ
  

 2-بخش دوم
 و پیدا شدنِ چشم اندازِ تسخیر قدرت 1917 فوریه »انقالب «-1

سیاسی در روسیه به دست حزب بلشویک، در تفکر لنین  نسبت به 
ط مساعدی که پیش آمده به سیاست و تاکتیکی که حزب باید در شرای

ی فکری و تئوریکی این  زمینه. کار بندد تغییراتِ اساسی بوجود آورد
تغییر اساسی در خط و مشی و سیاست حزب در رابطه با تسخیر قدرت 

 .های جنگ جهانی اول شکل گرفته بود سیاسی، در سال
 ی آغاز مرحلهاز اواخر قرن نوزدهم برخی از نظریه پردازان اقتصادی  

. ی امپریالیسم داری تشخیص داده بودند، مرحله جدیدی را در سرمایه
داری در میان نظریه   چون این مرحله از انکشاف سرمایهی چند و درباره

 نظرات گوناگونی ابراز سمپردازان چپ و مارکسی چنین نظریه پردازان و هم
شت، ای دا آن چه برای آنان در شناخت از این پدیده اهمیت ویژه. شد می

بایست در برنامه،  ماهیت تغییراتی بود که احزاب چپ و سوسیالیستی می
دادند تا فعالیت نظری و عملی خود را با  سیاست و تاکتیک حزب می

ی روزمره با بورژوازی و سرمایه داری و در جهت انقالب  نیازهای مبارزه
 5امه در صفحه  اد                                    .سوسیالیستی منطبق سازند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  شیدان وثیق

 نامند؟  می» الئیسیته« آن چیست که 
 

   مپنجگفتار 
منطــق الئیسیزاســیون و منطــق و :  الئیســیته در اروپــا-

   سکوالریزاسیون
ــا را مطالعــه خــواهیم کــ   . رددر ایــن گفتــار، مناســبات دولــت و دیــن در اروپ

  »منطـقِ  دو«هـای خـود را دارنـد و در راسـتای      مناسباتی که در هر جا ویژگی 
دو فراینـدی   . باشـند   قابل فهـم و توضـیح مـی        سکوالریزاسیون و   الئیسیزاسیون

که، بر خالف تصور نادرست و رایج، همسان نبـوده، متفـاوت، متمـایز و گـاه                 
رتــو شــرایط درک صــحیح تفــاوت و تشــابه ایــن دو پدیــدار، در پ . متضــادند

 الئیسـیته  و رهـروان      الئیکتواند برای پیکار     گوناگون و خاص هر کشور، می     
 .در ایران آموزنده و مفید واقع گردد

 یعنی فرانسه ،اش را در زادگاه اصلیالئیسیته در گفتار پیشین، 
کنیم که  پیش از این نوشتیم و بار دیگر تاکید می. مطالعه کردیم

: ساسی و تفکیک ناپذیر تشکیل شده استاز جمع دو اصل االئیسیته 
 تضمین آزادی های -2 جدایی امر دولت از امر ادیان و کلیساها و -1

ی مدنی توسط دولت  مذهبی و بطور کلی آزادی وجدان در جامعه
 . الئیک

 کشور در جهان به تعریف فوق از ترین نزدیکگفتیم که فرانسه 
در اروپا  الئیسیزاسیونسویِ ی فران»نمونه«بدین معنا که . استالئیسیته 
 یاالئیسیته اما در سایر کشورهای غربی، .  تلقی کرد»استثنا«توان  را می
با  اگر چیزی بدین مضمون وجود دارد، غایب است و یا اساساَ

 .شود های مختلف و کمابیش کامل، ناقص و یا محدود اجرا می کیفیت
ریخیِ خاص هر منطقه در اروپا، مناسبات دولت و دین، به دلیل شرایط تا

و دینی ) ها ملت -تشکیل دولت( از لحاظ تحوالت سیاسی – و کشور
بدین ترتیب، در این زمینه ما . اند متفاوت –) رفرم دین و تحول کلیسا(

اما با این حال در کشورهای . با وضعیت همسانی رو به رو نیستیم
امکان شوند که  های مشابه و مشترکی یافت می مختلف اروپایی جنبه

12ادامه در صفحه . دهند را به ما می انجام یک تقسیم بندیِ مشخص
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحه 

 ...پل روشنفکر دینی، 
     

کنم این کار در تاریخ مشروطه ایران هم  من فکر می«: آجودانی
. کنم در مورد میرزا آقاخان کرمانی خصوص تاکید می انجام گرفت و به

شاید تنها . ران دینیشوند روشنفک با این تعریف ایشان همه اینها می
ش مثال اعتقادات مذهبی دفرق این باشد که بگویند آقای آخوندزاده خو

دانیم که  آقاخان کرمانی می نداشت، در صورتی که ما در مورد میرزا
در دوره هایی این اعتقادات را داشت و به همین دلیل سئوالی که من از 

ورد روشنفکری اگر واقعا حاصل دستا: آقای سازگارا دارم این است
دینی این بوده باشد که سرانجام به همان جایی برسند که روشنفکران 
سکوالر رسیدند، معنایش این است که لقمه از پس گردن چرخاندند و 

این . آمدند به یک جا رسیدند، به یک وجه مشترکی دست پیدا کردند
 کنند که یافته شده و در وجه مشترکی که االن ایشان از آن صحبت می

واقع به یک معنا اگر اینطور نگاه کنیم، پایان پروژه روشنفکری دینی 
این وجه . است، یعنی یک آغاز دیگری است برای یک دوره جدید

مشترک اگر بنیادش همان چیزهایی باشد که ما امروز مثال در حقوق 
بشر خالصه بکنیم یا در مفاهیمی مانند جدایی دین از دولت خالصه 

اینها . عتقاد من دستاوردهای روشنفکری ما نیستا کنیم، اینها به
دستاوردهای تاریخ مدرنیته است و دستاوردهایی که در تجدد اتفاق 
افتاده، دستاوردهایی که در تاریخ بشری اتفاق افتاده و ما دوباره داریم 

اینجا کجا . تری کنیم به صورت معقول به این دستاوردها دست پیدا می
، کجا است این بینش روشنفکری؟ اگر این است این تفکر روشنفکری

بینش روشنفکری حاصلش در واقع بازگشتی باشد به حقوق بشر، 
بازگشتی باشد به جدایی دین از دولت، چیزی است که در واقع االن 
نزدیک به دویست سال در تاریخ بشری سابقه داشته، رشد کرده تا 

اینجا کجا است . های اساسی و روشن خودش را پیدا کرده امروز، بنیان
 » .کنیم که ما از روشنفکری صحبت می

اما آقای نگهدار میانه را گرفت و  بر این باور بود که تحول دینی 
تحوالت فکری در جامعه «:ی روشنفکران دینی ساخته است از عهده

خودمان یک روند تحولی است که اگر نخواهم بگویم تمام، بلکه 
تحت تاثیر خودش قرار داده و آن اکثریت بزرگ روشنفکران ایران را 
ساخته نظری به عنوان ایدئولوژی  نوعی جدایی از یک دستگاه پیش
های مدرن و امروزی برای عمل  است و قرار دادن یک رشته ارزش

سیاسی و اجتماعی فراروی خود یک بازنگری هم در نحله روشنفکرانی 
دشان را  فعالیت خو40که جدا از روشنفکران دینی بودند و در دهه 

بینیم و هم در نحله روشنفکران دینی،   تحول فکری را می شروع کردند،
بینیم و جوهر آن،  کسانی که اعتقادات اسالمی داشتند این تحول را می

یابی برای این دو طرز  آنچه که به نظر من برجسته است، در ماهیت
کرد به حقوق بشر و  ست از روی افکر، برای این تحوالت، عبارت

یعنی همه این . تر، مفهوم دموکراسی طور مشخص وم آزادی و بهمفه
روشنفکران ما امروز چه آن کسانی که خودشان را با عنوان دینی 

بینند،  کنند، چه کسانی که لزومی به استفاده از این واژه نمی معرفی می
گرایی پیدا کردند روی مفاهیمی که با مدرنیته متولد شده و امروز  هم
دنیای بعد از جنگ دوم جهانی با مفهوم حقوق بشر، خصوص در  به

خواهانه یا لیبرالیستی  های آزادی های دموکراتیک و ارزش ارزش
به این . گرایی پیدا کردند همه حول این مفاهیم هم. شوند تعریف می

فعالیت روشنفکران دینی : گویند اعتبار من با نظر آقای سازگارا که می
کنم فعالیت روشنفکران  د، موافقم و فکر میگذار بالین آسایش می سر به

گرایش   یک گرایش انقالبی یا40غیردینی ما هم که در دهه 
ایدئولوژیک با امر نظام سیاسی و ساختارهای سیاسی در جامعه ما 

خواهانه  شود و به یک فرجام آزادی داشتند، این دو به هم نزدیک می
 » .رسد می

نطقی در وقت بسیار کمی که  آجودانی مساله را بسیار صریح و م
 تا بیشتر به  اما من نیز آن را فرصتی یافتم . بود بسیار خوب  نقد کرد 

و تعبیرها و تفسیرهای آنها که موجب » روشنفکر دینی«مساله 
  .    شود بپردازم پریشانی فکر می

 روشنفکر است؟ » روشنفکر دینی« آیا 
که تفکرش در  کسی است Intellectualروشنفکر یا اندیشمند 

های اجتماعی رو به  اندیشه و خرد ریشه دارد و در پیشاپیش دگرگونی
 .کند آزادی و مدرنیته و تجدد حرکت می

اگر تعریف سازگارا را بپذیریم یک چیز کم دارد و آن خردگرایی 
 یعنی اگر روشنفکر، خردگرا و مدرن ،و مدرن اندیشیدن روشنفکر است

نخست به » روشنفکر دینی«.نفکر نامید مشکل بتوان وی را روش،نباشد
افزون برآن نهاد دینی خود . دین، باور و ایمان بدون چون و چرا دارد

رود و همواره از جستجوی آزادانه  یکی از موانع روشنگری بشمار می
کسی که خود زنجیر دین به پا دارد چگونه . دانش جلوگیری کرده است

  و دینی  نقش داشته باشد؟های اجتماعی تواند در عرصه دگرگونی می
ای حاکم شود؛  هنگامی که عقیده و مذهب و  ایدئولوژی بر جامعه

شهروندانی که به آن عقیده و ایدئولوژی باور ندارند به شهروند درجه دو 
روشنفکران شیعه «که در حقیقت » روشنفکران دینی«. شوند تبدیل می

 ن آزادی نسبی راساالر هستند، آیا همی در حکومتی شیعه» اثنی عشری
یا » کمونیست«ئیست، ته آبرای روشنفکران» روشنفکران دینی«
، سنی، زرتشتی و مسیحی و  غیره نیز قایل هستند؟ »روشنفکران بهایی«

و اصوال آن روشنفکران نیز مانند آنها از حق آزادی و عقیده 
ید که مسلمانان هم از آزادی کامل ئبرخوردارند؟ ممکن است بگو

در پاسخ .. برند و  یستند و بسیاری از آنها در زندان بسر میبرخوردار ن
باید گفت آنان در ابراز بسیاری از عقاید خود آزادند و بقول خودشان 

که وجود روشنفکران  فقط باید خط قرمز را رعایت کنند درحالی
تجربه . شان دگراندیش روی خط سرخ قرار دارد چه برسد به اظهار عقیده

 از آن گذشته یک .نیست» روشنفکر دینی«صاردینی فقط در انح
ی دینی خود کند و این  باید سیاست را فدای آموزه» روشنفکر دینی«

اراده و ایمان » روشنفکر مذهبی «.خالف آزادی و استقالل انسان است
. کند خود ندارد و همه چیز را به مشیت  الهی و جبر تاریخ واگذار می به

اهللا  جانی را بخوانید که در مورد عزتخواهید خاطرات رفسن نمونه می
بود از بودجه دفاع  اهللا سحابی که قرار مهندس عزت «:نویسد سحابی می

من نوشته «  دانم چرا؟ به  نمی !کند و اسم نوشته بود، از زیر بار دررفت
که  که استخاره کرده است، مکررا بد آمده و این عجیب است؛ با این

اکبر هاشمی . عبور از بحران( ». استرئیس کمیسیون برنامه و بودجه
چون آقای سحابی تا کنون این مطلب را  رد . 509رویه . رفسنجانی

سالم را اال  آن را آوردم و اگر نه کدامین سخن این حجت،اند نکرده
 )توان باور کرد؟ می

توان با این تفکر کشور را  خوب چگونه در دنیای مدرن امروز می
 اداره کرد؟

 
 وش ؟ پارادایم سر

سازگارا از پارادایم سروش گفت و ما از نقد اندیشه دیگر 
چون دکتر شریعتی و  از دشمنی و ناسزاگویی وی   »روشنفکران دینی«

بیزاری » فاطمه فاطمه است«ویژه که او در گذریم به به لیبرالیسم در می
     . خود را از زن مدرن و متجدد آشکارا  نشان داده است

 اصطالح پارادیم سروش چه ارمغان دارد؟ آقای حال ببینیم این به
زیر عنوان حکومت » از ایدئولوژی تر فربه«کتاب  سروش در

های لیبرال دموکرتیک امروز،  حکومت« :نویسد دموکراتیک دینی می
اندیشند و پروای رضایت خالق را ندارند و مشکل  رضایت خلق می به

ایت خالق و های دینی دموکراتیک این است که میان رض حکومت
رضایت خلق آشتی برقرار کنند و میان برون دین و درون دین تعادل 

کنند که هم حق خلق را گزارده باشند و هم حق  افکنند و چنان رفتار
. هم تمامیت آدمی را محفوظ نگه دارند و هم تمامیت دین را خالق را، و

نه گو ها، بسی دشوارتر از دو و انصاف باید داد که کار این حکومت
 . می بینیم که بالفاصله با مساله خدا روبرو هستیم. حکومت دیگر است

نه؟ و اگر  سوال اصلی و اساسی همین است که آیا خدایی هست یا
 »نه؟ هست، حقوقی دارد یا نه؟ و آیا آن حقوق واجب الرعایه هستند یا
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، موسسه 274و273 تر از ایدئولوژی، رویه  عبدالکریم سروش، فربه(
 )1372راط، اسفند فرهنگی ص

پرسش من هم از آقای سروش این است که اگر خدایی هست 
آور نیست  چرا بندگانش باید حقوق وی را رعایت کنند؟ واقعا این شرم

که بندگان خدا از حقوق خداوند قادر متعال دفاع نمایند؟ ایا این خدا 
 نیست که باید از حقوق بندگانش دفاع نماید؟

ست که آیا  این همان پارادیمی  ارا اینپرسش من از آقای سازگا
ی به ما ئکنید؟ این چه چیز مدرن و نو است که شما به آن افتخار می

 این سراب و پردیس است و  با ،دهد؟  البته که این پارادیم نیست می
خواهند هم تمامیت آدمی و هم  هایی که می دریغ بسیار این بهشت

شوند؛ و آشکار است که  می به جهنم ختم ،تمامیت دین را حفظ کنند
حفظ تمامیت حقوق خدا برتر از حفظ تمامیت آدمی است و باید 

 سال است 25ها فدای خدا شوند؛ ما که در این پارادیم جهنمی  انسان
ها فدای آن چیزی  ای حقوق انسان ؟ در چنین جامعه!کنیم زندگی می

این خواست و . شود که مصلحت و خواست خداوندی نام دارد می
تواند تعبیر و تفسیرهای  صلحت از دیدگاه حاکمان مسلمان میم

این تعبیرها  که خدا را از حفظ حقوق خود عاجز . گوناگون شود
داند جز در خدمت همان شیادان دستاربند و غیر دستاربند است که  می

 . زنند منافع خود را به جای منافع خدا جا می
  

 ! دن کلمه ها مشکل  اصطالح های خود ساخته و  برگردان
های اخیر بخواهیم اشاره  اگر به  یکی از موانع روشنفکری در سال

 . . برخی کلمه هاست  های وارداتی و تعبیر غلط از  ایدئولوژی،کنیم
ی  برگردان یک اصطالح خارجی به فارسی پیدا کردن کلمه

ای جدید دست   بلکه در حقیقت به ساختن کلمه،همتای آن نیست
برای ( پیدا شدن یک اصطالح. ی ایران بیگانه است جامعهزنند که در  می

ای   اما کلمه،پس از پیدایی یک پدیده رخ داده است) نمونه  اروپایی
 این پدیده هنوز در جامعه پیدا نشده است و ،شود فارسی ترجمه می که به

های وطنی را که انقالب مشروطه  بنگرید کمونیست. مصداق عینی ندارد
نامیدند، حکومت رضاخان را که بسیاری از » رژوازیانقالبی بو« را

» بورژوازی ملی« حکومت ،ها را دولتی کرد ها و موسسه کارخانه
بورژوازی «ارزیابی کردند و دولت ملی دکتر مصدق را دولت 

بینیم که پیدا کردن مصداق بورژوازی ملی به  می. دانستند» !کمپرادور
همین مشکل را در مورد . داردمعضلی تبدیل شد که تا به امروز ادامه 

 . ایم داشته» فئودالیسم«
آل احمد که هویت شرقی و ایرانی خود را در مقابل تمدن غرب 

 چاره را آن دید که به مشروطیت ،دید پایمال می) به گمان خود(
دیده شک و تردید بنگرد و به روشنفکرها و منتسکیوهای ایرانی  به

تستانتیسم را در وای پیشوایان پربتازد و حتا اصالحگران دینی که اد
او آخوندزاده  . بباد تمسخر بگیرد» لوترهای وطنی« با عنوان ،آورند می

 نشانه ،کردند و آقاخان کرمانی و ملکم را که مذهب شیعه را نقد می
اهللا نوری و  گرفته بود؛  و در عوض از واپس گرایانی چون  شیخ فضل

در ایران » ماشینیسم« بود که ازو باز هم او . کرد خمینی پشتیبانی می
آیا ساده . دم زد بدون اینکه در جامعه ما مصداق واقعی داشته باشد

لوحانه نبود که واردکردن اتومبیل یا مونتاژ آنرا  یا داشتن چند کارخانه 
بنامیم؟ این مسایل پس از انقالب بسیار گفته » ماشینیسم«نساجی را 

خواهم یادآوری  من یک مطلب را می اما ،ای نیست شده و چیز نو و تازه
ست که روشنفکران چپ که در مورد بسیاری مطالب   اکنم و آن این

متعصب هستند چرا آل احمد و شریعتی را در زمان خود نقد نکردند؟ 
چرا وقتی آل احمد در دانشگاه تبریز در پاسخ دانشجویی که پرسید 

 من هستم ولی شما معتقد به خلقت آدم از خاک و گل هستید گفت بله
این ). خنده حاضران(دانی مختاری  اگر تو خود را از نسل میمون می

بحث و تمسخر  در یک محیط علم و دانش همچون دانشگاه تبریز و  با 
.. چون غالمحسین ساعدی و رضا براهنی و » روشنفکران چپی«حضور 

کس  هیچ چیز در مخالفت با آن نگفت؟ جالب  صورت گرفت و هیچ
 بعد شریعتی در لباس اصالح دینی و لوتریسم همان راه را است چندی

ادامه داد با همان دیدگاه درحالی که حسرت دوران خالفت عثمانی و 
خورد و نفرت و انتقاد خود را از مذاهب دیگری چون  اسالمی را می

 اسالم را به مارکسیسم ،کرد زرتشتی و مانوی و حتا  بودیسم پنهان نمی
 . پیوند زد

ست که حتا اصطالحی را که از آلمانی به  ا جمالی بر آنمنوچهر
کشی از ثمره درختان  بهره(د ان ترجمه کرده» استثمار«فارسی به اشتباه، 

ای که   در واقع انحرافی است بسیار دور از تصویر زنده) و گیاهان
 این اصطالح در آثار مارکس. مارکس در زبان آلمانی منظور داشته است

 گرفته Ausbeutungاز ریشه Beuten نیمت بردن صیدکردن و به غ
ها سال نوع بشر را از  شده که در پس آن تجربیات وحشیانه میلیون

رحمی و  تعقیب و شکار و حیله ورزیدن و تجاوز کردن و قساوت و بی
ای کامال متفاوت با  و روحیه. چپاول کردن را در خود انباشته دارد

ره برداری از آن و پرستاری از ی کاشتن و به ثمر آوردن و به دوره
 .گیاه یا بذر و پروردن دارد

های سابق به »ملی مذهبی«یا همان » روشنفکران دینی«اما 
 بلکه همواره در پی یافتن و بافتن  ،کنند ها بسنده نمی برگردان کلمه

های جدیدی هستند تا هر مکتب و مقوله اجتماعی،  ها و کلمه اصطالح
  . کامال آن را بی معنا سازند سیاسی را از درون تهی و

 
 !اصالحگران دینی 

ترکیب درستی » روشنفکر دینی«با توجه به آنچه که گفته شد 
 توان گفت که می. تر باشد آید و شاید اصالحگر مذهبی شایسته بنظر نمی

لیبرالیسم جنبشی ضد حاکمیت دین بود و دین را به وجدان آزاد افراد 
ن من سر آن ندارم که با تاویل و همچنی. کرد بشری  واگذار می

هرمونتیک یا علم تاویل نیز در غرب از . تفسیرهای دینی دشمنی ورزم
  با این تفاوت که  جنبش روشنفکری در غرب ،کتاب مقدس شروع شد

جنبشی ضدحاکمیت دین بود و روشنفکران ما در پی توجیه حکومت 
ندیشمندان جنبش ما امروز عالوه بر آنکه فیلسوف و ا. دینی فعال شدند

لیبرالی و روشنگری را کم داریم ، برخی از متدینان اسالمی با استفاده  از 
فرصتی که حکومت اسالمی در اختیار آنها گذاشته با تعبیر و تفسیر 

درگذشته اصالحگران . خواهند مقاصد خود را جا بیندازند ها می واژه
آوردند، عطار  ی میایرانی برای آنکه اسالم را تلطیف کنند به عرفان رو

ن قابلیت تاویل و آ های قر ها و قصه تمثیل. اند و  موالی بلخی از آن جمله
. ن در مورد زنا و حد و غیرهآتعبیر بیشتری دارد تا نص صریح قر

تواند خود را به فلسفه نزدیک  تئولوژی یا الهیات فقط با این تمثیالت می
ساله احکام مستقیم و ست در اموری که وحی م ا ولی واقعیت این.کند

 در توان کرد و دستور مستقیم و صریح خداوندی در کار است شک نمی
در مقوله تفکر .  شک و تردید اولین پایه فلسفه استحالی که

 هر ،توان شک کرد روشنفکری هیچ چیز یقین نیست و بر همه چیز  می
 به شود پاره پاره کرد و توان شکافت و هر فکری را می ای را می مقوله

که فرهیختگانی چون خیام و حافظ هدف از   چنان،تشریح آن پرداخت
وال  بردند و بدین سبب ئآفرینش انسان و بهشت و جهنم  را به زیر س

 .در دنیای اسالم  عاصی و طغیانگر معرفی  شدند و مورد تعقیب و آزار
 

با این سخن آقای سازگارا  که ما اکنون وارد  پارادیم لیبرالیستی 
 اما فراموش نکنیم که جنبش لیبرالیستی و اصوال ،ایم موافق هستم شده

تواند  نمی» روشنفکر دینی«ای ضد دین بود و  جنبش روشنفکری پدیده
با تخصص خود به » روشنفکر دینی« زیرا ،پیشتاز این جنبش شود

 تازه اگر صحبت از تخصص شریعت دینی .شود حقیقتی نزدیک نمی
ن دینی برتری دارند  و اصوال حکومت والیت  مالیان بر روشنفکرا،باشد

روشنفکر باید در مورد . فقیه با بهانه تخصص دینی موجودیت پیدا کرد
می . مسایل جامعه و سیاست و فلسفه به نقد بنشیند و مستقل بنیدیشد

در دین که . چقدر با این تعریف فاصله دارد » روشنفکر دینی«بینیم که 
روشنفکر «فکر . ت کاری با فرد ندارداصل بر وحی و بودن و شدن اس

تواند مستقل و رها از دین پرواز  کند و همواره زنجیر دین  نمی» دینی
 . کند پایش سنگینی می بر
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بشویم باورمندان ساده » روشنفکر دینی«اگر بخواهیم متوجه فاصله 
ها را   پرتستان  و بهایییها ها مانند مسیحی و غیر روشنفکر دیگر دین

یاورید که اعالمیه جهانی حقوق بشر و آزادی زنان را باور در نظر ب
ما از دینداران معمولی آن ادیان عقب » روشنفکران دینی«دارند و هنوز 

 !مانده ترند و هنوز  اندر پی یک کوچه اند
اصالحگران دینی به تعبیر من در نبرد با مستبدان شریعت زده 

ر عقیده خود در برابر اند و نشان دادند که حاضرند بر س جدی نبوده
تجربه نشان داد که دغدغه . صندلی صدارت معامله کنند و عقب بنشینند

جانب این  جعل اصطالحات از. دینی آنها با جیب آنها بی ارتباط نیست
» جامعه مدینه النبی«یعنی چه؟ » مردمساالری دینی«گروه پایان ندارد 

جمهوری «ردی چه معنایی دارد؟ از یاد نبریم که حکومت من درآو
نیز بر همین روش ساخته شد و هر کس تفسیری از آن داشت » اسالمی

 ولی ،شد از جمله اسالمی بودن آن به معنای عدالت اجتماعی تعبیر می
زیرا بخش . دیدیم که چگونه گرگ اسالمی بره جمهوری را بلعید

دهد برای خود مرز و حد و حقوقی  نخست که اسالمیت را تشکیل می
د و بخش دوم برای بدست آوردن حقوق خود تالش و مبارزه شناس نمی
 .کند می

دموکراسی دینی و غیر دینی ندارد، «: گوید اینکه ابراهیم یزدی می
. مبحث است و فریبی بیش نیست خلط» دموکراسی، دموکراسی است

% 97های همگانی براینکه  دکتر یزدی بارها در گفتگوهای خود با رسانه
ند و بایستی اعتقاد و باور مردم در قانون اساسی تبلور مردم ایران مسلمان

پیدا کند تاکید کرده است و در عین حال از دموکراسی نیز که 
ای است لیبرالیستی که با دین و مذهب ایدئولوژی سازگاری  پدیده
؟ مردم کشورهای !این چگونه دموکراسی است!  دم زده است،ندارد

 دینی از لوتر گرفته تا فیلسوفانی اروپایی مسیحی هستند و اصالح گران
 هنوز معجونی بنام دموکراسی ،اند مانند کیه که گارد که از آن برخاسته

مسیحی نساخته اند، مسیحی دموکرات و حزب دموکرات  مسیحی داریم 
 یا  با وجود آنکه مسیحیت تحولی در .ولی دموکراسی مسیحی نداریم

ری در مورد مهربانی و های بسیا آید و سفارش دین یهود بشمار می
دوست داشتن دشمن و همسایه دارد کسی جرات نکرده است که 

 . حقوق بشر و جامعه مدنی را به مسیحیت پیوند بزند
اید که این    بر همین سیاق حتما این سخن مضحک را شنیده

در ایران آزادی بیان هست ولی «روزها باب شده است بگویند که 
 اصل آزادی بر این استوار است که »؟!!آزادی پس از بیان نیست

شخص حرفش را در نهایت آزادی بزند و از عواقب آن وحشت نداشته 
داند که پس از گفتن سخنش به او آزار  هنگامی که فردی می. باشد

تواند   خود بخود یک هزارم حرفش را هم به راحتی نمی،خواهند رساند
آزادی بیان نام شود، این کجایش  بزند و به خود سانسوری دچار می

با عنوان » روشنفکران دینی«دارد؟ این چیزی که از آن در ایران 
کنند چیزی جز بلبشو ناشی از تعدد قدرت، نام  یاد می» آزادی بیان«

 .توان گذاشت دیگری ندارد و بهیچوجه برآن نام آزادی بیان نمی
دانم چرا از مدعیان اقتصاد توحیدی که در اول انقالب نسخه  نمی

پیچیدند خبری نیست؟ معلوم نیست عاقبت تئوری آنها چه شد؟  می
ها را اسالمی  آنهایی که حکومت اسالمی را ترغیب کردند که بانک

های کامپیوتری  های آی بی ام و دیگر شرکت کند، قراردادهای شرکت
ها را  هایی مانند  دارایی  و بانک را لغو کردند و کامپیوترهای وزارتخانه

  کجاهستند؟ ،د و از کیسه ملت خرج نمودندبیرون انداختن
ی  ی این اصالحگران دینی چیست؟ هر کدام آورنده تازه فایده

یک اسالم راستین هستند که هیچ یک هم با یکدیگر سر سازگاری 
ی آنها ظاهرا یک اسالم را باید به عنوان اسالم  ندارند، چون بین همه

اسالم . کند ر را تحمل نمیزیرا هیچ اسالمی، اسالم دیگ! راستین برگزید
 زیرا پلورالیسم را معادل کفر ،در پایه خود با پلورالیسم مخالف است

بنابراین مشکل .  زیرا خدای اسالم  یگانه است و انبازی ندارد،داند می
اصالحگرایان دینی جای دیگر است، آنها شهامت اصالح دینی را 

  اشکال ما در این،یماشکال ما از آنجا نیست که یک لوتر ندار. ندارند
تواند هواخواه   روشنفکر نمی. داریم ای ست که سدها لوتر باسمها

 اما کاری ،حاکمیت دین در جامعه باشد و باید قدرت آن را محدود کند
کنند بسط و توسعه قدرت دین است و این با  می» روشنفکران دینی«که 

کردار این به معنای آن نیست که . اصل روشنفکری ناسازگار است
 این که آقاجری گفت ما میمون .ی اصالحگران دینی را رد کنیم همه

شروع از فردیت .  تازه یک شروع است،نیستیم تا از مرجعی تقلید کنیم
کند  کسی که تقلید می» .کنم، پس هستم من فکر می«و استقالل آن، 

گذارد و او حق گزیدن و  اصل اراده  و استقالل انسانی را زیر پا می
 .  ه شدن نداردگزید

که اصالح طلبان دینی با ساختن اصطالحات و   پایان سخن این
توانند به مدرنیته پل بزنند، مردم سالیان درازی از هر  مفاهیم جدید نمی

عیسا به دین خودش، موسا «دین و قومی در ایران زمین با ضرب المثل 
وتر ها جل فرسنگ» روشنفکران دینی«اند و از  زیسته» به دین خودش

در اول انقالب خمینی، مطهری و بازرگان مدعی بودند که اسالم . اند بوده
خواهند اسالم را  می.. نجاتبخش مردم است، اکنون سروش و سازگارا و 

ها روشنفکر پیر و جوان و دانشجو و به  میلیون. توسط مردم نجات دهند
استار ویژه زنان در صحنه مبارزه علیه سنت و ارتجاع حضور دارند و خو

روشنفکران «تر از  مردم بسیار مترقی. پیوستن به دنیای مدرن هستند
توانند به جایی گذر کنند و بقول  دانند با پل آنها نمی هستند و می» دینی

 هم 18 زیرا این تفکر از قرن ،شود معروف پل آنها به سراب ختم می
ها حکایت کشیشان اسکوالستیک را در مورد  این بحث. تر است عقب

ها وقت صرف  آورد که سال هایش را بیاد می سن اسب و شمردن دندان
هایش  کنند و دندان که کافی بود دهان اسب را باز  در حالی،آن کردند
 سال است مبارزه مردم برای مدرنیته ادامه دارد، آثار این 25. را بشمارند

 بلکه در آثار سینمایی ساخته شده ،مبارزه نه در تظاهرات سرکوب شده
مردم نیازمند . زنان فرهیخته ما، در ادبیات ما متجلی شده است

های  ها و حزب های نوین هستند تا در آن متحد شوند، سازمان سازمان
کنند توانایی  های قدیمی خود را حمل می سنتی ضمن اینکه حب و بغض
 زیرا آنها همواره به جای فرد تصمیم ،اند گردآوری مردم را از دست داده

هایی که به  حزب. هایی مدرن هستیم  ما اکنون نیازمند حزب.اند گرفته می
توان  با احساس دینی نمی. آزادی بیندیشند و عدالت را در آزادی بجویند

های  مردم را متحد کرد و به آزادی و مدرنیته پل زد؛ به انتظار پل
روشنفکران دینی بنشینیم  که روزگاری در کنار روشنفکر واقعی بنشیند 

برای .  شود؟ چقدر باید به انتظار نشست و نتیجه چه خواهد شد؟که چه
پایی حکومتی فارغ از ایدئولوژی و  دین باید بر آزادی وجدان فردی  بر

تاکید کرد بنابراین  فقط با یک جنبش لیبرالیستی می توان به سلطه و 
های   ها نقطه پایان گذارد، این جنبش در کوچه و خیابان حاکمیت سنت

 . ایران جریان دارد، بیایید باهم این جنبش را دامن بزنیمشهرهای
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 ... روانی -اغتشاشات روحی

     
های گوناگون اپوزیسیون خارج از  گرچه بحث کنندگان از طیف

ی همه شرکت هایشان برا کشور بودند، اما نقطه اشتراک در بحث
 .  کنندگان جالب بود

همه سخنگویان اعتقاد داشتند که شرط الزم برای برقراری آزادی و 
دمکراسی در ایران سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی است و همه بر این 
باور بودند که برگزاری مجلس مؤسسان یا رفراندوم و یا حتی نوع 
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وسط آرای آزاد مردم تواند و باید ت حکومت آینده ایران فقط و فقط می
 . تعیین گردد

افکند، این حقیقت ساده  اما آنچه که به این نقاط مشترک سایه می
گیری الزم و ضروری را  های خود نتیجه بود که سخنرانان از گفته

کردند و در رابطه با کار عملی هر کسی ساز خود را کوک کرده  نمی
 . و در پی همکاری با دیگر نیروها نبود

ای از تاریخ ایران، همکاری و هماهنگی  در هیچ دورهگمان  بی
نیروهای اپوزیسیون ضد جمهوری اسالمی برای دستیابی به آزادی و 
دمکراسی این چنین ضروری نبود، خصوصأ در خارج از کشور، آنهم 

اما متأسفانه چنین به نظر . بخاطر شرائط آزادی که در اروپا حاکم است
 کشور گویا آن چنان مشکلی با نظام رسد که اپوزیسیون خارج از می

هائی که  ها و سازمان جمهوری اسالمی ندارد، زیرا بسیاری از شخصیت
در دوران سلطنت پهلوی در خارج از کشور علیه آن رژیم مبارزه 

کردند، دانسته و یا نادانسته، در استقرار جمهوری اسالمی کم و بیش  می
شود که هیچ مادری،  آنجا ناشی میتفاوتی از  شاید این بی. ند ا نقش داشته

شاید هم ما با . کند الخلقه خود را طرد نمی حتی کودک ناقصل
اپوزیسیونی سر و کار داریم که عالقه به حرافی دارد و مرد عمل 

شاید هم تاریخ مصرف این چنین اپوزیسیونی به پایان رسیده . نیست
 .است

رای گفتن های سیاسی چیز جدیدی ب در واقعیت رهبران سازمان
 رسیده باشند، شهامت ابراز 21ندارند و یا اگر به نتایج نوینی در قرن 

اینان بجای این که عامل همبستگی و اتحاد شوند، خود . آن را ندارند
نگاهی به هزاران . باشند سد راه هر گونه همکاری و اتحاد عمل می

 در سرتاسر دنیا که هیچ کدامشان یکدیگر را هم» جبهه ملی«شاخه 
 سال 75ها که میانگینش باالی  قبول ندارند و سن رهبران این شاخه

این . است، خود مشتی است از نمونه خرواری که در برابر ما قرار دارد
ها که هر یک خود را جانشین برحق دکتر محمد مصدق  و  شخصیت
ترین مانع برای  داند، به بزرگ می» جبهه ملی«واقعی » رهبر«در نتیجه 

دهند  هر  اند، زیرا اینان بخود اجازه می بدل شده» جبهه ملی«سازماندهی 
راه » جبهه«کسی را که حاضر نیست به ساز آنان برقصد، به درون 

اند که هیچ  بدل ساخته» هسته«ندهند و در نتیجه این سازمان را به چند 
 . کند نقشی در سیاست روز ایران بازی نمی

است که روشنفکر مشکل دیگر جامعه روشنفکری ایران این 
برخاسته است، همه چیز را » جهان سومی«ای  ایرانی که از بطن جامعه

بهمین دلیل نیز . بر زند ها را میان کوشد همه راه گیرد و می نصفه یاد می
رسد، مجبور است هر از چندی از نو شروع  گاه به مقصد نمی چون هیچ

عه مدنی، خود اش برای آزادی و دمکراسی و جام کند و علیرغم مبارزه
گردد، زیرا چنین روشنفکری  سد راه آزادی و رسیدن به جامعه مدنی می

برایش غرب و . از مدرنیته وحشت دارد و نگاهش دائمأ به سنت است
های غربی چون هیوالئی است که باید از آن گریخت و در  ارزش

یابد، زیرا در بطن  مانده جامعه خودی را زیبا می های عقب عوض سنت
چنین روشنفکری، زمانی که با . کند می» امنیت«ها احساس  رزشآن ا

شود، بجای دفاع از بختیار یا بازرگان و بنی صدر،  واقعییات روبرو می
گردد که با لیبرالیسم دشمنی داشت و با  می» خط امام«هوادار خمینی و 

تحقق حکومت اسالمی متکی بر والیت فقیه مردم را به گوسفندانی بدل 
بهشت «رهبری شوند تا بتوانند به » روحانیت«اید توسطکرد که ب

اما همین روشنفکران که در عمل سیاسی همیشه . دست یابند» برین
خواهی و دمکراسی گام برداشتند، اینک که در غرب  علیه جنبش آزادی

خورند، از محیط آرام و زیبای جوامع غرب  لنگر انداخته و کنگر می
چنین روشنفکرانی که دائمأ از . یدآ لیبرال چندان هم بدشان نمی

گویند، اما حتی جرأت و شهامت همین  دمکراسی بورژوائی بد می
های غربی را هم ندارند که اگر اشتباه کرد، حاضر است   لیبرال-بورژوا

بیشتر روشنفکران ایران با آنکه . صادقانه به اشتباهش اعتراف کند
اند  ند، مدعی دفاع برخاستههمیشه از سنت و ارتجاع در برابر مدرنیته به 

روشنفکرانی از چنین تباری هستند که یک . اند  که هرگز اشتباه نکرده
شوند و فردای آن روز یکدیگر را جاسوس  روز عاشق یکدیگر می

اند، باور دارند و نه  خالصه آنکه نه خود به آنچه دیروز گفته. خوانند می
 . گویند، باور کرد توان به آنچه امروز می می

توان در سخنرانی خانم شیرین عبادی در  گوئی را می همین پریشان
داند و از  سو خود را مسلمان می او از یک. مراسم جایزه صلح نوبل یافت

کند و براین باور است که  سوی دیگر برای تحقق حقوق بشر مبارزه می
اسالم وحقوق بشر با یکدیگر در تناقض قرار ندارند و حال آنکه همه 

با حقوق بشر در تضادند، زیرا هر دینی پیروان خود را مومن و ادیان 
داند و جامعه را به مومنین وکفار، به  پیروان ادیان دیگر را کافر می
خواهد همه  روشنفکر ایرانی چون می. کند خودی و غیرخودی تقسیم می

افتد، از  گوئی می چیز را با هم داشته باشد، از این رو دائمأ به تناقص
برد و  گی کورش هخامنشی یک مرتبه به دامن محمد پیامبر پناه می نواده

شود، طرفدار حقوق بشر  برای این که از قافله عقب نماند، مسلمان هم می
داند آن را نمیتوان در دکان هیچ  گردد که خود می  هم می نوع اسالمی

عطاری یافت و به جای دفاع از زندانیان سیاسی و دانشجویان ایرانی، 
کند  شود و اصوأل فراموش می می... ار زندانیان سیاسی گینه بیسائو و هواد

 . اند که برای چه به او جایزه صلح نوبل داده
های سیاسی  آن بخش دیگر روشنفکر سیاسی که در درون سازمان

متمایل به چپ و یا راست متشکل است، دست کمی از خانم شیرین 
 هستند، خود را سوسیالیست اینان هوادار جمهوری مردمی. عبادی ندارد

کنند و اما بر سر پر  نامند، از آزادی دفاع می و یا مشروطه طلب می
پردازند و در عین حال همگی  کردن آفتابه آب مالها با هم به رقابت می
با توجه به چنین هرج و . شمارند خود را جزئی از جنبش سکوالر نیز می

 توان باور کرد؟ مرجی کدام ادعا را می
چنین اپوزیسیونی شایسته حکومت : د بتوان چنین نتیجه گرفتشای
و تا هنگامی که در به . فرهنگ جمهوری اسالمی است کش و بی آزادی

گردد، آخوندها بر ایران حکومت خواهند کرد، هر  روی همین پاشنه می
چند اکثریت مردم ایران از این حکومت روی برتافته و خواهان 

 .سرنگونی آنند
 
 

 ... تشکیل در ضرورت
     

لنین نظراتی را . لنین نیز طبعاً در این بحث و جدل شرکت داشت
اش  که در تحقیقات خود در این رابطه به آن رسید در کتاب معروف

تز .  منتشر کرد»داری ی سرمایه امپریالیسم به مثابه باالترین مرحله«
ین اساسی وی در این نوشته این است که امپریالیسم آخرین و باالتر

ها و  ها، تناقض داری است که با حفظ گرایش ی انکشاف سرمایه مرحله
ترین حد رشد  اش، مانند رقابت و غیره، به عالی تضادهای اساسی و ذاتی

حال آغاز  ای که در عین مرحله. رسد، یا رسیده است خود می
 . و اضمحالل آن نیز هست»گندیدگی«

مپریالیستی ی ا هایی که لنین برای مرحله یکی از ویژگی
کند این است که در این مرحله سرمایه خصلت  داری مشخص می سرمایه

ی فعالیت و عملکرد آن از  دهد و حوزه ملی و بومی خود را از دست می
این روند . یابد گذرد و به سراسر جهان گسترش می مرزهای ملی می

 ی مالی که ی ملی را از طریق سرمایه های بزرگ و تمرکز یافته سرمایه
ی پیدا  های بزرگ تمرکز یافته و به ویژه در نتیجه اکنون در دست بانک

تواند سهام  داری از هر ملیتی می های سهامی که هر سرمایه شدن شرکت
کند و در نتیجه  های بزرگ فراملیتی تبدیل می آن را بخرد، به سرمایه

 و دهد ی امپریالیستی را بیش از پیش به هم پیوند می رفته کشورهای پیش
کند که  لنین این پیوند و اتصال را به زنجیری تشبیه می. سازد متصل می

 دهند و از این تشابهِ های آن را تشکیل می کشورهای امپریالیستی حلقه
رسد که بنا بر این، راه پاره کردن این زنجیر،  تصویری به این نتیجه می

ین است که ی بورژوازی، ا داری و سلطه یعنی برانداختن مناسبات سرمایه
ی این زنجیر را پیدا و آن را پاره کرد تا تمام  ترین حلقه باید ضعیف

ی امپریالیسم را  باید در نظر داشت که لنین مرحله. زنجیر از هم بگسلد
 .کند  ارزیابی می»سرمایه داری در حال احتضار«
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های جنگ،  ها، سال ی مهم دیگری که لنین در این سال نظریه 
ی  در باره«ی نسبتاً کوتاهی درج گردیده به نام  قالهکند در م مطرح می

 به 1915این مقاله در اوت سال . »ی اروپا شعار کشورهای متحده
ی  هیئت تحریریه«ی تحریر در آمده و موضوع آن توضیحِ موضع  رشته

لنین در ضمن توضیح علل .  در رابطه با این شعار است»ارگان مرکزی
 :نویسد مخالفت با این شعار می

چون و چرای  ناموزونی تکامل اقتصادی و سیاسی، قانونِ بی«
شود که پیروزی سوسیالیسم ابتدا  از این جا نتیجه می. سرمایه داری است

داری  ی سرمایه در معدودی از کشورها یا حتا در یک کشورِ جداگانه
پرولتاریای پیروزمندِ این کشور پس از سلبِ مالکیت از . ممکن است

 و فراهم نمودنِ موجبات تولید سوسیالیستی در کشور خود، داران سرمایه
 ستم  وداری به پا خاسته طبقات زحمت  ی جهان سرمای در مقابل بقیه

نماید، در این کشورها  کش کشورهای دیگر را به سوی خویش جلب می
کند و در صورتِ لزوم حتا بر ضد  داران قیام بر پا می بر ضدِ سرمایه

های آنان با نیروی نظامی دست به اقدام  ه و دولتطبقات استثمار کنند
ای که پرولتاریا، با سرنگون نمودن  شکل سیاسی جامعه. زند می

گردد، جمهوری دمکراتیکی خواهد بود که  بورژوازی، در آن پیروز می
های معین را در مبارزه بر ضد  نیروهای پرولتاریای ملت و یا ملت
اند بیش از پیش متمرکز  رویدهکشورهایی که هنوز به سوسیالیسم نگ

ی ستم کش  از بین بردنِ طبقات بدون استقرار دیکتاتوری طبقه. سازد می
 بیش طوالنی و سر  وی کم بدون مبارزه. یعنی پرولتاریا ممکن نیست

های سوسیالیستی علیه کشورهای عقب مانده، اتحاد آزاد  سختِ جمهوری
 ».ها در سوسیالیسم غیر ممکن است ملت

انقالب «توان دید که وی فکر  ین اظهاراتِ لنین به روشنی میاز ا 
ترین کشور   را که باید ابتدا اگر نه از پیش رفته»جهانی سوسیالیستی

ی زمانی کوتاهی به دیگر کشورهای  داری آغاز و در فاصله سرمایه
رفته سرایت کرده گسترش یابد، حداقل از یکی از کشورهای  پیش
ی آغاز شود، رها کرده و به امکان وقوع آن حتا دار ی سرمایه رفته پیش

 دل بسته ی تزاری، ای مانند روسیه ، کشور عقب ماندهدر یک کشور
 .است

ی منطقی آن  لنین از یک حکم، حکم دیگری را به عنوان نتیجه 
نهد، بدون آن که هیچ تحلیلی برای اثبات این نتیجه از آن  پیش می

و تاکتیک احزاب سوسیالیستی را مقدمه ارایه دهد، و از آن سیاست 
 .کند استنتاج می

چون و   ناموزون قانون بیتکامل اقتصادی و سیاسیِ: حکم اول 
شود که  از این جا نتیجه می: حکم دوم. داری است چرای سرمایه

پیروزی سوسیالیسم ابتدا در معدودی از کشورها یا حتا در یک کشور 
 .داری ممکن است ی سرمایه جداگانه

آورد که چرا تکامل  ی خود دلیلی نمی  حد اقل در این نوشتهلنین 
داری  چون و چرا و ابدی سرمایه ناموزون اقتصادی و سیاسی قانون بی

شاید لنین علت این امر را در هرج و مرج تولید و آنارشی بازار و . است
ولی مارکس در تحلیل . داند ی کلی اجتماعی می در تولیدِ بدون برنامه

داری از واقعیت مذکور علت  کرد سرمایه های عمل انیسمخود از مک
کند و نه علت  داری را استنتاج می ای سرمایه های دوره وقوع بحران

  نه تنهاداری دانیم که هر بحران سرمایه و می. انقالب سوسیالیستی را
رورتاً به انقالب سوسیالیستی منجر شود، بلکه اساساً در ضنباید 
 انکشاف آن هیچ مکانیسم خود کار و اتوماتیکی  داری و قانون سرمایه

وجود ندارد که بحرانی را خود به خود به انقالب سوسیالیستی مبدل 
داری خود به خود، حتماً و  بود که سرمایه اگر این طور می. سازد

انجامید، در این  ی کمونیستی می ضرورتاً به انقالب سوسیالیستی و جامعه
ها و پرولتاریا برای   مبارزه کمونیستصورت دیگر هیچ دلیلی برای

چه در . داشت ای نیز وجود نمی دست یافتن به چنان انقالبی و جامعه
ساخت، هر  چنین وضعی دیگر این نوع انسان نبود که تاریخ خود را می

ی تحقق  یافته، بلکه نوع انسان فقط مجری و واسطه چند در شرایطی پیش
ی و فرا تاریخی از روز ازل برایش سرنوشتی بود که نیرویی فرا اجتماع

 .رقم زده بود

دیگر آن که ناموزون بودنِ تکامل اقتصادی و سیاسی در سرمایه  
های مختلف تولیدی در  ی تکامل در رشته داری بیانِ ناموزون بودن درجه

بنا بر این، . یک کشور، و در سطح جهانی میان کشورهای مختلف است
داری  وبرو باشیم که در سراسر حیات سرمایهجا اگر ما با قانونی ر در این

کند، امری که اثبات آن نه چندان بدیهی و نه چندان آسان  عمل می
های متفاوتِ رشد و تکامل را  نسبتاست، با قانونی سر و کار داریم که 

. دارد های مختلف در یک کشور و میانِ جوامع مختلف بیان می در رشته
تواند باال یا پائین  ودنِ رشد و تکامل میی ناموزون ب بنا بر این، درجه

ی  تواند با جهانی شدن تولید، توزیع و مبادله چنین می هم. باشد
داری  چون و چرای رشد و تکامل سرمایه دارانه، که ایضاً قانون بی سرمایه

تا حدی . تر شود ماند ولی کم و کمباست این ناموزنی هر چند پا بر جا 
نی وطحی از رشد و انکشاف برسند که ناموزکه بسیاری از جوامع به س

های کیفی عمیق میان  رشد و تکاملِ میان آنان موجب وجود اختالف
های تاریخی انقالب سوسیالیستی را در یک کشور  آنان نباشد، که زمینه

 .بیش از دیگری آماده کرده باشد
چون  دیگر این که اگر رشد ناموزون اقتصادی و سیاسی قانون بی 

داری است و امکان وقوع انقالب سوسیالیستی را در  سرمایهو چرای 
توان از آن استنتاج کرد  معدودی از کشورها یا حتا در یک کشور می

یابد، پس این  که از آن کشور به جوامع دیگر سرایت و گسترش می
دادنِ انقالب سوسیالیستی در یک کشور پس از پدیدار شدنِ  امر، رخ
اریخ در هر زمانی صرف نظر از فراهم آمدنِ ی ت داری در صحنه سرمایه

نظری که کامالً با دریافت . تواند رخ دهد  می،شرایط عینی و ذهنی الزم
های اجتماعی در تاریخ مغایر  دیالکتیکی مارکس از تاریخ و علت انقالب

 .است
نزد لنین سرایت و گسترش انقالب سوسیالیستی از یک کشور به 

ولی لنین در این نوشته این . استذیر کشورهای دیگر امری گریزناپ
کند که اگر انقالب از یک کشور به کشور یا  سؤال را مطرح نمی

کشورهای دیگر سرایت نکرد و گسترش نیافت در این صورت 
سرنوشتِ انقالب در یک کشور و سوسیالیسم در آن کشور چه خواهد 

 امری که پس از تسخیر قدرت در. بود و به چه مسیری خواهد رفت
های انقالبی در  ها و فروکش کردنِ حرکت روسیه به دست بلشویک

 با آن روبرو  رخ داد، ویآلمان و اطریش و برخی از کشورها، عمالً
 اختراع را »ساختمان سوسیالیسم در یک کشور«د و مجبور شد تز گردی

 کرده است معلومد که نادرست بودن و سرنوشت آن را خود زندگی نک
 .ل نظری نداردو نیازی به استدال

 البته امکان همه چیز هست ولی -نه تنها امکان بلکه احتمالِ زیادِ 
 از این رو مفهومی است غیر ،امکان نه قابل اثبات است و نه قابل محاسبه

 وقوع انقالبِ -علمی، آن چه قابل محاسبه و اثبات است احتمال است
رهای سوسیالیستی در یک کشور و سپس سرایت و گسترش آن به کشو

منتها مارکس برای آن . داری برای مارکس نیز مطرح بود دیگر سرمایه
پیوند، در هم تنیدگی و وابستگی اقتصادِ :  این کهشرطی قایل بود پیش

دیگر و نیاز آنان به بازار جهانی  رفته به یک داری پیش کشورهای سرمایه
ب ی جهانی تا به حدی رسیده باشد که انقال و رشد و گسترشِ مراوده

داری و تسخیر قدرت به دست  سوسیالیستی، برانداختنِ نظام سرمایه
 در اقتصاد و تأثیرِ مستقیم و بالواسطهپرولتاریای یک کشور بتواند 

 .شرایطِ سیاسی کشورهای دیگر داشته باشد
البداهه و از امروز به فردا یا  بدیهی است که انقالب سوسیالیستی فی

 در روسیه به 1917ن طور که در اکتبرِ راتیو و کودتا، آیبه طور کنسپ
بلکه به . دست بخشی از حزبِ بلشویک انجام گرفت، رخ نخواهد داد

اجتماعی در  -سیاسی -احتمال قوی به دنبالِ یک بحرانِ عمیق اقتصادی
، که به علتِ پیوند و وابستگی  رخ خواهد دادداری کشورهای سرمایه

ی جهانی  به یکدیگر، در نتیجهجوامع  این شدید و روز افزونِ اقتصادِ 
 .تر تولید سرمایه داری، خصلتی جهانی خواهد داشت شدنِ هر چه بیش

به دنبال جنبشی بلکه  .این امر نیز به ناگهان و در خلع روی نخواهد داد
که از مدت زمانی پیش به نقد کلیت نظام خواهد داد  رخسوسیالیستی

های   علت اساسی بحران را به عنوانآن  باشد،داری پرداخته سرمایه
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 سیاسی در ذهن بخش عظیمی از پرولتاریا -اجتماعی -الینحلِ اقتصادی
های بزرگی از قشرهای دیگر جامعه وارد کرده و آن  و همچنین بخش

تازه پیش از فراهم . باشدرا به آگاهی طبقاتی پرولتاریا تبدیل کرده 
از جمله . اشدهای دیگری انجام گرفته ب آمدنِ این وضعیت باید پروسه

 ،ی اتحاد کارگران و پیوند مبارزاتِ آنان علیه سرمایه با یکدیگر پروسه
 . داری ی سرمایه رفته حد اقل در کشورهای پیش

کرد سرمایه در سطح جهان و امکانِ انتقالِ  رشد، گسترش، و عمل 
آن از یک کشور به کشوری دیگر به دلیل رشد و گسترشِ بازارهای 

رها با یک دیگر برای جلب سرمایه، الزاماً، دیر یا بورس و رقابت کشو
 با سرمایه  مبارزهزود، باید به همکاری نزدیکِ و اتحاد کارگران در

ی آنان در چارچوبِ ملی از طریق سندیکاهای   زیرا مبارزه،انجامد بی
ی تحت فشار در  چون سرمایه. ملی تأثیر خود را از دست خواهد داد

تری را عرضه  ور دیگری که شرایط مناسبتواند به کش یک کشور می
تواند ابتدا میان سندیکاهای کارگری  این نزدیکی می. کند برود می

رفته انجام پذیرد و در روندِ خود به اتحاد آنان و اتخاذ  کشورهای پیش
 . انجامد های واحد در برابر سرمایه بی ها و سیاست برنامه

 ها ضیحِ علل بحرانچنین احزاب سوسیالیست واقعی که در تو هم
 اکتفا نکرده،  انتقاد از سیاست این حزب یا آن حزب بورژواییتنها به
 و نهاده باشندداری را پیش   نقد از خودِ نظام و مناسبات سرمایهبلکه

سوسیالیسم را به عنوانِ تنها راهِ عملی و عقالیی خروج از بحران مطرح 
ترناسیونال خود را به ، به ناگزیر و بنا بر خصلت خود، انه باشنددرک

داری  وجود خواهند آورد و متحداً به مبارزه با نظام و مناسبات سرمایه
کارگران «در این احوال است که تازه شعارِ تاریخی . اقدام خواهند کرد
 .یابد های واقعی تحقق خود را می  زمینه»جهان متحد شوید

لنین ی دیگری که اشاره به آن ضرورت دارد این است که  نکته 
در زمان نوشتن این مقاله امکان وقوعِ انقالب سوسیالیستی در یک 

داند  ی سرمایه داری نمی کشور را فقط منحصر به کشورهای پیشرفته
دلیل آن این که وی در . بلکه روسیه را نیز در این محاسبه منظور دارد

 :نویسد همین مقاله می
فته و جهان بین المللی و انحصاری به خود گر ی بین سرمایه جنبه«

های  گری مشتی از دول معظم، یا به عبارت دیگر دولی که در غارت
های شایانی دارند تقسیم شده  گری نسبت به ملل موفقیت عظیم و ستم

 »...انگلستان، فرانسه، روسیه و آلمان: چهار دولتِ معظم اروپا. است
ر  فوریه د»انقالب« لنین پیش از رسد که  چنین به نظر می.باری 
 از نظر تئوریکی برای تسخیر قدرت در روسیه به دستِ حزبِ 1917

تئوری امپریالیسم : های الزم را پرورانده است بلشویک، تئوری
ی   و نظریه)ی زنجیر ترین حلقه  در حالِ احتضار، ضعیفداریِ سرمایه(

رشِ آن به تامکان انقالب سوسیالیستی در یک کشور و سرایت و گس
  .کشورهای دیگر

  
 فوریه و »انقالب«ی  لنین نخستین تحلیلِ خود را در باره -2 

ی آن به وجود آمده در  ای که در روسیه در نتیجه وضعیتِ سیاسی تازه
ی  در نامه. کند فرستد، مطرح می  که از زوریخ می»هایی از دور نامه«

ی  نخستین مرحله«گوید که رخداد فوریه  نخست وی از این سخن می
 است و این که این مرحله آخرین مرحله و این انقالب »نخستین انقالب

 به سه نیروی سیاسی فعال در صحنه،  وی.آخرین انقالب نخواهد بود
کند و از دو قدرت  سلطنت طلب، بورژوایی و کارگری اشاره می

یکی قدرتِ دولتی که پس از استعفای تزار بر . گوید سیاسی سخن می
 .در شوراهای کارگریسر کار آمده و دیگری قدرت متمرکز 

لنین به درستی بر این نظر است که دولتِ وارث تزار به جنگ 
ادامه خواهد داد و از صلح با آلمان که خواست انقالب کنندگان و علت 

ولی از . قیام سربازان و کارگران علیه تزار بوده است، سر باز خواهد زد
نگی، کشتار، ها، گرس خانمانی ها، بی آن جا که مردم از جنگ و خرابی

 بنا ،اند»صلح، نان و آزادی«اند و خواهان  دستی به ستوه آمده فقر و تهی
بر این مبارزه میان دولت مرکزی و شوراهای کارگری ادامه خواهد 

ولی کارگران برای پیروزی بر قدرت حاکم نیاز به متفقانی . یافت

ه میلیونی، ی وسیع چندین د توده«لنین این متفقان را در روسیه در . دارند
ی نیمه کارگر و تا  اند، از توده یعنی اکثریتِ عظیمِ اهالی، که عبارت

 و در خارج از روسیه در »پای روسیه ای دهقانان خرده اندازه
 »ی کشورهای محارب و به طور کلی تمام کشورها کلیه پرولتاریای«
 :گیرد که و نتیجه می. بیند می

 استفاده از خصوصیات پرولتاریا به اتفاق این دو متفق، با«
در راه نیل به جمهوری دمکراتیک  ابتدا تواند ی انتقالی فعلی می لحظه

ی کاملِ دهقانان بر مالکان و سرنگون ساختن نیمه سلطنتِ زو پیرو
میلیوکف و سپس در راه نیل به سوسیالیسم، یعنی یگانه  -گوچف
 آزادی  صلح، نان و،تواند به ملل رنج دیده از جنگ ای که می وسیله

 .».بدهد، گام بر دارد و گام بر خواهد داشت
ی عقب  بینیم که نزد لنین در این زمان در روسیه بدین سان می 
 صلح و  تأمینِ، سوسیالیسم و ضرورتِ تاریخی آن بهو جنگ زدهمانده 

 ، که به جای خود خواستی کامالٌ واقعی و مشروع است،نان و آزادی
به هیچ وجه هیچ نیازی به وجود  هایی که خواست. تبدیل شده است

دلیل آن این که .  نداردآگاهی طبقاتی پرولتاریایی و سوسیالیستی
ها و به طور خود انگیخته  کارگران، سربازان و دهقانان با همین خواست

هایی  خواست. علیه تزار به پا خواستند و سلطنت او را واژگون کردند
ای که در  جامعه.  و دهقانیمنطبق با آگاهی بورژوایی، خرده بورژوایی

آن خواستِ نان و آزادی به خواست انقالبی برای سرنگون کردنِ یکی 
شود، در آن هنوز آگاهی  های سیاسی مبدل می ترین نظام مانده از عقب

تواند وجود   نمی ویعنی آگاهی سوسیالیستی، وجود نداردپرولتری، 
ادی شعار انقالبیان مگر نان و آز. تواند بوجود آید داشته باشد و نمی

دانست که آن  دانند و لنین می فرانسه در انقالب کبیر نبود؟ همه می
حال چرا کمی بیش از یک . دمکراتیک بود - انقالبی بورژوا،انقالب

ها، نان و آزادی، باید  ی آن انقالب همان خواست قرن پس از تجربه
 ای که هالبته چنین خواستی در جامع. خواستی سوسیالیستی تلقی شود

 نیز ها خواست سوسیالیستتواند  د مین ندار راها  آناکثریتِ مردم آن،
هایی خصلتاً و ماهیتاً  ها به خودی خود خواست  ولی این خواست،باشد

ها را  سوسیالیستی نیستند که مثالً بورژواها و خرده بورژواها طرح آن
کس بر ع. مخالف و مغایر با منافع طبقاتی و تاریخی خود بدانند

بورژوازی و خرده . اند هایی کامالً بورژوایی و خرده بورژوایی خواست
ها به  های فقیر را اغلب با طرح همین شعارها و خواست بورژوازی توده

ای  جامعه. های بورژوایی و خرده بورژوایی کشانده است ها و قیام انقالب
که پرولتاریا، طبقات و قشرهای زحمتکش آن هنوز در پی نان و 

ها را ندارند، به دنبال هر نیرو و کسی که بنا بر  اند، چون آن ادیآز
و . دهد خواهند رفت آگاهی خود گمان برند به آنان نان و آزادی می

طرح شعار و . چرا این نیرو و اشخاص، خرده بورژواها و بورژواها نباشند
ها صرفاً به این دلیل که  ها و کمونیست خواستی از جانب سوسیالیست

های محروم از آن را به مبارزه  کنند و توده ها را مطرح می  آنآنان
النفسه به  ها را به خودی خود و فی  آن شعارها و خواست،خوانند فرامی

کسی که این را . کند های سوسیالیستی تبدیل نمی شعارها و خواست
نفهمیده باشد هنوز خود را از توهمات خرده بورژوایی رها نکرده است 

مارکس این امر را . های مارکس ننهاده است ها و تئوری ظریهو گام به ن
های جوراجور از سوسیالیسم فئودالی گرفته تا انواعِ  با بررسی سوسیالیسم

بورژوایی در مانیفست کمونیست  رنگارنگ سوسیالیسم بورژوایی و خرده
مارکس در آن جا به روشنی و صراحت .  ثابت کرده است1848به سال 
داری و بورژوازی مساوی  که تنها صِرفِ مخالفت با سرمایهدهد  نشان می

 . سوسیالیسم و کمونیسم مورد نظر او نیستاب
های  طور که در مقاله ، همان»دو تاکتیک« در 1905لنین در  

 »هایی از دور نامه«چه در  هایی مانند آن پیش نشان داده شد، با استدالل
 بنا به دالیل تاریخی و کند که چرا انقالب روسیه آورد ثابت می می

ی روس ضرورتاً انقالبی است بورژوایی که  شرایطِ عینی حاکم بر جامعه
های حاکمیت بورژوازی بر عکس به تقویت  به جای سست کردنِ پایه

و تثبیت آن خواهد انجامید و به رغمِ این واقعیت تاریخی سوسیال 
در صورت نیرو در انقالب شرکت کند و  دمکراسی روس باید با تمام
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ی حزب و کارگران و دهقانان  وجود شرایط مساعد که از طریق مبارزه
و دیگرِ قشرهای محروم جامعه باید به بوژوازی تحمیل شود حتا در 

 شرکت کند تا بتواند های بورژوایی انجام رفرمدولتِ موقت برای 
ی در انجام عبورژوازی مترقی را در برابر طبقات و قشرهای ارتجا

مترقی که در چارچوبِ مناسباتِ بورژوایی ممکن است های  رفرم
ی  تقویت کند تا بتوان بهترین شرایط ممکن را برای فعالیت و مبارزه

حزب و نیروهای مترقی جامعه در مراحل بعدی رشد و انکشاف 
 .داری و در راه سوسیالیسم تأمین کرد ی سرمایه جامعه

گیرد تا ثابت  ار میها را به ک  همان استدالل لنین سال بعد12ولی 
 فوریه آغاز شده هر »انقالب«هایی را که با  کند که باید مراحل انقالب

تر به بهشت موعود یعنی  چه زودتر طی کرد تا هر چه زودتر و سریع
مگر در ظرف دوازده سال که سه سال آن در . سوسیالیسم گام نهاد

ل و ی دهقانی روس چه تکام  جامعه،جنگ و ویرانی سپری شده بود
 ممکن نبود 1905رفت حیرت انگیزی کرده بود که چیزی که در  پیش

 اکنون ممکن )انقالب سوسیالیستی و تسخیر قدرت به دست پرولتاریا(
 بورژوازی روس موفق شده بود قدرت 1905؟؟ تازه اگر در !!شده بود

سیاسی را به چنگ آورد یا دست کم سهیم شدنِ خود را در قدرت 
لطنت مطلقه تحمیل کرده بود و مناسبات سیاسی به تزار و س

شد با  ی کهنه نشسته بود شاید می داری به جای مناسبات جامعه سرمایه
 خود را 1917آسمان ریسمان بافی با امکان انقالب سوسیالیستی در 

 .مشغول کرد دل
 قدرت سیاسی به تسخیر به فقطدر این زمان لنین روشن است که 

برای او . کند ی ممکن فکر می لهدست حزب بلشویک و با هر وسی
 با جمعیت عظیم دهقانی و . مطرح نیستی روس دیگر کلیت جامعه

ی سیاسی و این واقعیت که طبقات  مانده ی آن، ساختار عقب مانده عقب
ی  ها، هیچ گونه تجربه ترینِ آن رفته و قشرهای گوناگون آن، حتا پیش

دو «ای که وی در  مرحله. زندگی سیاسی در آزادی و دمکراسی ندارد
ضرورتِ وجود آن و تکاملِ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و » تاکتیک

سیاسی محصولِ آن و گذار از آن را برای فراهم آمدنِ شرایطِ عینی و 
کند،  ای سوسیالیستی ثابت می ذهنیِ الزم برای انقالب و استقرار جامعه

ز سطحی از ترین بخش جمعیت آن، یعنی دهقانان، ا  عظیمای که جامعه
 .ی فئودالی است ی کهنه  که محصول جامعهرخوردار استآگاهی ب

دو « سال پیش در 12ها، که  اکنون دیگر هیچ یک از این واقعیت
 او فقط به آن . آن قدر مهم بود برای او اهمیتی ندارد» تاکتیک

زدگی و فقر و  ی روس و شرایطِ محصول جنگ هایی از جامعه جنبه
ها برای تسخیر قدرت  تواند از آن جه دارد که مینارضایتی عمومی تو

ها و شرایطِ عینی و  سیاسی استفاده کند و چشم خود را به روی واقعیت
ذهنی تاریخی جامعه که تمامی علیه فرا خواندن به انقالب سوسیالیستی 

هایی توسل  به این ترتیب او به همان روش. بندد  می،دهند گواه می
زب بورژوا و خرده بورژوایی برای ترغیب و جوید که هر رهبر و ح می

ها  بسیج مردم به عنوان ابزار و وسیله برای کسب قدرت سیاسی به آن
 .یازد دست می

بدین سان لنین هر چند مرتب به مارکس و نظرات او چنگ  
های خود را برای تسخیر قدرت تحت لوای انقالب  اندازد و استدالل می

، ولی در عمل به تدریج از مارکس و آراید ها می سوسیالیستی با آن
ی  گیرد تا در نهایت کاالیی قالبی را به نام جامعه نظرات او فاصله می
هایی کاری را به  های وارد آوردن ضربه زند و زمینه سوسیالیستی جا می

جنبش جهانی کارگری و سوسیالیستی به دست پیروانِ خود فراهم 
های دست پخت او و  ئوریآورد، که کاری نکردند جز باور به ت می

ها، در کنار فدا   این ضربهترینِ بزرگ. ها کوشش برای تحقق عملی آن
های متوالی، بی آبرو کردن سوسیالیسم، این آرمان واالی  کردنِ نسل

به طوری که امروزه این نام در ذهنیت عمومی به معنای . بودانسانی 
مت و نظامی است که مشخصات اصلی آن عبارت است از نفی حر

 های نمایشی، اعدام، شخصیت انسان، استبداد، زندان، شکنجه، دادگاه
های کارِ اجباری، خودسری و خودکامگی، دروغ و تزویر،  اردوگاه

ها و ملل   ستم بر خلق وفساد و ظلم و ستم، کیش شخصیت، سلطه و ظلم

و برابر قرار دادن مارکسیسم با لنینیسم و فرزند خلف آن . دیگر و غیره
 .الینیسماست

جالب است که هم لنین و استالین و هم بورژوازی و نظریه 
پردازان آن، شوروی و شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

 ؟؟!!ِمورد نظر مارکس می دانندیالیسم سحاکم بر آن را عین سو
 ادامه دارد 

 
 ...انقالب پرولتری و 

     
ران مزدور صنعتی یعنی هفت برابر شد، در حالی که تعداد کارگ

 . میلیون نفر رسید5/8 میلیون تن به 4کمی بیشتر از دو برابر گشت و از 
های کشاورزی، صنعت و   شاغل در بخش1000مقایسه هر 

 : چنین است1907 و 1882های  بازرگانی سال
  1907  1882   رشته

  تن223   تن320  شاغلین آزاد
  تن725   تن661  کارگران

  تن52   تن19 اداری انکارمندان و کارکن
به تعداد کارکنانی که در خدمت دولت، ادارات محلی و کلیساها 
قرار داشتند و نیز شاغلین آزاد آن چنان افزوده نگشت، اما با این حال 

 . رشد این بخش نیز بیشتر از رشد جمعیت بود
بدون در نظرگیری ارتش و کشتیرانی، این مقوالت در رایش 

 :آلمان چنین بودند
  1907  1882   رشد
  تن1087000  تن579000  درصد88

 درصد و رشد 37در حالی که رشد جمعیت در همین زمان برابر با 
 . درصد بود52شاغلین برابر با 

هرگاه کارکنان اداری را با کارمندان و کارکنان دولت و نیز 
خوریم که از  شاغلین آزاد جمع زنیم، در آن صورت به قشری بر می

طبقه «اهمگون تشکیل شده است که آنرا در حال حاضر عناصری ن
 Intellektuelle» روشنفکران« و یا der neue Mittelstand» متوسط نو

 شاغل تشکیل 886000 از 1882در سال » طبقه متوسط نو«این . نامند می
گیرد، یعنی   نفر را در بر می2377000 1907شده بود و در سال 

» طبقه متوسط کهن«در عوض . ه است تن به آن افزوده شد1491000
 تن تشکیل 5490000 از 1907 و در سال  5191000 از 1882در سال 

 تن به تعداد آن اضافه گشته بود، آن هم در 300000شده بود، یعنی تنها 
حالی که حجم طبقه متوسط کهن زیاد ارزیابی شده بود، زیرا کلیه 

 و بازرگانی جزئی های کشاورزی، صنعت صاحبان مشاغل آزاد در بخش
بخشی از آن صاحبان و مدیران . شدند از این طبقه محسوب می

گران خانگی  های بزرگ بودند و بخش دیگری از آن که پیشه کارگاه
 .بودند، را باید جزئی از پرولتاریا دانست

طبقه متوسط نوین از نقطه نظر کمی به زودی به حد نصاب طبقه 
ها پیش از نقطه   حالی که از مدتمتوسط کهن خواهد رسید، آن هم در

نظر اقتصادی از طبقه متوسط کهن پیشی گرفته است، آن هم باین دلیل 
مانده  های پارازیتی که از نقطه نظر اقتصادی عقب که بسیاری از کارگاه

و نابالغ بودند، به طبقه متوسط کهن تعلق داشتند و در حالی که طبقه 
هائی شاغل است که  ارگاهها و ک متوسط نو بطور عمده در شرکت

 . اند و از نظر اقتصادی وجودشان الزم و ضروری است پیشرفته
های گذشته نه تنها به تعداد و اهمیت روشنفکران بیش از  در سال

هر قشر اجتماعی دیگر افزوده شد، بلکه وضعیت اقتصادی آنها نیز بطور 
 . اساسی دچار دگرگونی گشت

ها از طریق تأسیس بسیاری از تن» طبقه متوسط نو«رشد شتابان 
نهادهای تحصیالت علمی و نیز جذب اقشار گسترده مردم در سیستم 

داد،  آموزی مردم را تسکین می آموزش و پرورشی که عطش دانش
باین ترتیب حاملین تحصیالت عالی دیگر از امتیاز بدست . ممکن شد

 . آوردن موقعیت برتری در جامعه برخوردار نیستند
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العاده و انرژی  امکانات مالی زیاد و یا استعداد خارق در گذشته 
با آنکه تعداد چنین کسانی : شدند فراوان سبب دستیابی به دانش عالی می

ویژه در بخش  بسیار اندک بود، اما تقاضا برای چنین کسانی، آنهم به
مشاغل عملی رشد کرد و همین امر سبب شد تا آنها از موقعیت 

دار شوند، به شرطی که به دنبال هنرهای بی اجتماعی درخشانی برخور
آب و نان نروند و نخواهند موجودیت خود را با اشعار غنائی اثبات 

 .کنند
شد آنها را به بورژوائی منصوب کرد، زیرا بیشتر  در آن زمان می

آنها دارای چنین منشائی و یا دارای شأن و مقامی چون آنان بودند و 
شدند، زیرا شیوه زندگی  تری برخوردار میحتی در مواردی از احترام بیش

 . سوئی داشت آنان با شیوه زندگی بورژوازی هم
حتی . اما این وضعیت از زمان انقالب با شتاب دچار دگرگونی شد

 Intelligenz» هوش«چند دهه پیش از آغاز جنگ بخاطر تولید انبوه 
روشنفکران با شتاب موقعیت برتر خود را . شود این دگرگونی آغاز می

درآمد و وابستگی آنها به سرمایه دائمأ خصلت . دهند از دست می
گیرد و هر اندازه تضاد مابین وضعیت جدید با  پرولتاریائی بخود می

شود و هر اندازه نیروی مبارزه روشنفکران نوین  دوران گذشته بیشتر می
تر است، به همان نسبت نیز این روند   مبارزه طبقاتی کمدر زمینه

 .نمایاند دردآورتر می
این . گردد اما این روند تکاملی شامل حال همه روشنفکران نمی

های گوناگون و گاهی متناقض یکدیگر  روند سبب پیدایش جریان
 .شود می

شود و برعکس پرولتاریا، در میان  طلبی می بخشی از آنان پیرو جاه
کنیم، با کسانی مواجه  شنفکران به نوعی هیرارشی برخورد میرو
هراندازه به توده اضافه . شویم که از موقعیت استثنائی برخوردارند می

شود، به همان  داران جذب می گردد که توسط سرمایه ارزش افزوده می 
العاده هستند و  نسبت نیز امکانات آنها برای خرید استعدادهائی که خارق

دیاد سود آنها و یا این که سبب خوشی و یا فایده دیگری موجب از
های سواری،  ها و اسب نه تنها معشوقه. گردد شود، بیشتر می برایشان می

بلکه حتی آوازخوانان پر زرق و برق، وکال و پزشکان بزرگ، مدیران 
این . شوند بگیران آنها می ها حقوق ها و دیگر شرکت برجسته بانک

شود و در نتیجه درآمد کار و یا  آنها پرداخت میها برای کار  حقوق
ها نیز از اضافه ارزش برداشت  اما این هزینه. گردد مزد کار تلقی می

شوند، یعنی از طریق استثمار گسترده نیروی کار بیگانه ممکن  می
ای  روشنفکرانی که از چنین درآمدهائی برخوردار ند، به گونه. گردند می

 .شوند مند می العاده بارآوری کار بهره  خارقگسترده از امتیازات رشد
دستیابی به چنین مقامی بخشی از رویای بسیاری از روشنفکران را 

هر . توانند به چنین هدفی رسند اما تنها تعداد کمی می. دهد تشکیل می
همان نسبت نیز دستیابی به چنین  چه به تعداد رقیبان افزوده شود، به

 . گردد تر می هائی مشکل مقام
ای برخوردار  العاده طلبی که از نبوغ خارق آن روشنفکران جاه

نیستند، برای آن که از تعداد رقیبان خود بکاهند، به ابزار مصنوعی 
هر چند بکاربرن چنین ترفندهائی در هنر عمأل غیر . شوند متوسل می

ممکن است، اما در بخش دانش، آنهم نه در بخش پژوهش، بلکه در 
توانند با  در اینجا تعداد کمی می.  آن چنین نیستبخش کاربرد عملی

این سیستم . کسب تخصص در یک رشته عملی به شغلی دست یابند
داری نیست که حتی در بخش آموزش و  شغلی نتیجه تالش سرمایه

پرورش نیز تولید انبوه را بوجود آورد و با هر امتیازی که فراسوی 
این سیستم شغلی . ورزد لفت میبرتری اقتصاد پولی قرار داشته باشد، مخا

ها  داری، یعنی از جامعه فئودالی و متکی به رسته از دوران پیشاسرمایه
 . گیرد که در محدوده آن باید به قهر دولتی تکیه داشت نشأت می

منظور ما در اینجا تالشی است که برخی از روشنفکران آلمان در 
روشنفکران هنوز وجود در شرق آلمان اضافه تولید . اند این زمینه کرده

چنان نیرومندند که  داری آن و در غرب آلمان تمایالت سرمایه. ندارد
گیرند، هر چند که در انگلستان  ای را می جلوی هرگونه امتیازات رسته

هم در بخش مالکیت برزمین و هم در بخش آموزش و پرورش هنوز 

تأثیری  در کنار بی. توان بقایای اشکال فئودالی را مشاهده کرد می
های پهناور انگلستان و  ای در برابر سرمایه، وجود کلنی تمایالت رسته

دیگر کشورهای اروپای غربی امکان فعالیت روشنفکران این کشورها را 
 . های گوناگونی فراهم ساخته است در حوزه

برعکس در آلمان و به ویژه در پروس تا پیش از انقالب اخیر  
بود که همه کسانی که به اقشار دولتی چنان نیرومند  قهر دولتی آن

چنان امتیازات شغلی  وابسته و تحصیالت عالی کرده بودند، از آن
بیشتر . پرداختند برخوردار بودند که هزینه آن را باید دیگر مردم می

چنان موقعیتی  دانشمندان جوان در آلمان کنونی در پی بدست آوردن آن
چنان  ی است و در نتیجه آنویژه آن که آلمان فاقد کلن هستند، به

 . امکاناتی در اختیارشان قرار ندارد
  در میان این دسته از روشنفکران از یکسو بازسازی سلطنت، تالفی

، آری حتی سلطه بر جهان و از سوی دیگر Revancheخواهی 
روشنفکران نیز . برخورداری از امتیازات فئودالی بسیار نیرومند است

کوشد هزینه امتیازات خود را از  که میچون هر اقلیت دیگری  هم
کوشند امتیازات خود را با پرروئی و بکاربرد  اکثریت مطالبه کند، می

های آنان با تمایالت  و در نتیجه هدف. دست آورند خشونت وحشیانه به
سازد،  شان در تضاد قرار دارند، واقعیتی که آنها را مجبور می واقعی

 را مورد تردید قرار دهند، باید کامأل های خود ال هرگاه نخواهند ایده
 .های زمانه را بپذیرند کورکورانه نشانه

ها  کند که آلمان در دانش پیشتاز ملت بهمین جهت چنین جلوه می
است و برجستگان دانش آلمان از اکثریت پروفسوران و دانشجویان و 
برخی از قضات و آموزگاران عالی و افرادی از همین تبار تشکیل شده 

هرگاه اینان . جویند رحمی و کوردلی همتایان خود را می ست که در بیا
ها در روسیه به قدرت سیاسی دست یابند، روی  چون بلشویک بتوانند هم

 . آنان را سفید خواهند کرد
با این حال باید گفت که تنها بخش بسیار کوچکی از روشنفکران 

هم اکثریتی   آناکثریت روشنفکران،. از چنین خصوصییاتی برخوردارند
هر چه . کند، از تکاملی متقابل برخوردار است که مدام رشد می

همان نسبت نیز درک  روشنفکران به قشری بدون امتیاز بدل گردند، به
خواهند کرد که وضعیت آنان با دیگر مزدبگیران، یعنی کارگرانی که 

  دهند، فرقی ندارد و همه مزدبگیران به یک طبقه کار بدنی انجام می
توانند بهتر سازند، هرگاه  تعلق دارند و موقعیت خود را هنگامی می

چون پرولتاریا از  اینان نیز هم. بتوانند تمامی پرولتاریا را از میان بردارند
بدست آوردن میوه رشد بارآوری کار محرومند و تنها پس از پیدایش 

 .شندتوانند در آن سهیم با مالکیت اجتماعی بر وسائل تولید بزرگ می
حتی پیش از جنگ نیز اقشار زیادی از روشنفکران به مبارزه 

انقالب به شتاب این روند بشدت افزود و این . طبقاتی پرولتاریا پیوستند
 .خود یکی از دستاوردهای مهم انقالب است

 
 ...فردیت و حقوق بشر 

     
سازند با اینکه دین زرتشت در نمودهائی  های تاریخی آشکار می بررسی

ناگون دین رسمی دربارهای هخامنشی، اشکانیان و به ویژه ساسانیان گو
بود، اما توده مردم و به ویژه مردمی که در کشورهای اشغال شده 

همین آزادی عقاید . مند بودند زیستند، از آزادی عقاید دینی بهره می
بتوانند آزادانه در » مبلغان بودائی«دینی سبب شد تا در دوران اشکانیان 

چنین در دوران ساسانیان از  ، هم)3(ان به ترویج دین خود پردازند ایر
شویم که خود هر چند در آغاز پیرو  سو با مانی و مزدک روبرو می یک

دین زرتشت بودند، اما ادیان نوینی را بوجود آوردند و توانستند پیروان 
ه توانستند بدون هرگون فراوانی بیابند و از سوی دیگر راهبان مسیحی می

محدودیتّی مردم را به سوی آئین عیسی فراخوانند، بطوری که در دوران 
ساسانیان آئین مزدا که آئین رسمی دربار بود، از هر سو مورد هجوم 

حتی از عهدۀ دفاع خود در مقابل پیشرفت ادیان «قرار گرفت و 
همین وضعیت سبب شد تا دیوانساالری ساسانی ). 4(آمد   برنمی»بزرگ
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های حکومت، در آن دوره از سیاست آزادی عقاید  م پایهبخاطر تحکی
مسیحیان، مانویان و برهمنان را مورد «دینی دست بردارد و پیروان 

و حتی در دوران انوشیروان، بخاطر ) 5( دهد »اذیت و آزار قرار
تحکیم نظام سیاسی، کشتار مزدک و پیروان او در دستور کار قرار 

 . گرفت
پرستی افراطی  رانیان که دارای گرایش میهندر هر حال برخی از ای

فرمانی مبنی «هستند، بر این باورند که چون کوروش پس از فتح بابل 
بر آزادی یهودیان از اسارت و بازگشت به موطن و تجدید بنای معبد 

 انتشار داد و هر کشوری را که فتح کرد، »المقدس خود در بیت
، پس او نخستین )6 (»تخدایان مذاهب مختلف را به رسمیت شناخ«

 . را تدوین کرده است» حقوق بشر«کسی است که در تاریخ 
چنین ایرانیان توانستند طی تاریخ طوالنی خویش در رابطه با حقوق  هم

آنکه بتوانند در این زمینه به  فردی به برخی از عناصر آن پی برند، بی
شته است، ای دست یابند، زیرا همانطور که اقبال الهوری نو طرح جامع

کشد و  ای سرمست از گُلی به گُلی پر می ذهن ایرانی چون پروانه«
با این حال ). 7( »ابدت نمی گاه صورت کُلی باغ را در ظاهرأ هیچ

توان در ایران پس از  ترین سندی که در زمینه حقوق فردی می معروف
 است که ، شاعر بلند آوازه شیرازاسالم یافت، همان شعر معروف سعدی

داند و جامعه را پیکر واحدی از  ها را آفریده از یک گوهر می نانسا
غم باشند و  های یکدیگر بی نامد که نباید به دردها و محنت افراد می

، دهد ی نشان میتفاوت بیاز خود کسی که نسبت به سرنوشت دیگران 
 ). 8( توان انسان نامید نمی

با آنچه فارابی در  اما بررسی آنچه که سعدی در این شعر مطرح نموده،
 مطرح ساخته است، تفاوت »های اهل مدینه فاضله اندیشه«اثر خود 

مدینۀ فاضله «سازد که  فارابی در این اثر مطرح می. چندانی ندارد
گونه بدنی بود  مانند آن و به] درست و تن[االعضاء  مانند بدنی بود تام به

انی و حفظ آن که همۀ اعضای آن در راه تمامیت و ادامه زندگی حیو
توان باین نتیجه رسید  اما از این اندیشه فارابی نمی). 9(»تعاون کنند

یک پیکر تعلق  چون اعضای بدن به چون تمامی افراد یک جامعه هم
برعکس، نظریه سیاسی . دارند، پس آنها دارای حقوقی یکسان هستند

افراد «که او بر این باور است . ها استوار است فارابی بر نابرابری انسان
های مختلف و متفاضلند که بواسطۀ  مدینه بالطبع مفطور به فطرت

انسانی دیگر مزیت  ها است که انسانی نسبت به همین اختالف و فطرت
ها  های طبقاتی میان انسان بر اساس این اندیشه تفاوت). 10 (»دارد

محصول استعدادهائی است که خدا به انسان داده است و ربطی به شرایط 
هر «این همان اندیشه افالطونی است که بر اساس آن . جتماعی نداردا

وقت مردمان شهر ما پا از حریم تخصص خود فراتر گذاشتند و 
شان  اند، عمل کارهائی دست زدند که برای انجام آن آفریده نشده به

عکس، هر موقعی که هر کدام از  به. دادگری است عین ظلم و بی
انجام   به- وران، جنگاوران و پاسداران  پیشه-گانه شهر طبقات سه

و ). 11 (»شان عین عدالت است وظیفۀ طبیعی خود اکتفأ کنند، عمل
طبیعت «نیز این نظریه فارابی اقتباسی است از نظریه ارسطو که گفت 

ورزد، بلکه هر چیز را فقط برای یک  در ساختن هیچ چیز بخل نمی
چه که در طبیعت وجود دارد، باین ترتیب آن). 12 (»آفریند مقصود می

دست، از آنجا که  دار و از ثروتمند گرفته تا تهی از برده گرفته تا برده
اند، بنابراین نه تنها  عرصه حیات نهاده برای مقصودی معین پا به

شود را  عناصری طبیعی هستند، بلکه قوانینی که موجب پیدایش آنان می
 .نیز باید قوانینی طبیعی دانست

 بر اساس نظرات فالسفه یونان بر این باور است که در هر فارابی
انسانی بود که او رئیس اول بود و اعضاء و افراد دیگری «ای  جامعه

بود که مراتب آنها نزدیک بدان رئیس بود و در هر یک از آنان 
هیئت و ملکۀ خاصی بود که بوسیلۀ آن فعلی که بر وفق خواست و 

دهد و اینها صاحبان مراتب  انجام میمقتضای مقصود آن رئیس بود، 
اولند و فُرودتر از اینان کسانی هستند که افعال و کارهای خود را بر 

دهند و اینان صاحبان درجه و رتبت دومند  وفق اغراض اینان انجام می
و فُرودتر از اینان نیز کسانی هستند که کارهای خود را بر وفق 

سان اجزأ مدینه  ند و بدینده اغراض رؤسای درجه دوم انجام می
شوند تا آنجا که به طبقه و دستۀ پایان یابد که کارهای خود  مترتب می

دهند و گروه دیگری یافت نشوند  را بر حسب اغراض خود انجام می
انجام دهند، ] دسته اخیر[که آنان کارهای خود را بر وفق اغراض اینان 

دم بوند و نه مخدوم پس اینان کسانی هستند که تنها خدمت کنند و خا
و در فُرودترین مراتب قرار دارند که طبقه فُرودترین اجتماعات مدینه 

رسد  باین ترتیب فارابی و فلسفه اسالمی باین نتیجه می). 13(» اینانند
اند، اما از آنجا که خدا  هها از یک گوهر ساخته شد که هر چند انسان

ای   هر کسی وظیفهسرنوشت افراد را رقم زده است، برای) طبیعت(
بر اساس . تعیین نموده و در نتیجه برخی را برتر بر دیگران ساخته است
پردازد که  همین نگرش است که فلسفه اسالمی به توجیه شاهانی می

رئیس مدینه  «نزد فارابی. اند استبداد مطلق خود را بر جامعه حاکم ساخته
ی کسی را در رأس فاراب). 14 (»اکمل افراد و اجزاء مدینه بود...)…(

های پیشینان پادشاه  گیرد، بر اساس گفته مدینه یا یک کشور قرار می
این چنین انسان «نویسد   می»سیاست مدینه«نامد و در اثر دیگر خود  می

به نزد قدما پادشاه بود و در حقیقت این گونه انسان همان کسی است 
دین مرتبت توان گفت بدو وحی شده است زیرا هر انسانی که ب که می

فردوسی نیز در ). 15 (    »بود مورد وحی الهی قرار خواهد گرفت
نوری است که از جانب «گوید که  سخن می» فره ایزدی«شاهنامه از 

اند و این  تابد که برای کارهای بزرگ انتخاب شده خدا بر کسانی می
 ). 16(» گیرد نور به پادشاهان بزرگ عالم و عادل تعلق می

اسالمی ما، هر چند از افراد آدمی  ـ  بینیم در تفکر ایرانی یخالصه آنکه م
ها از یک  شود و هر چند این اندیشه معتبر است که انسان سخن گفته می

سازند، اما در  اند و با یکدیگر یک پیکره واحد را می گوهر پدید آمده
جوید که برگزیده خدا  عین حال ساختار سیاسی مطلوب را در رهبری می

انسانی برخوردار است و بقول خواجه  تیجه از خصوصییات فراو در ن
ایزد تعالی، در هر عصری و روزگاری یکی از میان خلق «الملک  نظام

). 17 (»برگزیند، و او را به هنرهای پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند
اش بر استبداد فردی استوار است،  در چنین ساختار سیاسی که شالوده

نه که در اروپا بوجود آمد، هرگز پیدایش نیافت و گو فردیت، آن
چیزی نیست، » حقوق بشر«دانیم که  اما می. توانست هم پدید آید نمی

مگر حقوقی که یکایک افراد آدمی، چون انسان هستند، باید از آن 
 .برخوردار باشند

محصول جوامع اروپائی است که برخی از آنان بر اساس » حقوق بشر«
موجود، از آغاز تاریخ نگاشته شده خویش دارای مدارک تاریخی 

 در آتن  و برخی دیگر از. بودند» دمکراتیک«ساختارهای سیاسی 
 یونان حکومت دمکراتیک وجود داشت که بر Polisشهرهای  دولت ـ

اساس آن بخشی از مردم، یعنی مردان، از حقّ شرکت در تعیین 
شورای «رکت در آنها با ش. سرنوشت سیاسی جامعه برخوردار بودند

کردند و با گزینش  رهبران سیاسی خود را انتخاب می» خلق
وردند که از حقّ آ نهادی را بوجود می) Archonat) 18» آرخونات«

در روم باستان نیز کم و بیش . حکومت کردن بر جامعه برخوردار بود
در روم نهاد دولت از سه بخش . شویم با ساختار همگونی روبرو می

یکی مردم بودند که نمایندگانشان در مجلس خلق «. شد تقسیم می
دیگر . کردند ها را انتخاب می ها و تریبون عضویت داشتند و کنسول

ها  کردند و تریبون ها قوای قضائیه و مجریه را رهبری می آنکه کنسول
عبارت دیگر در روم  به). 19(» که بر کار قوه مجریه نظارت داشتند

لتی به سه نهاد مستقل از یکدیگر، هر چند نه بر باستان تقسیم قوای دو
همین ساختار دولت خود . اساس معیارهای کنونی، تحقق یافته بود

هانتینگتن با . آن جامعه بوده است Pluralismusگیبازتابی از چندگان
تکیه بر نظرات برخی دیگر از پژوهشگران غربی حتی مدعی است که 

 ). 21(اند  جوامعی پلورالیستی بودهاز دوران باستان ) 20(جوامع غربی 
بندی طبقاتی کم و بیش  البتّه کشورهای دیگر جهان نیز دارای ترکیب

در مصر و ایران و . شبیه یونان و روم بودند، اما با یک تفاوت شگرف
چین، طبقات زیردست، یعنی دهقانان از هرگونه حقوق مدنی محروم و 

ر قدرت سیاسی  بودند، در حالی بهمین دلیل نیز فاقد ابزار سهیم شدن د
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توانستند کم و  ی طبقات می در آنجا همه. که در یونان و روم چنین نبود
بیش در تعیین مسئولین و رهبران سیاسی، قضائی و نظامی خویش سهیم 

دلیل نیست که بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که  این بی. باشند
شینی و در روم دارای دمکراسی در آتن بیشتر دارای وجه شهرن«

وران و تهیدستان اکثریت جامعه را  در آتن پیشه. بافتی روستائی بود
 »دادند و حال آنکه در روم اکثریت مطلق با روستائیان بود تشکیل می

حتی با پیدایش جوامع فئودالی در اروپای غربی ساختارهائی که ). 22(
اسطه در تعیین و توانستند باواسطه و یا بی بر اساس آن مردم می

سرنوشت سیاسی خویش سهیم باشند، هر چند محدود شدند، اما از بین 
هائی که از حقوق سیاسی  تقریبأ از سده ششم میالدی گروه. نرفتند
ها و سپس در شهرها در  ای برخوردار بودند، نخست در صومعه ویژه

های میانه  ای بوجود آمدند، امری که در سده محدوده جامعه رسته
های سیاسی و اقتصادی الزم را برای پیدایش شهرهای مستقل از  نهزمی

بدون پیدایش شهرهای مستقل . روستاها و اشراف فئودال فراهم ساخت
که از حقوق خودگردانی برخوردار و دارای شوراهای شهر بودند که 

ها و یا بطور مستقیم توسط شهرنشینان  نمایندگانش یا از سوی رسته
داری و همراه با آن جامعه مدنی  شیوه تولید سرمایهشدند،  برگزیده می
. توانست بوجود آید اش دمکراسی پارلمانی است، هرگز نمی که شالوده

ها  بر اساس همین چندگرائی جوامع غربی است که در غرب رسته
ها و دیگر نهادهائی بوجود آمدند که از منافع  ، پارلمان)اصناف(

. کردند قشار اجتماعی پشتیبانی میاشراف، روحانیت، تُجار و دیگر ا
های میانی در جوامع اروپای  شود باین نتیجه رسید که از همان سده می

غربی با نوعی ساختار سیاسی مواجه بودیم که در محدوده آن نهادهائی 
 وجود داشتند که هر یک بخشی از جامعه را نمایندگی

Repräsentationیروهای مولده کرد، ساختاری که در رابطه با رشد ن یم
داری بتدریج به ساختار سیاسی مدرن، یعنی  و پیدایش شیوه تولید سرمایه

 . دمکراسی بورژوائی بدل گردید
لیکن در شرق و از آن جمله در ایران، حکومت مرکزی استبدادی نه 
تنها روستاها، بلکه شهرها را نیز در زیر پوشش خود داشت و بهمین 

ه نتوانستند از استقالل برخوردار شوند و گا دلیل نیز مردم شهرنشین هیچ
. بلکه همیشه زیر سلطه فرماندهان حکومت مرکزی مقتدر قرار داشتند

وجود حکومت مرکزی مستبد خود به مانعی در راه رشد و گسترش 
های کشاورزی، بلکه بر ابزار و  مالکیت خصوصی نه تنها بر زمین

چنین وضعیتی . شته بودوری و کاالهای تجاری بدل گ وسائل تولید پیشه
درو ویل . تا آغاز جنبش مشروطه کم و بیش در ایران حاکم بود

شاه چند سالی در ایران زیست،  فرانسوی که در دوران پادشاهی فتحعلی
ی پادشاه  اراده«در کتاب خاطراتش یادآور شد که در ایرانِ آن روز 

ند و شاه به  تمام مردم ایران به شاه تعلق دار…حاکم بر همه چیز است 
چنین   پادشاه هم…. کند هر طریقی که میل دارد، با آنها رفتار می

گاه پادشاه از آنها که ناراضی  به گاه. های ایران است مالک تمام ثروت
 »بخشد کند و اموالشان را به زیردستان خود می است سلب مالکیت می

ادشاهی گاه چنین وضعیتی وجود نداشت و هیچ پ در اروپا هیچ). 23( 
توانست از مردم سلب مالکیت کند، مگر هنگامی که در دادگاهی  نمی

. کرده است» خیانت«به شاه و منافع کشور »  متهم«شد که  اثبات می
شود تا مالکیت خصوصی در شرق نتواند از  همین وضعیت سبب می

گونه که در  رشد چندانی برخوردار شود و بهمین دلیل نیز فردیت، آن
غربی انکشاف یافت، در شرق و از آن جمله در ایران چندان اروپای 

 .رشد نکرد
در کنار چندگرائی ساختار سیاسی، در اروپای غربی با سیستم حقوقی 

شویم که شالوده آنرا سیستم حقوق امپراتوری روم  ای روبرو می پیشرفته
امپراتوری روم نخستین دولتی در جهان بود که قوانین . دهد تشکیل می

ه تدوین کرد Corpus Jurisی  در یک مجموعه حقوق در کشور راحاکم
حتی قوانینی را که در آنها حقوق .  تا در اختیار عموم قرار گیردبود

فردی تدوین شده بودند، در شهرهای بزرگ و پر جمعیت بر 
ها کنده بودند تا هر کسی با خواندن آن بداند از چه حقوقی  نوشته سنگ

ها وظیفه داشتند از حقوق  یگر آنکه تریبوند). 24(برخوردار است 

توانستند از  مردم در برابر تجاوزات نهادهای حکومتی دفاع کنند و می
بر . اجراء احکامی که با قانون روم در انطباق قرار نداشتند، جلوگیرند

ای برخی از اندیشمندان اروپای غربی توانستند در  اساس چنین پیشینه
 را انکشاف بخشند، که Naturrecht» وق طبیعیحق«های میانه مقوله  سده

بر اساس آن همه افراد، از فقیرترین گرفته تا شاه کشور، از حقوق 
سبب » حقوق طبیعی«گسترش اندیشه . طبیعی برابری برخوردار بودند

های فکری الزم برای محدود ساختن حقوق شاهان در اداره  شد تا زمینه
ید که در انگلستان این اندیشه کشور فراهم گردد و کار به آنجا رس

غالب شد که هیچکس زیردست فرد دیگری نیست، بل زیردست قوانین 
گرائی که از روم باستان به ساکنین  نهمین سنّت قانو). 25(و خدا است 

کشورهای اروپای غربی به ارث رسیده بود، سبب شد تا در این بخش از 
 و به عبارت دیگر  بوجود آید»حکومت متکی بر قانون«جهان اندیشه 

توانست بدون تکیه بر قوانین تدوین شده از سوی  هیچ حکومتی نمی
مردم که حقوق شهروندی و مالکیت بر زمین و مسکن و اموال منقول را 

 .کردند، از مشروعیت برخوردار باشد تضمین می
و سرانجام آنکه بر شالوده عواملی که برشمردیم، فردیت توانست در 

حقوقی که برای افراد در نظر گرفته شده بود، بوجود غرب بر اساس 
داری بر اساس  فردیت نشان ویژه تمدن غرب است، زیرا سرمایه. آید

ها را بسوی فردیت خودخواهانه  مکانیسم روند ازخودبیگانگی، انسان
دهد، امری که اکنون به وجه مشخصه کشورهای پیشرفته  سوق می
 . داری غربی بدل شده است سرمایه

بینیم که این دستاوردها نه تنها در جوامع غربی هنوز بطور  با این حال می
را » حقوق بشر«و » فردیت«اند، بلکه غربی که  کامل تحقق نیافته

داری برای این مفاهیم  کشف کرد، در رابطه با کشورهای پیشاسرمایه
های  ها و سوسیالیست لیبرال. هیچگونه ارج و ارزشی قائل نبود و نیست

زادیخواه انگلیسی و فرانسوی پس از آنکه در نیمه سده نوزده و آغاز آ
سده بیست به قُدرت سیاسی دست یافتند، هر چند در سیاست داخلی 

بودند، اما در سیاست » حقوق بشر«و » حقوق اساسی«هوادار تحقُق 
کردند،  میچنان از سیاست استعماری و نواستعماری پیروی  خارجی هم

حقوق «ز منافع اقتصادی کشورهای خویش، نزد آنان زیرا در دفاع ا
بردند، ارزشی  داری بسر می مردمی که در کشورهای پیشاسرمایه» بشر

مانده  عبارت دیگر در جوامع غربی در رابطه با کشورهای عقب به .نداشت
. شویم داشته شده با معیاری دو ارزشی روبرو می نگاه و یا عقب

د که نگیر بهره می» حقوق بشر«قوله های غربی هنگامی از م حکومت
در چنین . بشمارد» محترم« را آنهاای  حکومتی حاضر نشود منافع منطقه

های  شود و حکومت به ابزاری تبلیغاتی بدل می» حقوق بشر«صورتی 
کوشند به افکار عمومی خویش حالی کنند که مخالفت آنان با  غربی می

» تمدن غرب«ائی است که ه ها بخاطر دفاع از ارزش گونه حکومت این
باین ترتیب منافع اقتصادی، نظامی و سیاسی در پس . مخترع آن است

بینیم که همین  در عین حال می. شود پنهان می» حقوق بشر«مقوله 
با بسیاری از » حقوق بشر«چون و چرای  های مدافع بی حکومت
دمکراتیک نظیر عربستان سعودی، کویت،  های استبدادی و ضد حکومت

 دارای روابط دپیلماتیک …های خلیج فارس، پاکستان، چین و  نشین یخش
علیه آنها بهره » حقوق بشر«آنکه در این زمینه از ابزار  حسنه هستند، بی

 . گیرند
بنابراین برای ما ایرانیان که در پی تحقُق حکومتی دمکراتیک در ایران 

دمکراتیک هستیم، بسیار با اهمیت است که در مبارزه با رژیم ضد
والیت فقیه در ایران به ابزار سیاست خارجی امریکا و اتحادیه اروپا بدل 
نشویم و بلکه در عین مبارزه با رژیم استبدادی والیت فقیه، با 

هائی که دمکراسی و حقوق بشر را به ابزار سیاست خارجی  حکومت
 . اند، مرزبندی روشن و آشکار داشته باشیم خویش بدل ساخته

 :ها سپانوی
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 ...آن چیست که الئیسیته، 
     

توان کشورهای اروپایی به   میکلیدر یک تمایزگذاری اجمالی و 
 . تقسیم کردی بزرگ و اصلی سه دستهویژه اعضای اتحادیه اروپا را به 

جدایی دولت و «به معنای (الئیسیته  کشورهایی که در آن جا  -1
 کشور -2 ).ک و یونانچون انگلستان، دانمار (وجود ندارد) »کلیسا

چون آلمان،  (شوند  محسوب میالئیک نیمه ، به همان معنا،هایی که
 کشورهایی که در آن جا  -3 و سرانجام) بلژیک، هلند و لوکزامبورگ

، اجرا Concordatهمراه با قرارداد میان دولت و کلیسا الئیسیته 
 ).چون اسپانیا، ایتالیا و پرتغال (شود می

ار، من تقسیم بندی دیگری را مبنای کار خود قرار اما در این نوشت
، پژوهشگر فرانسوی Francoise Championفرانسواز شامپیون . دهم می

- ، در پرتو سیر تحول سیاسیالئیسیتهدر امور جامعه شناسیِ ادیان و 
 رهایشِی هجدهم تا به امروز، فرایند  دینی اروپا از سده 

emancipation کلیسا و مذهب را ی  و سلطهیتقیموم جوامع غربی از 
 توضیح سکوالریزاسیون و الئیسیزاسیون  متفاوتِ »منطقِ دو«تحت 

تقسیم بندی او با شرایط تاریخی، سیاسی و اجتماعیِ اروپا بیشتر . دهد می
های دیگر  بندی تر از دسته کند و من آن را مناسب انطباق پیدا می
 آن نیز، در گفتار دوم، ی لذا آن را برگزیدم و درباره. تشخیص دادم
رجوع شود از جمله (های الئیسیته  ها و زمینه ها، ریشه واژهتحت عنوان 

در زیر نکات اساسی آن . ام ، صحبت کرده)81 شماره »طرحی نو«به 
 .کنم بحث را یاد آوری می

 دو پدیدار و منطق متفاوت: الئیسیته و سکوالریسم
به طور عمده ویژگیِ  Laicisationالئیسیزاسیون منطق اولی یا 

. برخوردارند سنت نیرومندِ کاتولیکی کشورهایی است که از یک

در برابر کلیسای مقتدر، سلسله الئیک آن جا که نیروهای اجتماعیِ 
کلیسایی که مصمم در حفظ اقتدار . گیرند کار قرار می مراتبی و محافظه

ا که آن ج". ویژه بر نهاد دولت است هی خود بر جامعه و ب و سلطه
باشد و خود را   میکلیتشداریِ امور جامعه در   مدعیِ عهده…کلیسا

فرانسواز شامپیون، . (" آن می نمایاندرقیب دولت و رو در رویقدرتی 
پایانی این بخش، تاکیدات همه جا از من  ی به کتاب نامه. ک.ر

 ).است
 دولت و »رهایی«، قدرت سیاسی برای الئیسیزاسیوندر منطق 
خروج از «فرایندی که (ی کلیسا  می از سلطه و سیطرهنهادهای عمو

جانبه اقدام  شود و بطور مستقیم و یک بسیج می) نامند  می»دین
های گاه  سرانجام، در پی یک سلسله تعارضات و کشمکش. کند می

آرام و گاه خشن، گاه موضعی و گاه عمومی، گاه پیش رونده و گاه 
 ، clericalismeحانیت ساالری پس رونده، میان مخالفان و موافقان رو

از یک سو و کلیسای کاتولیک وابسته به  »دولت ملیِ مدرن«میان 
 از سوی دیگر، امر transnationalواتیکان، با خصلتی فرا ملی 

    . پذیرد ، تحقق می»جدایی دولت و کلیساها«
هایی،  ها و تفاوت اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و بلژیک، با کم و کاست

 .   باشند میالئیسیزاسیون  منطق typique تیپیکِهای  نمونه
، دنیوی کردن(، secularisationسکوالریزاسیون منطق دومی یا 

، رجوع کنید به تعاریف مختلف از این مقوله در همان گیتیایی کردن
دین و "جا که  آن. است ویژگی کشورهای پروتستان) گفتار دوم

  دگرگونتدریج و به اتفاقبه ای مختلف فعالیت اجتماعی ه  هحوز
قدرتی ) در موقعیت انحصاری یا فایق( کلیسای پروتستان …شوند می

 بلکه ،نیست که بسان کلیسای کاتولیک در مقابل دولت قرار گیرد
سیاسی، عهده دار  ی انسجام و پیوند ، سازندهدولت درست ا نهادی

فته های مشخص و  در تبعیت از دولت، تبعیتی کمابیش پذیر مسئولیت
 ).جا همان ("شده یا مورد اعتراض

ی اختالفاتی که در کشورهای  ، ریشهسکوالریزاسیوندر منطق 
. دهند، وجود ندارد کاتولیک دولت و کلیسا را در مقابل هم قرار می

 در تعارض قرار »کلیسای فراملی« با »دولتِ مدرن«از یک سو، 
ویتِ بخشی از هگیرد و حتی برعکس، کلیساهای پروتستان  نمی

از سوی دیگر پروتستانتیسم، با این که . گردند  میها ملت – دولت
الزاماً حامل روح دمکراتیک نیست، اما تشکیالتی تام و تمام، مطلقاً 

، بسان )monolithiqueسنگی  تک(سلسله مراتبی و یک پارچه 
با  در نتیجه، در این گونه جوامع، تضاد. کلیسای کاتولیک، نیست

-antiان و به طور کلی ضدیت با روحانیت ساالری روحانیتِ پروتست
clericalisme به مراتب محدود تر و خفیف تر از کشورهای کاتولیک 

جدایی « و »الئیسیزاسیون« ،»الئیک«در سکوالریسم، بحثی از . است
 دولت، کلیسا و جامعه به »تحول«.  در میان نیست»دولت و کلیساها

تدریجی،  ،)ساالری دینو (ی دین   از زیر سلطه»خروج«سوی 
انجام  ،حفظ پیوندهای مختلفی میان دولت و کلیساو با  تواماً
 .پذیرد می

 منطق تیپیکهای  نمونه انگلستان، دانمارک و سوئد
، 2000از سال ، با این که در سوئد. (دهند را تشکیل میسکوالریزاسیون 

 تصویب گردید، به مورد 1995 که در قانون جدایی دولت و مذاهب
 ). اجرا گذاشته شده است

. ی دیگر را نیز باید اضافه کرد بر تقسیمات فوق، دو نمونه
 یعنی در ، هستندmulti-confessionnels مذهبی چندکشورهایی که 

 برخوردارند، چون نیروی کم و بیش برابریآن جا، عمدتاً دو مذهب از 
هویت جا مساله  و سرانجام کشورهایی که در آن. آلمان و هلند

 مبارزه بر ضد قدرت خارجی یا به طور کلی با مساله ملی با ذهبیم
 .گره خورده است، مانند ایرلند و یونان

 »تیپ«چهار ی مناسبات دولت و دین، ما با  بدین ترتیب، در زمینه
 کشور اروپایی رو به رو هستیم که هر یک را در زیر مورد یا گونه

 .بررسی قرار می دهیم
 الئیسیزاسیوننطق  م-کشور های کاتولیک 

 اسپانیا
در اسپانیا پس از سقوط رژیمی که مذهب رسمی کشور را  الئیسیته

 .شود ، برقرار میفرانکیسمکاتولیک اعالم کرده بود، 
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خواست مناسبات  ای بود که می در اسپانیا محصول ارادهالئیسیته 
های گذشته میان   و به دور از درگیریتفاهمدولت و کلیسا را با 

 .ساالری، حل نماید ان و مخالفان روحانیتطرفدار
رسند، زمانی  ی اوج خود می  به نقطه1930این تعارضات در سال 

در . کنند  را باطل اعالم می1912خواهان قانون اساسی سال  که جمهوری
مذهب ملت همیشه و تا ابد مذهب کاتولیک، این ":  آن جا آمده بود

ظ مذهب کاتولیک است ملت حاف.  خواهد بود…تنها مذهب راستین
 ".کند و هر مذهب دیگری را غیر قانونی اعالم می

کلیسا، جمهوری -در آن هنگام، در مبارزه با اتحاد مقدس ارتجاع
: گیرند خواهان راه و روش رادیکالی بر علیه کلیسا و دین در پیش می

های کلیسا، ممنوع کردن فِرَق مذهبی، بستن  ی اموال و دارایی مصادره
سان  بدین. »نبود خدا«ی  گذاری در باره  قانونحتیینی و مدارس د

 علیه طرفداران حاکمیت کلیسا تا لغو الئیکخواهان  ی جمهوری مبارزه
شود و این در حالی است که   دین، هر چه بیشتر رادیکال می»قانونی«

 اعالم »نگ صلیبیج«خواهان  کلیسا بر ضد جمهوری و جمهوری
 مارس – 1936ژوئیه ( فردای جنگ داخلی رژیم فرانکو که در. کند می

 خود را ،شود خواهان در اسپانیا برقرار می و شکست جمهوری) 1939
. کند ای امضا می نامد و با واتیکان توافق نامه  می» کاتولیک–ناسیونال «

مذهب کاتولیک منطبق بر تعالیم "شود که  در آن جا تاکید می
ره تنها مذهب ملت اسپانیا  و کلیسای رومی همواApostolicحواریون 
این مذهب، بنا بر قانون الهی و حقوق شرعیِ منطبق با . خواهد بود

    ".ای برخوردار است آیین کاتولیک، از حقوق و امتیازات ویژه
های پایانیِ فرانکیسم و در پی فروپاشی این  با این حال، در سال

متحول دینی و کلیسای کاتولیک اسپانیا  ی جامعه، )1975(رژیم 
های پایین و مردمی،  هایی از کلیسا، بویژه کشیشانِ رده الیه. شوند می

در . جویند در جنبش دمکراتیک و ضد فرانکیستی شرکت می
کلیسای کاتولیک رسماً از نقش خود در رابطه با جنگ داخلی 1970سال

 .کند انتقاد می
ی امروزه، روابط میان دولت و کلیسا در اسپانیا توسط قانون اساس

 در 1980 ژوئیه 5 چون قانون سازمندِ -ای دیگر   و متون پایه1978
جدایی «در قانون اساسی، . اند  مشخص شده-های مذهبی ی آزادی باره

هیچ مذهبی ": بدین صورت بنیاد نهاده شده است»کلیسا و دولت
 ). سومبند 16ماده  (".خصلت مذهب دولتی نخواهد داشت
 دولت و کلیسا را کامل »جدایی« با وجود تاکید فوق، این قانون

کند، زیرا، طبق آن، دولت با ادیان مختلف و بطور مشخص با  اعالم نمی
 :سازد برقرار می کلیسای کاتولیک روابط رسمی

ی اسپانیا را   عقاید مذهبی جامعه) مترجم–دولت (اولیای امور "
در نظر خواهندگرفت و در نتیجه با کلیسای کاتولیک و دیگر ادیان 

 ).همان جا (".وابط همکاری خود را حفظ خواهند کردر
اما . کنند متون اساسی مختلفی آزادی کامل مذهبی را تضمین می
بر . گیرند کفر و اهانت به مذهب دیگر تحت پیگرد قانونی قرار نمی

هایی امضا  ، دولت و کلیسای کاتولیک توافق نامه1980اساس قانون 
از . گردد ق از امتیازاتی برخوردار میها، مذهب فو کنند که بنابر آن می

ای را دولت برای مخارج کلیسای کاتولیک در نظر  سالیانه جمله، یارانه
، حکومت وقت سوسیالیستی قانونی 1987در سپتامبر . گیرد می
 به بعد، مالیات دهندگان 1988گذراند که به موجب آن، از سال  می
لیات خود را در اختیار توانند، در صورت تمایل، نیم در صد از ما می

 . کلیسای کاتولیک قرار دهند
 

ی پروتستان و یهودی منعقد  هایی نیز با دو جامعه توافق نامه
ی مالی و ایجاد مدارس  این دو از برخی امتیازات در زمینه. شوند می

، وزارت 1989 ژوئیه 14در . گردند  برخوردار می…خصوصیِ مذهبی
کامالً "عنوان دینی که در این کشور دادگستری اسپانیا اسالم را به 

هزار پیرو دارد، به رسمیت   شده و نزدیک به دویست"مستقر
ای  ی مسلمانان اسپانیا توافق نامه به دنبال آن، دولت و جامعه. شناسد می

 .کنند ی همکاری مشترک امضا می در زمینه

های  آزادییعنی  الئیسیتههای  یکی از جنبهبطور کلی در اسپانیا، 
، وضع بدین گونه برابری ادیاناما در مورد . شود  رعایت میذهبیم

کنیم، به دلیل  طور که مشاهده می کلیسای کاتولیک، همان. نیست
مند  اش، از حقوق و امتیازات بیشتری بهره اهمیت تاریخی و اجتماعی

توانند برای کسب چنین امتیازاتی  با این همه، ادیان دیگر نیز می. است
 . و در این راه از امکانات قانونی موجود استفاده نمایندمبارزه کنند

که عبارت است از  راالئیسیته اسپانیا، بدین سان، شکل بدیعی از 
طرفی دولت، آزادی کامل ادیان و قرارداد میان دولت و کلیسا،  بی

اسپانیا را  های اخیر، این روابطِ پیمانی، به ویژه در سال. کند تجربه می
دور کرده به منطق الئیسیزاسیون  منطق بیش از پیش از

ی سیاست، هر  جامعه، کلیسا و حوزه. کند سکوالریزاسیون نزدیک می
کنند و هر سه با تضادها و  ، تغییر و تحول میتواماً و هم زمانسه، 

کلیسای کاتولیک در ضمنِ . باشند تعارضاتی در درون خود رو به رو می
ای  ود را بخش تشکیل دهندهدفاع از موضع و جایگاهش در جامعه، خ

 که اسپانیا »هویتی«داند،  سیاسیِ اسپانیولی می – اجتماعی»هویت«از 
 »دمکراسی اسپانیایی« که تحت لوای »هویتی«. خواهد تثبیت کند می

      .    دهد شود و خود را نشان می بیان می
 ایتالیا

امضا  »ی جدیدی نامه توافق«، دولت ایتالیا و واتیکان 1984در سال 
گردد  طبق آن، اصل کاتولیسیم به مثابه مذهب رسمی ملغی می. کنند می

از جمله : شوند و برخی روابط میان دولت و کلیسای کاتولیک قطع می
اما در مجموع، انفکاک .  توسط دولتclergeتامین مخارج روحانیت 

قرارداد فوق . پذیرد دولت و کلیسا به صورت محدود و خجوالنه انجام می
هم  "در جهت ترفیع انسان و مصالح کشور"کند که طرفین  کید میتا

اصول مذهب کاتولیک جزیی از میراث " خواهند کرد، که کاری
آموزش مذهب کاتولیک ، که "شود محسوب می تاریخیِ مردم ایتالیا

آموزشی که ظاهراً نباید تعلیم  (در مدارس دولتی ادامه خواهد یافت
چنان به  مذهبی هم ازدواجم این که و سرانجا) اصول مسیحیت باشد
 .شود رسمیت شناخته می

دهد که از ابتدای  ی ایتالیا نشان می اما نگاهی گذرا به تاریخ گذشته
ی آن با واتیکان همواره  دولتِ ملی در این کشور، رابطه تشکیل

ی  ، آخرین مرحله1870تصرف رم، در سپتامبر . تعارضی بوده است
باشد و درست پس از این تاریخ است که پاپ  می فرایند وحدت ایتالیا

 از به رسمیت 1929کند و تا سال  خود را در واتیکان زندانی محسوب می
ی  پاپ وجود دولتِ وحدت دهنده. ورزد شناختن دولت جدید امتناع می

در حقیقت تقابل . کرد ایتالیا را نافیِ حاکمیت خود تلقی می شبه جزیره
 –ها پیش با تشکیل دولت  اتیکان از مدتی و گرایانه با مقاصد سلطه

ما . (های میانی آغاز شده بود شهرهای خودمختارِ شمال ایتالیا در سده
 در شکل گیری فکر جدایی دولت از دین در اهمیت تاریخی این دوران

ایم و خواننده  غرب را در گفتار دوم خود مورد توجه و تاکید قرار داده
 ).دهیم را به آن رجوع می

 با به قدرت رسیدن نیروهای 1876مبارزه با کلیسا در سال اما 
کردند و مخالف  میانه نمایندگی می لیبرالی که از اقشار بورژوازی

در این زمان است که اصولی . گردد روحانیت ساالری بودند، تشدید می
ی کودکانِ شش تا نه  و اجباری برای همهالئیک ی رایگان،  چون مدرسه

کنیم، در یک  طور که مشاهده می در مجموع، همان. ندشو ساله برقرار می
های حل مناسبات دولت و دین در ایتالیا بیشتر با  ی نخستین، شیوه دوره

 .سکوالریزاسیونهمانند است تا الئیسیزاسیون منطق 
 

ساالری در حد  جا که جنبش ضد روحانیت با این حال، از آن
ماند و از  د، باقی میزبدگان جامعه که قدرت دولتی را در دست دارن

گردد و چون جنبشِ اتحادِ ایتالیا با  حمایت وسیع مردمی برخوردار نمی
شود،  و جنگ داخلی در مناطق میانیِ این کشور رو به رو می مقاومت

 »رم«مصالحه میان دو کند  راه حلی که در نهایت خود را تحمیل می
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می که کلیسای کند و ر رمی که دولت ایتالیا را نمایندگی می: است
 .کاتولیک را

 بین دولت التران قرارداد، موسولینی، تحت رژیم 1929در سال 
بنابر آن، از یکسو واتیکان به عنوان . شود ایتالیا و واتیکان منعقد می

کند و از سوی دیگر  دولتی مستقل و حاکم بر خود اعالم موجودیت می
مهم دیگر این قرار ی  نکته. شناسد پاپ دولت ایتالیا را به رسمیت می

. دهد  ارتقا می»مذهب دولتی«داد این است که کاتولیسیسم را به سطح 
 .رود وال نمیئاین پیمان، پس از فروپاشی فاشیسم، زیر س

، قانون اساسی جدید ایتالیا ضمن تایید مجدد قرارداد 1948در سال 
دولت و کلیسای کاتولیک خودمختار و " کند که ، اعالن میالتران
های پس از جنگ است  با این حال، در سال. "اند ل از یک دیگرمستق

شود   تشکیل میدمکراسی مسیحیکه حزب کاتولیک نیرومندی به نام 
 .گردد و طی چندین سال محور اصلی دستگاه دولتی ایتالیا می

ی ایتالیا از قیمومیت کلیسای کاتولیک با اتخاذ  رهایی جامعه
ی  گذاری در باره قانون: پذیرد ام می انج1970ی  تصمیمات مهمی در دهه

در این زمان است که مسایل مربوط به . حق طالق، سقط جنین و غیره
ی جنسی و خانوادگی از زیر قیمومیت قانونی کلیسای  اخالق در حوزه

 .گردند کاتولیک خارج می
به عنوان نتیجه گیری باید اذعان کرد که ایتالیا در میان 

ی کشوری است که بیش از  یکی، نمونهکشورهای دارای سنت کاتول
روابط . باشد دور میالئیسیزاسیون  منطقاز ) به استثنای ایرلند(دیگران 

 میان دولت و کلیسای کاتولیک، میان دولت و دیگر مبتنی بر قرارداد
نقش . دهند  ایتالیا را تشکیل می»ی الئیسیته «مذاهب، ویژگی 

ای کاتولیک هیچ گاه در اجتماعیِ مثبت مذهب و به طور مشخص کلیس
 اقدامات و تدابیر در حداقلِروند و همواره  وال نمیئاین کشور به زیر س

دالیل آن نیز جمع سه . شوند جهت جدایی دولت و دین اتخاذ می
ست که جسارت الزم از ا  ایتالیاضعف دولتنخست، . است عامل

 سپس این .ی خود با واتیکان را ندارد ی لغو توافق نامه جمله در زمینه
زیرا  ،اند کلیسای کاتولیک و واتیکان هم چنان صاحب قدرتنکته که 

آداب و  بندِ ها، به رغم کاهش نفوذ مذهب، هنوز پای اکثریت ایتالیایی
جنبش ضد و سرانجام، عامل سوم این است که . اند های دینی آموزش

جریان تاریخی و نیرومندِ مخالفِ  یک ، به رغم وجودکلریکالیسم
هیچگاه نتوانست اقشار وسیع اجتماعی را بر حول کان در ایتالیا، واتی

ی بیستم، بخش مهمی از  در سده. های خود متحد و بسیج نماید ارزش
 ،گرایند می الئیکمردم ایتالیا به احزاب کمونیست، سوسیالیست و چپ 

در راس دل  راالئیسیته ی  مسالهها در مجموع هیچ گاه  اما این سازمان
  .اند های خود قرار نداده  برنامهمشغولی و

  پرتغال
 پرتغال دولت مذهب رسمیِی نوزدهم،  کاتولیسیسم، در سده

 اصل جدایی دولت و دین، 1910با استقرار جمهوری در سال . است
 و هم 1933سپس، هم در قانون اساسی ساالزاری به سال . گردد اعالم می

با . گیرد اکید قرار می، اصل فوق مورد ت1951در بازبینیِ آن در سال 
 "مذهب ملت پرتغال"این وصف، کاتولیسیسم، در قانون اساسی، 
، توافق 1940در سال . شناخته شده و از امتیاز خاصی برخوردار است

 میان دولت و واتیکان، مناسبات این دو و موقعیت concordatای  نامه
، 1971در سال . کند حقوقی کلیسای کاتولیک در پرتغال را مشخص می

شود که تا امروز دارای  های مذهبی وضع می ی آزادی قانونی در زمینه
 .اعتبار است

، پس از انقالب و فروپاشی دیکتاتوری 1976قانون اساسی 
سو، دولت   از یک.کند  الئیسیته را مطرح میاصول اساسیِ ساالزاری، 

هیچ ). 1 بند41ماده(کند  آزادی وجدان و عقاید مذهبی را تضمین می
نه از امتیاز خاصی  س به خاطر اعتقادات و یا انجام فرایض دینیک

 2 بند41ماده(گیرد  شود و نه مورد اذیت و آزار قرار می برخوردار می
از ). 6 بند41ماده(شود  حق اعتراض به دلیلی وجدانی تضمین می). 3و

های  دارد که کلیساها و جمعیت سوی دیگر، قانون اساسی اعالم می
توانند آزادانه امور خود را سازمان دهند  ت جدا هستند و میمذهبی از دول

طرف  ی آموزش و پرورش و فرهنگ بی دولت در زمینه). 4 بند41ماده(
). 3و 2 بند43ماده(غیر مذهبی است ) دولتی(است و آموزش عمومی 

سندیکاها ). 3 بند51ماده(احزاب سیاسی نباید خصلت مذهبی داشته باشند 
آزادی مدارس خصوصیِ ). 4 بند55ماده(ان باشند باید مستقل از ادی
هر مهم که  سرانجام این نکته). 4 و1 بند43ماده(شود  مذهبی تضمین می

اصالح قانون اساسی باید اصل جدایی دولت و کلیساها و آزادی 
 .وجدان، دین و نیایش را به رسمیت شناسد
ل، در  در پرتغاالئیسیته، 1976بدین ترتیب، طبق قانون اساسی سال 

طرف و جدا از کلیسا اعالم  سو، دولت بی از یک. شود مجموع، برقرار می
های مذهبی توسط دولت تضمین  شود و از سوی دیگر، آزادی می
 .گردد می

ی  با این همه، قانون اساسی نام برده برخی ترتیبات توافق نامه
 میان دولت و واتیکان، از جمله امتیازات کلیسای کاتولیک نسبت 1940

تواند  کلیسای کاتولیک می. دارد به دیگر کلیساها را محفوظ نگه می
در مدارس دولتی، عمالً و برخالف . مدارس و دانشگاه خود را دایر کند

دولت . شود قانون اساسی، آموزش دین و اخالق کاتولیک تدریس می
شناسد و در عین حال بنا بر قانون اساسی  ازدواج مذهبی را به رسمیت می

 توهین به مذهب 1982قانون جزای مدنی در سال . ق مجاز استحق طال
 .شناسد را جرم و سزاوار مجازات می

طرفی و جدایی دولت  به طور کلی، رژیم سیاسی پرتغال، به دلیل بی
های مذهبی به رسمیت  آزادی. استالئیک   تقریباًاز کلیسا، رژیمی 

 زیرا کلیسای ،تلیکن برابری ادیان مختلف کامل نیس, اند شناخته شده
 .کاتولیک موقعیت برتر و برخی امتیازات خود را حفظ کرده است

 بلژیک
ست که ا بلژیک، از نظر مناسبات دولت و دین، دارای ساختاری

 separation-reconnaissance >شناسایی–جدایی<عموماً آن را رژیمِ 
 با ای ست و توافق نامها  از کلیساهامستقلسو،  دولت، از یک. نامند می

 مذاهب مختلفی را به رسمیتواتیکان امضا نکرده و از سوی دیگر 
: شان، عبارتند از شدنِ این مذاهب، با ذکر تاریخ رسمی. شناسد می

 یعنی یک سال 1831در قانون اساسی (مذاهب کاتولیک و پروتستان 
، ادیان )1835 (Anglican، مذهب آنگلیکَن )پس از استقالل بلژیک

       orthodoxeو مذهب ارتودکس ) 1974(سالم و ا) 1870(یهودی 
های  جمعیت«قانون اساسی،  ، در یک بازنگری1970ِدر سال ). 1985(

، جریان 1981پس از . شوند  به رسمیت شناخته می»فلسفیِ غیر مذهبی
 در شهرهای بزرگ رسمیت یافته و مورد »الئیسیتههای  خانه«و  الئیک

 .گیرند حمایت مالی دولت قرار می
 ساختارِ ویژگیِ در بلژیک در پرتو الئیکنهادینه شدن جنبش 

 ساختاری که از سه .گردد  کشور قابل فهم میایناجتماعیِ 
به  ،کاتولیک، لیبرال و سوسیالیست تشکیل شده است piliers»رکن«

. شود جامعه صحبت می pilarisation »بندی رکن« طوری که از
، به ئولوژیکی و هم نهادیناید، هم خودکفاست ا ، ساختاری»رکن«

ی مدنی چون  های مختلف جامعه منظور سازماندهی شهروندان در حوزه
ها، موسسات مالی، احزاب سیاسی  ها، سندیکاها، انجمن مدارس، بیمارستان

ی خدمات فوق را عرضه   یعنی همه، استکاملتنها رکنی که . و غیره
لی و سوسیالیستی، دو دیگر، یعنی لیبرا. دارد، رکن کاتولیک است می

جریان دیگری نیز به رسمیت . کنند تنها برخی خدمات را عرضه می
را  »رکنی« هنوز اینان باشند، اما میها  الئیکشناخته شده است که 

 .دهند تشکیل نمی
ای دارد که پس از استقالل بلژیک  سامان فوق ریشه در نظام سیاسی

که محصول استراتژی استقاللی . شود  مستقر می1831با قانون اساسی 
 ها  یعنی حزب لیبرال و کاتولیک،ائتالف و اتحاد میان دو نیروی اصلی

اما خیلی زود پس از استقالل، این اتحاد، به ویژه بر سر نظام . ستا
 در بلژیک در حقیقت الئیسیتهتاریخ . پاشد آموزش و پرورش، از هم می
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ز یک طرف، ا. ستا تاریخ رقابت، نزاع و آشتی میان این دو نیرو
 عمومی والئیک حزب رادیکال که خواهان ایجاد یک نظام آموزشیِ  

است و از طرف دیگر کلیسای کاتولیک که تمایل به کنترل 
 »های رکن«ساختار مبتنی بر وجود . ی سیستم آموزشی دارد مجموعه

، در حقیقت، ترجمان «شناسایی – جدایی«مختلف و رژیم مبتنی بر 
 .باشد در بلژیک میالئیک  کاتولیک و کشمکش میان دو نیروی

امتیازات قابل توجهی برخوردار   در بلژیک ازرکن کاتولیک
پرداخت حقوق مقامات اداری کلیسا توسط دولت، آزادی عمل : است

کامل مجامع مذهبی، آزادی انتشار روزنامه، تشکیل انجمن، ایجاد 
 »نرک«نظام آموزشی کاتولیک اساس . مدارس و دانشگاه و غیره

: گیرد های فراتری را در بر می دهد که حوزه کاتولیک را تشکیل می
های  های اجتماعی، انجمن ها، بیمه های کارگری، بیمارستان تعاونی

 ...های سالمندان و های تفریحی، خانه کشاورزان، زنان، کلوپ
. شود  نیز از بدو تشکیل دولت مستقل بلژیک ایجاد میلیبرال رکن

در برابر تشکیل دانشگاه کاتولیک، ایجاد دانشگاه آزاد ها  واکنش لیبرال
آزاد «که از استادان خود تعهد به الئیک بود بروکسل چون نهادی 

های موازی  ها که سازمان اما بر خالف کاتولیک. طلبید را می »اندیشی
الئیسیزه ها بیشتر از همه سعی در  آورند، لیبرال خود را به وجود می

ها  های آن در زمینه نظام آموزشی، طرح. کنند یخدمات عمومی م کردن
دوم  یعنی نیمه( در فرانسه در همان زمان ضد کلریکالهای  با برنامه

اما رفرم آموزش و پرورش . ، تشابهات فراوانی داشتند)ی نوزدهم سده
 در Julles Ferry ژول فِری، که مقارن با رفرم 1879ها در سال  آن

برابر مخالفت شدید و کارزار وسیع کلیسا فرانسه و مشابه آن است، در 
لیبرال در  ی پس از این تاریخ، خانواده. گردد با شکست مواجه می

 »رکن«آورد، اما در مجموع،  بلژیک نهادهای خود را به وجود می
این رکن به طور وسیع تکیه بر . ماند لیبرالی محدود و ناقص باقی می

 .ی دولتی داردها نهادهای رسمی چون مدارس و بیمارستان
 که از رکن لیبرال نیرومندتر است، با برآمدن و سوسیالیست رکن

این رکن، در . شود تکوین جنبش کارگری و سوسیالیستی بر پا می
یاریِ کارگری ایجاد  های امدادی و هم ، در شکل انجمن19ی  سده
 و ایجاد 1885سپس، با تشکیل حزب کارگری بلژیک در سال . شود می

ها و غیره، بخش  های تفریحی، بیمارستان  سندیکاها، باشگاهها، تعاونی
به طور کلی در . کند ی کارگر بلژیک را متشکل می بزرگی از طبقه

ی لیبرالی و سوسیالیستی نظرات و  ، دو خانوادهالئیسیتهی  زمینه
های مشابهی داشته و دارند و از این رو در این مبارزه با هم  برنامه
 .نندک کرده و می ائتالف

 به رسمیت 1960های   در آغاز سالالئیکجنبش خاصِ سر انجام، 
شود و به موجب  ای منعقد می زمانی که پیمان آموزشی. شود شناخته می

، به همان نسبتآن، در مدارس دولتی، در کنار آموزش مذهب و 
 هنوز به رکن الئیکاما جریان . شود  نیز تدریس میالئیکاخالق 

 الئیسیته با تبدیل کردن الئیکت زیرا نیروهای  چهارم تبدیل نشده اس
 . شناخته شده از سوی دولت، اتفاق نظر ندارند»آیین«به هفتمین 

 و امتیازاتی »بندی رکن«ساختارِ مبتنی بر : گیری به عنوان نتیجه
که رکن کاتولیک در این نظام کسب کرده است، از بلژیک یک 

                               ادامه دارد              .سازد کشور نیمه الئیک می
 

 ...تالش برای ائتالف 
     

نحوه «با صراحتی کم نظیر مطرح شده است که » بیانیه«در این 
 نشان از تصمیم ...کردهای نهادهای انتصابی  عمل و مجموعه روی

منابع قدرت در ساختار حاکم برای مصادره کامل کلیه مناصب 
 و ایجاد حاکمیتی یک دست و مطیع دارد حکومتی در قوای مختلف
ها و مقامات بدور از هرگونه چون و چرا به  که در آن کلیه دستگاه

مثابه بازوان اجرایی تصمیمات تنها مرجع اقتدار به رسمیت شناخته 
تر در چارچوب ساختاری توتالیتر عمل  شده و به عبارت دقیق

رسد   ایران به نظر میبا توجه به آرایش نیروهای سیاسی در. نمایند می

انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آخرین مرحله در استراتژی 
گیری  یکدست سازی حاکمیت خواهد بود و پس از این انتخابات، شکل

های  های هماهنگ در برابر واقعیت حاکمیتی یکپارچه و با سیاست
 . »بیرونی را شاهد خواهیم بود

تمامیت خواهان حاکم عزم جزم که «با توجه به این حقیقت 
توجه به مطالبات مردمی و اجماع جهانی بر پایان دادن به جنبش  بی

 آمریت با طرفند -مردمی بر آمده از شکاف دموکراسی خواهی
استفاده همزمان از سرکوب و نیرنگ قرار گرفته است تا بدین ترتیب 

گیری  خواه که خواستار شکل های تحول و با حذف کلیه نگرش
، »ای آزاد و انسانی هستند گرا و جامعه موکراتیک وتوسعهحاکمیتی د

ضعف « کوشد با توجه به می» دفتر تحکیم وحدت«شورای مرکزی 
مبانی تئوریک و تشتت ساختاری در نزد نیروهای دموکراسی خواه 

نویسندگان .   راه حلی معقول برای مقابله با این وضعیت ارائه دهد»ایران
با توجه به تجربه هفت ساله اصالحات «ه بر این باورند ک» بیانیه«

حکومتی، اجماع عموم مردم بر آن قرار گرفته است که دستیابی به 
های حضور جریانات اجتماعی  ها تنها از طریق تثبیت پایه این خواسته

، آن هم باین »خواه و پایبند به اصول انسانی امکان پذیر است تحول
 طلب و شعار ای اصالحه که مردم با قطع امید از گروه«دلیل 
» جستجوی مرجع سیاسی و اجتماعی جدیدی های آنان، به پردازی
گیری پروژه استقرار ساختاری  که بتواند با پی «اند پرداخته

های بالقوه موجود جامعه در  دموکراتیک و بالفعل کردن سرمایه
 . »راستای دستیابی به آرمان آزادی و توسعه گام بردارد

را یک نهاد دانشجوئی انتشار داده است، » بیانیه«از آنجا که این 
الجرم  نویسندگان آن بر این باورند که نیروی حامل این جریان را 

های فرهنگی و  طبقه جدیدی از جوانان با هویت نسلی و ویژگی«
تر از  فژرپرواتر و  که بی «دهند تشکیل می» رفتاری خاص خویش

های  گرایی  و آرمانها پردازی پدران خویش و به دور از خیال
های زندگی انسانی و تامین  فراتاریخی نسل پیشین دستیابی به حداقل

کند و با توجه به هرم  نیازهای ملموس و دنیوی خویش را طلب می
ترین و پرشمارترین الیه  جمعیتی جامعه ایران، در آینده به اصلی

 . »گردد اجتماعی کشور بدل می
طلب در  های سیاسی تحول موفقیت گروه «بنا براین برداشت

خواهی تا حد زیادی منوط به رسمیت  گیری پروژه دموکراسی پی
ها و مطالبات این نسل و برقراری ارتباط میان این  شناختن ویژگی

مطالبات و جریانات اجتماعی آزادیخواه است تا امکان استفاده از 
های اجتماعی آن در جهت تقویت جنبش  ها و پتانسیل توانمندی

 .»کراسی خواهی میسر گردددمو
ساالری و حقوق بشر  نیروهائی که هوادار دمکراسی و مردم بنابراین
باور دارند، باید در  اگیر ای فر جبهه» ضرورت تشکیل «هستند و به

ای  باید به گونه« این ائتالف »ساختار«. جهت ائتالف خود بکوشند
ا و منافع ه طراحی شود که امکان حضور را برای نمایندگان خواسته

  .»های فکری متکثر میسر سازد های مختلف جامعه و گرایش الیه
های الزم برای به واقعیت پیوستن  فراهم کردن زمینه«بنابراین 

ترین وطیفه نیروهای  اصلی» خواه های دموکراسی ایده ائتالف گروه
  .خواه در ایران است دمکراسی

 دانشجویان ایران توان نتیجه گرفت که می» بیانیه«با توجه باین 
همه پیوندهای فکری و تشکیالتی خود را با حاکمیت کنونی قطع کرده 

ساالری در ایران در پی متحد ساختن  و برای تحقق دموکراسی و مردم
ها و تشکیالت سیاسی در ایرانند که دمکراسی را  آن دسته از سازمان

 .دانند برای جامعه ضروری می» چون هوا هم«
 باید آن بخش از نیروهای سیاسی ایران بردارند که همین گام را نیز

برند، نیروهائی که نه از روی صالح و  در خارج از کشور بسر می
پیشبرد «دانند، زیرا  گیر دمکراسی می مصلحت، بلکه خود را هوادار پی

های پایبند و   حضور فعال کلیه گروهنیازمند... تحوالت دموکراتیک 
و حقوق بشر و اتخاذ راهکار صحیح از معتقد به چارچوب دموکراسی 

.»های جاری ایران است سوی آنان با توجه به واقعیت
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 مقاله دریافتی
 حسن بهگر

 !به مدرنیته ، پلی است به سراب» روشنفکر دینی«پل 

 ماه 9آقایان ماشااهللا آجودانی، محسن سازگارا و فرخ نگهدار در  
برد دموکراسی و حقوق نقش روشنفکر دینی در پیش«می در برنامه 

 . در رادیو فردا گفتگو کردند»حقوق بشر
کسی که روی  «:محسن سازگارا روشنفکر را چنین تعریف کرد

ترین شکاف معرفتی جامعه  مهم. زند های معرفتی جامعه پل می شکاف
خودمان را هم شکاف بین سنت و مدرنیسم ارائه کردم و روشنفکر 

وه مختلف سنت، بخش دینی دینی را کسی تعریف کردم که از بین وج
کند، وجه  را که بخش فربه و بزرگی از سنت ما هم هست، انتخاب می

کند بین سنت دینی و دنیای مدرن  دهد و سعی می همت خودش قرار می
پل بزند و چون دنیای مدرن گوهرش عقالنیت مدرن است، عرض من 
این بود به طور خالصه که پروژه روشنفکران دینی بخصوص در یک 
دهه گذشته راهی را پیدا کرده که بین سنت دینی ما و عقالنیت دنیای 

دهد که این دو  مدرن، همسازی و همگرایی برقرار کند و اجازه می
به خصوص از پاردایم سروش من اسم بردم که با . دیگر بنشینند کنار هم

شود  کارهایی که با دکتر سروش شروع شد و انجام یافته، به جرات می
شود که جمع  ین عقالنیت دنیای مدرن و دین موجود ما میگفت که ب

شود گفت که پروژه روشنفکران  به این ترتیب می. مناسبی ایجاد کرد
 »...دینی در این بخش سرش به یک بالین آسایشی رفته است

 2ادامه در صفحه         
____________________________________________ 

 جعفر خسروی
 

  روانی روشنفکران ایران-حیاغتشاشات رو
 

در » جنبش ایرانیان دمکرات« به دعوت 2004 آوریل 10در روز 
نظران اپوزیسیون خارج از  شهر برمن نشستی با حضور جمعی از صاحب

 .  تشکیل شد»نگرشی بر اوضاع ایران و آینده«کشور پیرامون 
خانم میهن جزنی : سخنرانان این نشست عبارت بودند از

سخنگوی (، دکتر حسین باقرزاده )اهان الئیک از پاریسخو ـجمهوری
، )راه کارگر-سازمان کارگران انقالبی(، تقی روزبه ) از لندن81منشور 

 نشریه -های چپ ایران شورای موقت سوسیالیست(منوچهر صالحی 
 -های جبهه ملی ایران سازمان(، داریوش مجلسی )از آلمان» طرحی نو«

مجامع اسالمی ایرانیان و عضو هیئت (گلزار و آقای ) برون مرز از هلند
 ). تحریریه نشریه انقالب اسالمی در هجرت از آلمان

رغم این که دو تن دیگر از شرکت کنندگان در بحث، آقایان  علی
و مرتضی ماک محمدی ) کارشناس مسائل ایران(مهدی خانبابا تهرانی 

ن نشست نتوانستند در ای) خواهان شورای هماهنگی اتحاد جمهوری(
های شرکت کنندگان در رابطه با  شرکت کنند، در مجموع دیدگاه

 .    مسائل ایران چندان هم از یکدیگر فاصله نداشتند
 4ادامه در صفحه                                                          

  Karl Kautzky کارل کائوتسکی
 انقالب پرولتری و برنامه آن

تغییر برنامه قدیمى    یک بخش     منوچهر صالحیمنوچهر صالحیمنوچهر صالحیمنوچهر صالحیی از ی از ی از ی از برگردان به فارسبرگردان به فارسبرگردان به فارسبرگردان به فارس
   اقشار میانی-6

پس از آنکه برنامه ارفورت به این نکته اشاره کردکه صاحبان 
امتیازهائی را که از ) ی یا تقریبأ همه(ی  وسائل تولید بزرگ همه

کنند،  های بزرگ خود جذب می شود، در کارگاه بارآوری کار ناشی می
 :سازد ر سکه خود را نمایان میاینک روی دیگ

این دگرگونی سبب رشد فزاینده ناامنی برای پرولتاریا و اقشار « 
 .و غیره» گردد میانی میرنده، یعنی خرده بورژوازی، روستائیان می

توان با این  در این رابطه می. نخست از اقشار میانی سخن بگوئیم
قرار » غرق شونده«اعتراض مواجه شد که چرا روستائیان در صف اقشار 

اما همانطور که دیدیم، روستائیان به چنین اقشاری تعلق .  اند داده شده
یک بار آنکه سیمای روستائیان زوال آنها را . ندارند، آنهم به دو دلیل

در . شوند وجه بینوا نمی دهقانان میانه و بزرگ به هیچ. سازد نمایان نمی
ی زمین قرار  ی و بهرهحال حاضر در مرحله رشد بهای کاالهای غذائ

های اربابی، بلکه  داریم و از این امر نه فقط صاحبان التیفوندها و سرزمین
هایشان دارای پهناوری الزم است و  برند که زمین دهقانانی نیز سود می

. شود هایشان حاصل می درآمد اصلی آنها بطور عمده از فروش فرآورده
توان به آن گروه متعلق  د را مینه همه دهقانان، بلکه تنها روستائیان خر
و یا آنکه تقریبأ (ای  داری بهره دانست که از امتیازات تکامل سرمایه

 .برند نمی) ای بهره
بورژوازی باید از قشر دیگری نیز در اینجا نام  در کنار آنها و خرده

کرد و  بریم که در زمان تدوین برنامه ارفورت هنوز نقشی بازی نمی
به تعداد این قشر از . کرد الچه بورژوازی را ایفاء میبطور عمده نقش دنب

آسا افزوده گشته و به قشری میانی  ای غول آن زمان تا به اکنون به گونه
های موقعیت و  که از بورژوازی فاصله گرفته، بدل شده است و در زمینه

 . گردد های طبقاتی با شتاب به پرولتاریا نزدیک می نگرش
تشکیل شده » روشنفکران«، یعنی »کریکارگران ف«این قشر از 

 بخش عمده آن Angestellteاست که کارمندان و کارکنان اداری 
 .هستند

 تعداد شاغلین اداری در بخش 1907 تا 1882های  طی سال
 تن رشد کرد، 1292000  به 307000کشاورزی، صنعت و بازرگانی  از 

 تن به 10705000در حالی که تعداد کارگران مزدور در همین زمان از 
 تن 5490000 به 5191000 نفر و تعداد شاغلین آزاد از 17836000

 . گسترش یافت
تعداد شاغلین آزاد تقریبأ ثابت ماند، تعداد کارگران مزدور تقریبأ 

 . دو برابر شد، در حالی که تعداد شاغلین اداری چهار برابر گشت
ه گشت به تعداد شاغلین اداری بیش از همه در بخش صنعت افزود

 8ادامه در صفحه  نفر رسید،        686000 تن به 99000و سقف آن از 


