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ﺗﻼش ﺑﺮای اﺋﺘﻼف ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﻮاه

در ﺿﺮورت ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اﯾﺮان«

ﺑﺎ آﻏﺎز ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﺶ »دوم
ﺧﺮداد« ،ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان را از
درون »اﺻﻼح« ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ ،ﻣﺠﻠﺴﯽ اﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ و
ﺷﻤﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ »ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ« در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی داﺷﺖ،
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻧﮕﺸﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﻮی
»ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی« ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺛﻨﺎﮔﻮی ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ »رﻫﺒﺮ« از ﻃﺮﯾﻖ »وﺣﯽ« ﺑﺎ ﮐﺎﺋﻨﺎت
راﺑﻄﻪ دارد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﺶ ﺑﯿﺎن »اراده اﻟﻬﯽ« اﺳﺖ.
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﯾﻦ ﺣﺪ ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺪون
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ .ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻣﺠﯿﺰﮔﻮﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ رﺷﻮه دﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رژﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻓﺴﺎد
و ارﺗﺸﺎء.
ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ »دوم ﺧﺮداد« و ﺑﯽآﺑﺮوﺋﯽ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﺷﻮرای
ﻣﺮﮐﺰی »دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ وﺣﺪت« ﮐﻪ از ﺗﺸﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر »ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای« اﻓﺸﺎﮐﻨﻨﺪه
ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ
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اﺳﺖ ،اراﺋﻪ دﻫﺪ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ

ﺑﺨﺶ دوم2-
» -1اﻧﻘﻼب« ﻓﻮرﯾﻪ  1917و ﭘﯿﺪا ﺷﺪنِ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازِ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ در روﺳﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ،در ﺗﻔﮑﺮ ﻟﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﻨﺪد ﺗﻐﯿﯿﺮاتِ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد .زﻣﯿﻨﻪی ﻓﮑﺮی و ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ در ﺧﻂ و ﻣﺸﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در ﺳﺎلﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
از اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان اﻗﺘﺼﺎدی آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪی
ﺟﺪﯾﺪی را در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮﺣﻠﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ.
درﺑﺎرهی ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﻧﮑﺸﺎف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﭘﺮدازان و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﭼﭗ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻧﻈﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺑﺮاز
ﻣﯽﺷﺪ .آن ﭼﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن در ﺷﻨﺎﺧﺖ از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای داﺷﺖ،
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺰاب ﭼﭗ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،
ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺣﺰب ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺒﺎرزهی روزﻣﺮه ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و در ﺟﻬﺖ اﻧﻘﻼب
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ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﻓﺮدﯾﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دﺳﺘﺎورد ﺗﻤﺪن ﻏﺮب اﺳﺖ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان در دوران ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺴﺮ ﻣـﯽﺑـﺮد و ﺑـﺎ
اروﭘﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺮاوده ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﻘـﻮﻻﺗﯽ ﭼـﻮن »ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ«،
»ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی«» ،ﺣﻘﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪی« و »ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺪﻧﯽ« در ﻓﺮﻫﻨـﮓ
اﯾﺮاﻧﯽ -اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ از آﻧﻬـﺎ درک روﺷـﻦ و
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ -ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﺮان آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻻت ﻣﺮﺑـﻮط
ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺑﻄﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان از رﺷﺪی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﯽاﻫﻤﯿـﺖ ﺑﺮﺧـﻮردار
ﺑﻮدﻧﺪ.
از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آزادی ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻮروش
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﻬﻮداﻧﯽ ﮐﻪ در اﺳﺎرت و ﺑﺮدﮔـﯽ
ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،اﻋﻤﺎل ﮐﺮد .او ﺑﻪ ﯾﻬﻮدان ﺣـﻖ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را داد و ﺣﺘﯽ ﻣﺨﺎرج ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻌﺒﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﺮدوش ﮔﺮﻓـﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﺑﺎﺑﻞ وﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد ) .(1اﯾﻦ ﺑﯽﺟﻬﺖ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ در
ﺗﻮرات ،در »ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎ ,ﻧﺒـﯽ« ﺑـﻪ ﮐـﻮروش ﻟﻘـﺐ »ﻣﺴـﯿﺢ« ،ﯾﻌﻨـﯽ
»ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه« داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ
ﺗﺎ ﻗﻮم ﯾﻬﻮد را از ﭼﻨﮓ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ رﻫﺎ ﺳﺎزد و ﻋﺪل و اﻧﺼـﺎف را ﺑـﺮ
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ﺟﻬﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﺪ ).(2

دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﺷﻤﺎره:
اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﺋﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آن :ﮐﺎرل ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ
ﭘﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ  :...ﺣﺴﻦ ﺑﻬﮕﺮ
اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت روﺣﯽ -رواﻧﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮان« :ﺟﻌﻔﺮ ﺧﺴﺮوی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ

آن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ » ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ « ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ؟
ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻨﺠﻢ
ـﻖ و
ـﯿﻮن و ﻣﻨﻄـ
ـﻖ ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳـ
ـﺎ :ﻣﻨﻄـ
ـﯿﺘﻪ در اروﭘـ
 ﻻﺋﯿﺴـﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن
در اﯾــﻦ ﮔﻔﺘــﺎر ،ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎت دوﻟــﺖ و دﯾــﻦ در اروﭘــﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺧــﻮاﻫﯿﻢ ﮐ ـﺮد.
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﺧـﻮد را دارﻧـﺪ و در راﺳـﺘﺎی »دو ﻣﻨﻄـﻖِ«
ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن و ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬـﻢ و ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .دو ﻓﺮاﯾﻨـﺪی
ﮐﻪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻧﺎدرﺳﺖ و راﯾﺞ ،ﻫﻤﺴﺎن ﻧﺒـﻮده ،ﻣﺘﻔـﺎوت ،ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ و ﮔـﺎه
ﻣﺘﻀــﺎدﻧﺪ .درک ﺻــﺤﯿﺢ ﺗﻔــﺎوت و ﺗﺸــﺎﺑﻪ اﯾــﻦ دو ﭘﺪﯾــﺪار ،در ﭘﺮﺗــﻮ ﺷــﺮاﯾﻂ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺧﺎص ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺎر ﻻﺋﯿﮏ و رﻫـﺮوان ﻻﺋﯿﺴـﯿﺘﻪ
در اﯾﺮان آﻣﻮزﻧﺪه و ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد.

در ﮔﻔﺘﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ را در زادﮔﺎه اﺻﻠﯽاش ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ از ﺟﻤﻊ دو اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:
 -1ﺟﺪاﯾﯽ اﻣﺮ دوﻟﺖ از اﻣﺮ ادﯾﺎن و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ و  -2ﺗﻀﻤﯿﻦ آزادی ﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ آزادی وﺟﺪان در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ
ﻻﺋﯿﮏ.
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻮق از
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ »ﻧﻤﻮﻧﻪ«ی ﻓﺮاﻧﺴﻮیِ ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن در اروﭘﺎ
را ﻣﯽﺗﻮان »اﺳﺘﺜﻨﺎ« ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﯾﺎ
اﺳﺎﺳﺎَ ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﮐﺎﻣﻞ ،ﻧﺎﻗﺺ و ﯾﺎ ﻣﺤﺪود اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
در اروﭘﺎ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﻟﺖ و دﯾﻦ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽِ ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
و ﮐﺸﻮر – از ﻟﺤﺎظ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ -ﻣﻠﺖﻫﺎ( و دﯾﻨﯽ
)رﻓﺮم دﯾﻦ و ﺗﺤﻮل ﮐﻠﯿﺴﺎ( – ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎ
ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ رو ﺑﻪ رو ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎﯾﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪیِ ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ 12
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ﭘﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ... ،
آﺟﻮداﻧﯽ» :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﻫﻢ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺮزا آﻗﺎﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻓﺮق اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ آﻗﺎی آﺧﻮﻧﺪزاده ﺧﻮدش ﻣﺜﻼ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺮزا آﻗﺎﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ
در دوره ﻫﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدات را داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از
آﻗﺎی ﺳﺎزﮔﺎرا دارم اﯾﻦ اﺳﺖ :اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﺣﺎﺻﻞ دﺳﺘﺎورد روﺷﻨﻔﮑﺮی
دﯾﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﺳﮑﻮﻻر رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻘﻤﻪ از ﭘﺲ ﮔﺮدن ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻧﺪ و
آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ اﻻن اﯾﺸﺎن از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در
واﻗﻊ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ اﮔﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮوژه روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ
اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ آﻏﺎز دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ﺟﺪﯾﺪ .اﯾﻦ وﺟﻪ
ﻣﺸﺘﺮک اﮔﺮ ﺑﻨﯿﺎدش ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﺜﻼ در ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﯾﺎ در ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ ﺧﻼﺻﻪ
ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪاﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﻬﺎ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺳﺖ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺠﺪد اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﻣﺎ دوﺑﺎره دارﯾﻢ
ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻘﻮلﺗﺮی .اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺠﺎ
اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮی ،ﮐﺠﺎ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮی؟ اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺑﯿﻨﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺣﺎﺻﻠﺶ در واﻗﻊ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ،
ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ ،ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ اﻻن
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻪ ،رﺷﺪ ﮐﺮده ﺗﺎ
اﻣﺮوز ،ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و روﺷﻦ ﺧﻮدش را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده .اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ از روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.
اﻣﺎ آﻗﺎی ﻧﮕﻬﺪار ﻣﯿﺎﻧﻪ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻮل دﯾﻨﯽ
از ﻋﻬﺪهی روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ»:ﺗﺤﻮﻻت ﻓﮑﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺧﻮدﻣﺎن ﯾﮏ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﻤﺎم ،ﺑﻠﮑﻪ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮان را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮدش ﻗﺮار داده و آن
ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺪاﯾﯽ از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
اﺳﺖ و ﻗﺮار دادن ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ارزشﻫﺎی ﻣﺪرن و اﻣﺮوزی ﺑﺮای ﻋﻤﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاروی ﺧﻮد ﯾﮏ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻫﻢ در ﻧﺤﻠﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ ﺟﺪا از روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و در دﻫﻪ  40ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را
ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺤﻮل ﻓﮑﺮی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﻫﻢ در ﻧﺤﻠﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ،
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎدات اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﺟﻮﻫﺮ آن،
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻣﺎﻫﯿﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دو ﻃﺮز
ﻓﮑﺮ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رویﮐﺮد ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
ﻣﻔﻬﻮم آزادی و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ،ﻣﻔﻬﻮم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺎ اﻣﺮوز ﭼﻪ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دﯾﻨﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ واژه ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ،
ﻫﻢﮔﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ روی ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و اﻣﺮوز
ﺑﻪﺧﺼﻮص در دﻧﯿﺎی ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ،
ارزشﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ارزشﻫﺎی آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﺣﻮل اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻫﻢﮔﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﺳﺎزﮔﺎرا ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ
ﺳﺮ ﺑﻪﺑﺎﻟﯿﻦ آﺳﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﻣﻮاﻓﻘﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ در دﻫﻪ  40ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎ اﻣﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ
داﺷﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ دو ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺟﺎم آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ
ﻣﯽرﺳﺪ«.
آﺟﻮداﻧﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺮﯾﺢ و ﻣﻨﻄﻘﯽ در وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﮐﻪ
ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻧﻘﺪ ﮐﺮد  .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ آن را ﻓﺮﺻﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻟﻪ »روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ« و ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎ و ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﭙﺮدازم.
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آﯾﺎ » روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ« روﺷﻨﻔﮑﺮ اﺳﺖ؟
روﺷﻨﻔﮑﺮ ﯾﺎ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ  Intellectualﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮش در
اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺧﺮد رﯾﺸﻪ دارد و در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رو ﺑﻪ
آزادی و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﺗﺠﺪد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﮔﺎرا را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﮐﻢ دارد و آن ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ
و ﻣﺪرن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن روﺷﻨﻔﮑﺮ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮ ،ﺧﺮدﮔﺮا و ﻣﺪرن
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺘﻮان وی را روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪ».روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ« ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ
دﯾﻦ ،ﺑﺎور و اﯾﻤﺎن ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮا دارد .اﻓﺰون ﺑﺮآن ﻧﻬﺎد دﯾﻨﯽ ﺧﻮد
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ روﺷﻨﮕﺮی ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود و ﻫﻤﻮاره از ﺟﺴﺘﺠﻮی آزاداﻧﻪ
داﻧﺶ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد زﻧﺠﯿﺮ دﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺎ دارد ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﺮﺻﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﯾﻨﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﺬﻫﺐ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد؛
ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻘﯿﺪه و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ درﺟﻪ دو
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» .روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ« ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ »روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺷﯿﻌﻪ
اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی« در ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﯿﻌﻪﺳﺎﻻر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ آزادی ﻧﺴﺒﯽ را
»روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ« ﺑﺮای روﺷﻨﻔﮑﺮان آﺗﻪﺋﯿﺴﺖ»،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« ﯾﺎ
»روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﻬﺎﯾﯽ« ،ﺳﻨﯽ ،زرﺗﺸﺘﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ ﻗﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
و اﺻﻮﻻ آن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ از ﺣﻖ آزادی و ﻋﻘﯿﺪه
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻢ از آزادی ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ در زﻧﺪان ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و  ..در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ آﻧﺎن در اﺑﺮاز ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد آزادﻧﺪ و ﺑﻘﻮل ﺧﻮدﺷﺎن
ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد روﺷﻨﻔﮑﺮان
دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ روی ﺧﻂ ﺳﺮخ ﻗﺮار دارد ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻋﻘﯿﺪهﺷﺎن .ﺗﺠﺮﺑﻪ
دﯾﻨﯽ ﻓﻘﻂ در اﻧﺤﺼﺎر»روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ« ﻧﯿﺴﺖ .از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ
»روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ« ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻓﺪای آﻣﻮزهی دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
ﺧﻼف آزادی و اﺳﺘﻘﻼل اﻧﺴﺎن اﺳﺖ» .روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ« اراده و اﯾﻤﺎن
ﺑﻪﺧﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻣﺸﯿﺖ اﻟﻬﯽ و ﺟﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺦ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﺎﻃﺮات رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻋﺰتاﷲ
ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺰتاﷲ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد از ﺑﻮدﺟﻪ دﻓﺎع
ﮐﻨﺪ و اﺳﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،از زﯾﺮ ﺑﺎر دررﻓﺖ! ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا؟ ﺑﻪ » ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﮑﺮرا ﺑﺪ آﻣﺪه و اﯾﻦ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ) «.ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان .اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ .روﯾﻪ  .509ﭼﻮن آﻗﺎی ﺳﺤﺎﺑﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را رد
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،آن را آوردم و اﮔﺮ ﻧﻪ ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎور ﮐﺮد؟(
ﺧﻮب ﭼﮕﻮﻧﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺸﻮر را
اداره ﮐﺮد؟
ﭘﺎراداﯾﻢ ﺳﺮوش ؟
ﺳﺎزﮔﺎرا از ﭘﺎراداﯾﻢ ﺳﺮوش ﮔﻔﺖ و ﻣﺎ از ﻧﻘﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﮕﺮ
»روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ« ﭼﻮن دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و از دﺷﻤﻨﯽ و ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ وی
ﺑﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در ﻣﯽﮔﺬرﯾﻢ ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﻪ او در»ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺳﺖ« ﺑﯿﺰاری
ﺧﻮد را از زن ﻣﺪرن و ﻣﺘﺠﺪد آﺷﮑﺎرا ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭘﺎرادﯾﻢ ﺳﺮوش ﭼﻪ ارﻣﻐﺎن دارد؟ آﻗﺎی
ﺳﺮوش در ﮐﺘﺎب »ﻓﺮﺑﻪﺗﺮ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی« زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻮﻣﺖ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دﯾﻨﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮﺗﯿﮏ اﻣﺮوز،
ﺑﻪرﺿﺎﯾﺖ ﺧﻠﻖ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و ﭘﺮوای رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻟﻖ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻟﻖ و
رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻠﻖ آﺷﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯿﺎن ﺑﺮون دﯾﻦ و درون دﯾﻦ ﺗﻌﺎدل
اﻓﮑﻨﻨﺪ و ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺣﻖ ﺧﻠﻖ را ﮔﺰارده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ ﺣﻖ
ﺧﺎﻟﻖ را ،و ﻫﻢ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ آدﻣﯽ را ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ و ﻫﻢ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ دﯾﻦ را.
و اﻧﺼﺎف ﺑﺎﯾﺪ داد ﮐﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ،ﺑﺴﯽ دﺷﻮارﺗﺮ از دو ﮔﻮﻧﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺪا روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺳﻮال اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و اﮔﺮ
ﻫﺴﺖ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و آﯾﺎ آن ﺣﻘﻮق واﺟﺐ اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟«
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)ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش ،ﻓﺮﺑﻪﺗﺮ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،روﯾﻪ 273و ،274ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺻﺮاط ،اﺳﻔﻨﺪ (1372
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻦ ﻫﻢ از آﻗﺎی ﺳﺮوش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺖ
ﭼﺮا ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق وی را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟ واﻗﻌﺎ اﯾﻦ ﺷﺮمآور ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا از ﺣﻘﻮق ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ اﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﺪا
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻘﻮق ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻦ از آﻗﺎی ﺳﺎزﮔﺎرا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭘﺎرادﯾﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ اﯾﻦ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺪرن و ﻧﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽدﻫﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎرادﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺳﺮاب و ﭘﺮدﯾﺲ اﺳﺖ و ﺑﺎ
درﯾﻎ ﺑﺴﯿﺎر اﯾﻦ ﺑﻬﺸﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ آدﻣﯽ و ﻫﻢ
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ دﯾﻦ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺧﺪا ﺑﺮﺗﺮ از ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ آدﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻓﺪای ﺧﺪا ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺎرادﯾﻢ ﺟﻬﻨﻤﯽ  25ﺳﺎل اﺳﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ!؟ در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻓﺪای آن ﭼﯿﺰی
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی ﻧﺎم دارد .اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ و
ﻣﺼﻠﺤﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﺪا را از ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻋﺎﺟﺰ
ﻣﯽداﻧﺪ ﺟﺰ در ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﺎدان دﺳﺘﺎرﺑﻨﺪ و ﻏﯿﺮ دﺳﺘﺎرﺑﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺪا ﺟﺎ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
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اداﻣﻪ داد ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دﯾﺪﮔﺎه درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺮت دوران ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽﺧﻮرد و ﻧﻔﺮت و اﻧﺘﻘﺎد ﺧﻮد را از ﻣﺬاﻫﺐ دﯾﮕﺮی ﭼﻮن
زرﺗﺸﺘﯽ و ﻣﺎﻧﻮی و ﺣﺘﺎ ﺑﻮدﯾﺴﻢ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮد ،اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ﭘﯿﻮﻧﺪ زد.
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ اﺻﻄﻼﺣﯽ را ﮐﻪ از آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه» ،اﺳﺘﺜﻤﺎر« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ از ﺛﻤﺮه درﺧﺘﺎن
و ﮔﯿﺎﻫﺎن( در واﻗﻊ اﻧﺤﺮاﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر دور از ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻧﺪهای ﮐﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح در آﺛﺎر ﻣﺎرﮐﺲ
ﺻﯿﺪﮐﺮدن و ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺮدن  Beutenاز رﯾﺸﻪ  Ausbeutungﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﮐﻪ در ﭘﺲ آن ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺳﺎل ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را از
ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺷﮑﺎر و ﺣﯿﻠﻪ ورزﯾﺪن و ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدن و ﻗﺴﺎوت و ﺑﯽرﺣﻤﯽ و
ﭼﭙﺎول ﮐﺮدن را در ﺧﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ دارد .و روﺣﯿﻪای ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ
دورهی ﮐﺎﺷﺘﻦ و ﺑﻪ ﺛﻤﺮ آوردن و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آن و ﭘﺮﺳﺘﺎری از
ﮔﯿﺎه ﯾﺎ ﺑﺬر و ﭘﺮوردن دارد.
اﻣﺎ »روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ« ﯾﺎ ﻫﻤﺎن »ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ«ﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ
ﺑﺮﮔﺮدان ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻮاره در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﺑﺎﻓﺘﻦ
اﺻﻄﻼحﻫﺎ و ﮐﻠﻤﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﮑﺘﺐ و ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ را از درون ﺗﻬﯽ و ﮐﺎﻣﻼ آن را ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺳﺎزﻧﺪ .

اﺻﻼﺣﮕﺮان دﯾﻨﯽ !
ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻄﻼح ﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎ !
اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ روﺷﻨﻔﮑﺮی در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺷﺎره
ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی وارداﺗﯽ و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻏﻠﻂ از ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﺳﺖ . .
ﺑﺮﮔﺮدان ﯾﮏ اﺻﻄﻼح ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﻪی
ﻫﻤﺘﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪای ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺖ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﯾﮏ اﺻﻄﻼح )ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ اروﭘﺎﯾﯽ( ﭘﺲ از ﭘﯿﺪاﯾﯽ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه رخ داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻠﻤﻪای
ﮐﻪ ﺑﻪﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﻨﻮز در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و
ﻣﺼﺪاق ﻋﯿﻨﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی وﻃﻨﯽ را ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ
را »اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮرژوازی« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎﺧﺎن را ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎ را دوﻟﺘﯽ ﮐﺮد ،ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ«
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق را دوﻟﺖ »ﺑﻮرژوازی
ﮐﻤﭙﺮادور!« داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺼﺪاق ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ ﺑﻪ
ﻣﻌﻀﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اداﻣﻪ دارد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ را در ﻣﻮرد
»ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ« داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
آل اﺣﻤﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺮﻗﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب
)ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد( ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽدﯾﺪ ،ﭼﺎره را آن دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ
ﺑﻪدﯾﺪه ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻨﮕﺮد و ﺑﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺘﺴﮑﯿﻮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺘﺎزد و ﺣﺘﺎ اﺻﻼﺣﮕﺮان دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ادای ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﯿﺴﻢ را در
ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻟﻮﺗﺮﻫﺎی وﻃﻨﯽ« ﺑﺒﺎد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺑﮕﯿﺮد .او آﺧﻮﻧﺪزاده
و آﻗﺎﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻠﮑﻢ را ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ را ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد؛ و در ﻋﻮض از واﭘﺲ ﮔﺮاﯾﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻮری و
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .و ﺑﺎز ﻫﻢ او ﺑﻮد ﮐﻪ از» ﻣﺎﺷﯿﻨﯿﺴﻢ« در اﯾﺮان
دم زد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﺼﺪاق واﻗﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺎ ﺳﺎده
ﻟﻮﺣﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ واردﮐﺮدن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﻮﻧﺘﺎژ آﻧﺮا ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻧﺴﺎﺟﯽ را »ﻣﺎﺷﯿﻨﯿﺴﻢ« ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ؟ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه و ﭼﯿﺰ ﻧﻮ و ﺗﺎزهای ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎدآوری
ﮐﻨﻢ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭼﭗ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻄﺎﻟﺐ
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
ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ آدم از ﺧﺎک و ﮔﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ وﻟﯽ
اﮔﺮ ﺗﻮ ﺧﻮد را از ﻧﺴﻞ ﻣﯿﻤﻮن ﻣﯽداﻧﯽ ﻣﺨﺘﺎری )ﺧﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮان( .اﯾﻦ
ﺑﺤﺚ و ﺗﻤﺴﺨﺮ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻫﻤﭽﻮن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر »روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭼﭙﯽ« ﭼﻮن ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺳﺎﻋﺪی و رﺿﺎ ﺑﺮاﻫﻨﯽ و ..
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن ﻧﮕﻔﺖ؟ ﺟﺎﻟﺐ
اﺳﺖ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﻟﺒﺎس اﺻﻼح دﯾﻨﯽ و ﻟﻮﺗﺮﯾﺴﻢ ﻫﻤﺎن راه را

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ »روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ« ﺗﺮﮐﯿﺐ درﺳﺘﯽ
ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ اﺻﻼﺣﮕﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺿﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﻦ ﺑﻮد و دﯾﻦ را ﺑﻪ وﺟﺪان آزاد اﻓﺮاد
ﺑﺸﺮی واﮔﺬار ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﺳﺮ آن ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎوﯾﻞ و
ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﻨﯽ دﺷﻤﻨﯽ ورزم .ﻫﺮﻣﻮﻧﺘﯿﮏ ﯾﺎ ﻋﻠﻢ ﺗﺎوﯾﻞ ﻧﯿﺰ در ﻏﺮب از
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮی در ﻏﺮب
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺿﺪﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﻦ ﺑﻮد و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺎ در ﭘﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
دﯾﻨﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮف و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺟﻨﺒﺶ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و روﺷﻨﮕﺮی را ﮐﻢ دارﯾﻢ  ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﺪﯾﻨﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ
واژهﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد را ﺟﺎ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺻﻼﺣﮕﺮان
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ اﺳﻼم را ﺗﻠﻄﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن روی ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﻋﻄﺎر
و ﻣﻮﻻی ﺑﻠﺨﯽ از آن ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ .ﺗﻤﺜﯿﻞﻫﺎ و ﻗﺼﻪﻫﺎی ﻗﺮآن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺎوﯾﻞ و
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﺗﺎ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺮآن در ﻣﻮرد زﻧﺎ و ﺣﺪ و ﻏﯿﺮه.
ﺗﺌﻮﻟﻮژی ﯾﺎ اﻟﻬﯿﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺜﯿﻼت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﺰدﯾﮏ
ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ در اﻣﻮری ﮐﻪ وﺣﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺻﺮﯾﺢ ﺧﺪاوﻧﺪی در ﮐﺎر اﺳﺖ ﺷﮏ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺮد و در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻔﮑﺮ
روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﮏ ﮐﺮد ،ﻫﺮ
ﻣﻘﻮﻟﻪای را ﻣﯽﺗﻮان ﺷﮑﺎﻓﺖ و ﻫﺮ ﻓﮑﺮی را ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﺗﺸﺮﯾﺢ آن ﭘﺮداﺧﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺧﯿﺎم و ﺣﺎﻓﻆ ﻫﺪف از
آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ
در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﻋﺎﺻﯽ و ﻃﻐﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ و آزار.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آﻗﺎی ﺳﺎزﮔﺎرا ﮐﻪ ﻣﺎ اﮐﻨﻮن وارد ﭘﺎرادﯾﻢ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺷﺪهاﯾﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ و اﺻﻮﻻ
ﺟﻨﺒﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﭘﺪﯾﺪهای ﺿﺪ دﯾﻦ ﺑﻮد و »روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ« ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﯿﺸﺘﺎز اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺷﻮد ،زﯾﺮا »روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ« ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﺎزه اﮔﺮ ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﺨﺼﺺ ﺷﺮﯾﻌﺖ دﯾﻨﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ ﺑﺮﺗﺮی دارﻧﺪ و اﺻﻮﻻ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﺺ دﯾﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﯿﺪﯾﺸﺪ .ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ »روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ« ﭼﻘﺪر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد  .در دﯾﻦ ﮐﻪ
اﺻﻞ ﺑﺮ وﺣﯽ و ﺑﻮدن و ﺷﺪن اﺳﺖ ﮐﺎری ﺑﺎ ﻓﺮد ﻧﺪارد .ﻓﮑﺮ »روﺷﻨﻔﮑﺮ
دﯾﻨﯽ« ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و رﻫﺎ از دﯾﻦ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره زﻧﺠﯿﺮ دﯾﻦ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺻﻔﺤﻪ  3ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ »روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ« ﺑﺸﻮﯾﻢ ﺑﺎورﻣﻨﺪان ﺳﺎده
و ﻏﯿﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﮕﺮ دﯾﻦﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺤﯽﻫﺎی ﭘﺮﺗﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎﯾﯽﻫﺎ را
در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادی زﻧﺎن را ﺑﺎور
دارﻧﺪ و ﻫﻨﻮز »روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ« ﻣﺎ از دﯾﻨﺪاران ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ آن ادﯾﺎن ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﻧﺪ و ﻫﻨﻮز اﻧﺪر ﭘﯽ ﯾﮏ ﮐﻮﭼﻪ اﻧﺪ!
اﺻﻼﺣﮕﺮان دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻦ در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺒﺪان ﺷﺮﯾﻌﺖ زده
ﺟﺪی ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺻﺪارت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻘﺐ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ
دﯾﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﻌﻞ اﺻﻄﻼﺣﺎت از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺪارد »ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری دﯾﻨﯽ« ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ »ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻟﻨﺒﯽ«
ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد؟ از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻦ درآوردی »ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ« ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ روش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺗﻔﺴﯿﺮی از آن داﺷﺖ
از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدن آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،وﻟﯽ
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺮگ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮه ﺟﻤﻬﻮری را ﺑﻠﻌﯿﺪ .زﯾﺮا ﺑﺨﺶ
ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﻼﻣﯿﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺮز و ﺣﺪ و ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﯾﺰدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ﻧﺪارد،
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ« ﺧﻠﻂ ﻣﺒﺤﺚ اﺳﺖ و ﻓﺮﯾﺒﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی ﺑﺎرﻫﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ %97
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور ﻣﺮدم در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺒﻠﻮر
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ
ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺎزﮔﺎری
ﻧﺪارد ،دم زده اﺳﺖ! اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ!؟ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺻﻼح ﮔﺮان دﯾﻨﯽ از ﻟﻮﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﮔﺎرد ﮐﻪ از آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ ﺑﻨﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﺴﯿﺤﯽ دﻣﻮﮐﺮات و ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﻣﺴﯿﺤﯽ دارﯾﻢ
وﻟﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﯾﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﺤﻮﻟﯽ در
دﯾﻦ ﯾﻬﻮد ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﺳﻔﺎرشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮرد ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و
دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ دﺷﻤﻦ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ دارد ﮐﺴﯽ ﺟﺮات ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﺪ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎق ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻀﺤﮏ را ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
روزﻫﺎ ﺑﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ »در اﯾﺮان آزادی ﺑﯿﺎن ﻫﺴﺖ وﻟﯽ
آزادی ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ!!؟« اﺻﻞ آزادی ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺨﺺ ﺣﺮﻓﺶ را در ﻧﻬﺎﯾﺖ آزادی ﺑﺰﻧﺪ و از ﻋﻮاﻗﺐ آن وﺣﺸﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻨﺶ ﺑﻪ او آزار
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﯾﮏ ﻫﺰارم ﺣﺮﻓﺶ را ﻫﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﻧﺴﻮری دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﮐﺠﺎﯾﺶ آزادی ﺑﯿﺎن ﻧﺎم
دارد؟ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آن در اﯾﺮان »روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ« ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»آزادی ﺑﯿﺎن« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﻠﺒﺸﻮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﺪد ﻗﺪرت ،ﻧﺎم
دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد و ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﺑﺮآن ﻧﺎم آزادی ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا از ﻣﺪﻋﯿﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﺣﯿﺪی ﮐﻪ در اول اﻧﻘﻼب ﻧﺴﺨﻪ
ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﺌﻮری آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺷﺪ؟
آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آی ﺑﯽ ام و دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
را ﻟﻐﻮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داراﯾﯽ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را
ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و از ﮐﯿﺴﻪ ﻣﻠﺖ ﺧﺮج ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﺠﺎﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﺗﺎزه ﻓﺎﯾﺪهی اﯾﻦ اﺻﻼﺣﮕﺮان دﯾﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻫﺮ ﮐﺪام آورﻧﺪهی
ﯾﮏ اﺳﻼم راﺳﺘﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺮ ﺳﺎزﮔﺎری
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪی آﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﯾﮏ اﺳﻼم را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻼم
راﺳﺘﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ! زﯾﺮا ﻫﯿﭻ اﺳﻼﻣﯽ ،اﺳﻼم دﯾﮕﺮ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﺳﻼم
در ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ را ﻣﻌﺎدل ﮐﻔﺮ
ﻣﯽداﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪای اﺳﻼم ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ و اﻧﺒﺎزی ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
اﺻﻼﺣﮕﺮاﯾﺎن دﯾﻨﯽ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ اﺻﻼح دﯾﻨﯽ را
ﻧﺪارﻧﺪ .اﺷﮑﺎل ﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﻮﺗﺮ ﻧﺪارﯾﻢ ،اﺷﮑﺎل ﻣﺎ در اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺪﻫﺎ ﻟﻮﺗﺮ ﺑﺎﺳﻤﻪای دارﯾﻢ .روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻮاﺧﻮاه
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ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪرت آن را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎری
ﮐﻪ »روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ« ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺪرت دﯾﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎ
اﺻﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺮدار
ﻫﻤﻪی اﺻﻼﺣﮕﺮان دﯾﻨﯽ را رد ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﻪ آﻗﺎﺟﺮی ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﻣﯿﻤﻮن
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ از ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎزه ﯾﮏ ﺷﺮوع اﺳﺖ .ﺷﺮوع از ﻓﺮدﯾﺖ
و اﺳﺘﻘﻼل آن» ،ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭘﺲ ﻫﺴﺘﻢ «.ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﺻﻞ اراده و اﺳﺘﻘﻼل اﻧﺴﺎﻧﯽ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارد و او ﺣﻖ ﮔﺰﯾﺪن و
ﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن ﻧﺪارد.
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت و
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﭘﻞ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﺳﺎﻟﯿﺎن درازی از ﻫﺮ
دﯾﻦ و ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ »ﻋﯿﺴﺎ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﻮدش ،ﻣﻮﺳﺎ
ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﻮدش« زﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ و از »روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ« ﻓﺮﺳﻨﮓﻫﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ
ﺑﻮدهاﻧﺪ .در اول اﻧﻘﻼب ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻣﻄﻬﺮی و ﺑﺎزرﮔﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم
ﻧﺠﺎﺗﺒﺨﺶ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن ﺳﺮوش و ﺳﺎزﮔﺎرا و  ..ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﺳﻼم را
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ .ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان و داﻧﺸﺠﻮ و ﺑﻪ
وﯾﮋه زﻧﺎن در ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻨﺖ و ارﺗﺠﺎع ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮ از »روﺷﻨﻔﮑﺮان
دﯾﻨﯽ« ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮔﺬر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻘﻮل
ﻣﻌﺮوف ﭘﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاب ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ از ﻗﺮن  18ﻫﻢ
ﻋﻘﺐﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺸﯿﺸﺎن اﺳﮑﻮﻻﺳﺘﯿﮏ را در ﻣﻮرد
ﺳﻦ اﺳﺐ و ﺷﻤﺮدن دﻧﺪانﻫﺎﯾﺶ را ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ وﻗﺖ ﺻﺮف
آن ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد دﻫﺎن اﺳﺐ را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و دﻧﺪانﻫﺎﯾﺶ
را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ 25 .ﺳﺎل اﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اداﻣﻪ دارد ،آﺛﺎر اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزه ﻧﻪ در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ در آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
زﻧﺎن ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﻣﺎ ،در ادﺑﯿﺎت ﻣﺎ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ در آن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺣﺰبﻫﺎی
ﺳﻨﺘﯽ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺐ و ﺑﻐﺾﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﮔﺮدآوری ﻣﺮدم را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ،زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﺰبﻫﺎﯾﯽ ﻣﺪرن ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺣﺰبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
آزادی ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ را در آزادی ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺎ اﺣﺴﺎس دﯾﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﻣﺮدم را ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ آزادی و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﭘﻞ زد؛ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﭘﻞﻫﺎی
روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ روزﮔﺎری در ﮐﻨﺎر روﺷﻨﻔﮑﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﻮد؟ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺴﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ .ﺑﺮای
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﺎرغ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و دﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آزادی وﺟﺪان ﻓﺮدی
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﻨﺖﻫﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺬارد ،اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی
ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﺟﺮﯾﺎن دارد ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎﻫﻢ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را داﻣﻦ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
24ﻣﺎه ﻣﯽ  -2004اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ

در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﮐﺘﺎب ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ ام
 -1ﺑﯿﺮاﻫﻪﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺟﻤﺎﻟﯽ :ﭘﺎرﯾﺲ ژاﻧﻮﯾﻪ1985
 -2ﻫﻤﮕﺎم ﻫﻨﮕﺎم ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺟﻤﺎﻟﯽ -3از ﻫﻤﻪ و از ﻫﯿﭻ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺟﻤﺎﻟﯽ 1985
 -4ﺧﻮد زاﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﯾﺴﺖ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺟﻤﺎﻟﯽ 1987
 -5آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺟﻤﺎﻟﯽ 1987
 -6ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺟﻤﺎﻟﯽ1995

اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت روﺣﯽ -رواﻧﯽ ...
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﯿﻒﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﺮاک در ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد.
ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری آزادی و
دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﯾﺎ رﻓﺮاﻧﺪوم و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻮع
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ﺣﮑﻮﻣﺖ آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ آرای آزاد ﻣﺮدم
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺎده
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻻزم و ﺿﺮوری را
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﺎز ﺧﻮد را ﮐﻮک ﮐﺮده
و در ﭘﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻧﺒﻮد.
ﺑﯽﮔﻤﺎن در ﻫﯿﭻ دورهای از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺿﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آزادی و
دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺮوری ﻧﺒﻮد ،ﺧﺼﻮﺻﺄ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،آﻧﻬﻢ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺮاﺋﻂ آزادی ﮐﻪ در اروﭘﺎ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮔﻮﯾﺎ آن ﭼﻨﺎن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯿﻪ آن رژﯾﻢ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،داﻧﺴﺘﻪ و ﯾﺎ ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ،در اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ
ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ از آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺎدری،
ﺣﺘﯽ ﮐﻮدک ﻧﺎﻗﺼﻞاﻟﺨﻠﻘﻪ ﺧﻮد را ﻃﺮد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﺎ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺣﺮاﻓﯽ دارد و ﻣﺮد ﻋﻤﻞ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ.
در واﻗﻌﯿﺖ رﻫﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻮﯾﻨﯽ در ﻗﺮن  21رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﻬﺎﻣﺖ اﺑﺮاز
آن را ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﺑﺠﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و اﺗﺤﺎد ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮد
ﺳﺪ راه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری و اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﺰاران
ﺷﺎﺧﻪ »ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ« در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪاﻣﺸﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻫﻢ
ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ و ﺳﻦ رﻫﺒﺮان اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﺶ ﺑﺎﻻی  75ﺳﺎل
اﺳﺖ ،ﺧﻮد ﻣﺸﺘﯽ اﺳﺖ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺮواری ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺧﻮد را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮﺣﻖ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ »رﻫﺒﺮ« واﻗﻌﯽ »ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ« ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮای
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ »ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ« ﺑﺪل ﺷﺪهاﻧﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻨﺎن ﺑﺨﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻫﺮ
ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺎز آﻧﺎن ﺑﺮﻗﺼﺪ ،ﺑﻪ درون »ﺟﺒﻬﻪ« راه
ﻧﺪﻫﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ »ﻫﺴﺘﻪ« ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﻧﻘﺸﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ روز اﯾﺮان ﺑﺎزی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای »ﺟﻬﺎن ﺳﻮﻣﯽ« ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را
ﻧﺼﻔﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻫﻤﻪ راهﻫﺎ را ﻣﯿﺎنﺑﺮ زﻧﺪ .ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ
ﭼﻮن ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪی از ﻧﻮ ﺷﺮوع
ﮐﻨﺪ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺒﺎرزهاش ﺑﺮای آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ،ﺧﻮد
ﺳﺪ راه آزادی و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮی
از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ وﺣﺸﺖ دارد و ﻧﮕﺎﻫﺶ داﺋﻤﺄ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﺮب و
ارزشﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﭼﻮن ﻫﯿﻮﻻﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﮔﺮﯾﺨﺖ و در
ﻋﻮض ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮدی را زﯾﺒﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،زﯾﺮا در ﺑﻄﻦ
آن ارزشﻫﺎ اﺣﺴﺎس »اﻣﻨﯿﺖ« ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮی ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
واﻗﻌﯿﯿﺎت روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺠﺎی دﻓﺎع از ﺑﺨﺘﯿﺎر ﯾﺎ ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺑﻨﯽ ﺻﺪر،
ﻫﻮادار ﺧﻤﯿﻨﯽ و »ﺧﻂ اﻣﺎم« ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ دﺷﻤﻨﯽ داﺷﺖ و ﺑﺎ
ﺗﺤﻘﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺪل
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ»روﺣﺎﻧﯿﺖ« رﻫﺒﺮی ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ »ﺑﻬﺸﺖ
ﺑﺮﯾﻦ« دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﺒﺶ آزادیﺧﻮاﻫﯽ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﮏ ﮐﻪ در ﻏﺮب
ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﮐﻨﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،از ﻣﺤﯿﻂ آرام و زﯾﺒﺎی ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮب
ﻟﯿﺒﺮال ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺑﺪﺷﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﭼﻨﯿﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ داﺋﻤﺄ از
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺑﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺟﺮأت و ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﻮرژوا -ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮد ،ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺶ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮان ﺑﺎ آﻧﮑﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺳﻨﺖ و ارﺗﺠﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﻪ دﻓﺎع ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪﻧﺪ ،ﻣﺪﻋﯽاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
روز ﻋﺎﺷﻖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮدای آن روز ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺟﺎﺳﻮس
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ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دﯾﺮوز ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎور دارﻧﺪ و ﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﺎور ﮐﺮد.
ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎنﮔﻮﺋﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی در
ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﯾﺎﻓﺖ .او از ﯾﮏﺳﻮ ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽداﻧﺪ و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺳﻼم وﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ
ادﯾﺎن ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺗﻀﺎدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮ دﯾﻨﯽ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد را ﻣﻮﻣﻦ و
ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ را ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ وﮐﻔﺎر ،ﺑﻪ
ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮﺧﻮدی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .روﺷﻨﻔﮑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻦ رو داﺋﻤﺄ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﺺﮔﻮﺋﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،از
ﻧﻮادهﮔﯽ ﮐﻮرش ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ داﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد و
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻃﺮﻓﺪار ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﻧﻮع اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ آن را ﻧﻤﯿﺘﻮان در دﮐﺎن ﻫﯿﭻ
ﻋﻄﺎری ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی دﻓﺎع از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ،
ﻫﻮادار زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﯿﻨﻪ ﺑﯿﺴﺎﺋﻮ و  ...ﻣﯽﺷﻮد و اﺻﻮﻷ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﻪ او ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ دادهاﻧﺪ.
آن ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در درون ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﭗ و ﯾﺎ راﺳﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻋﺒﺎدی ﻧﺪارد .اﯾﻨﺎن ﻫﻮادار ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮد را ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
و ﯾﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،از آزادی دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺮ
ﮐﺮدن آﻓﺘﺎﺑﻪ آب ﻣﻼﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﮕﯽ
ﺧﻮد را ﺟﺰﺋﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﺳﮑﻮﻻر ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺮج و
ﻣﺮﺟﯽ ﮐﺪام ادﻋﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎور ﮐﺮد؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ :ﭼﻨﯿﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
آزادیﮐﺶ و ﺑﯽﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .و ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﻪ
روی ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ،آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان از اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ روی ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻪ و ﺧﻮاﻫﺎن
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ آﻧﻨﺪ.

در ﺿﺮورت ﺗﺸﮑﯿﻞ ...
ﻟﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻌﺎً در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ .ﻟﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮاﺗﯽ را
ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوفاش
»اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﺗﺰ
اﺳﺎﺳﯽ وی در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﺧﺮﯾﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪی اﻧﮑﺸﺎف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ ،ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎ و
ﺗﻀﺎدﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ذاﺗﯽاش ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖ و ﻏﯿﺮه ،ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ رﺷﺪ
ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ ،ﯾﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آﻏﺎز
»ﮔﻨﺪﯾﺪﮔﯽ« و اﺿﻤﺤﻼل آن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺼﻠﺖ
ﻣﻠﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﻮزهی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن از
ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﯽﮔﺬرد و ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪی ﻣﻠﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن در دﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﭘﯿﺪا
ﺷﺪن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری از ﻫﺮ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﺎم
آن را ﺑﺨﺮد ،ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ و
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻟﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ و اﺗﺼﺎل را ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮی ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪِ
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،راه ﭘﺎره ﮐﺮدن اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺳﻠﻄﻪی ﺑﻮرژوازی ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪی اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮ را ﭘﯿﺪا و آن را ﭘﺎره ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم
زﻧﺠﯿﺮ از ﻫﻢ ﺑﮕﺴﻠﺪ .ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را
»ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در ﺣﺎل اﺣﺘﻀﺎر« ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ،ﺳﺎلﻫﺎی ﺟﻨﮓ،
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ درج ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم »در ﺑﺎرهی
ﺷﻌﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪهی اروﭘﺎ« .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اوت ﺳﺎل  1915ﺑﻪ
رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ در آﻣﺪه و ﻣﻮﺿﻮع آن ﺗﻮﺿﯿﺢِ ﻣﻮﺿﻊ »ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪی
ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰی« در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر اﺳﺖ .ﻟﻨﯿﻦ در ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﻠﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻗﺎﻧﻮنِ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺑﺘﺪا
در ﻣﻌﺪودی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮرِ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪِ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﺳﻠﺐِ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدنِ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد،
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻘﯿﻪی ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎی داری ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ ﻃﺒﻘﺎت زﺣﻤﺖ و ﺳﺘﻢ
ﮐﺶ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺑﺮ ﺿﺪِ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻗﯿﺎم ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرتِ ﻟﺰوم ﺣﺘﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ
ﻃﺒﻘﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﻨﻨﺪه و دوﻟﺖﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام
ﻣﯽزﻧﺪ .ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﻤﻮدن
ﺑﻮرژوازی ،در آن ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺟﻤﻬﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﻣﻠﺖ و ﯾﺎ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ را در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺿﺪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﮕﺮوﯾﺪهاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﻣﯽﺳﺎزد .از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدنِ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺪون اﺳﺘﻘﺮار دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻃﺒﻘﻪی ﺳﺘﻢ ﮐﺶ
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪون ﻣﺒﺎرزهی ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺳﺮ
ﺳﺨﺖِ ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ،اﺗﺤﺎد آزاد
ﻣﻠﺖﻫﺎ در ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ«.
از اﯾﻦ اﻇﻬﺎراتِ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ وی ﻓﮑﺮ »اﻧﻘﻼب
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا اﮔﺮ ﻧﻪ از ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری آﻏﺎز و در ﻓﺎﺻﻠﻪی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ از ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری آﻏﺎز ﺷﻮد ،رﻫﺎ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻣﮑﺎن وﻗﻮع آن ﺣﺘﺎ
در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﮐﺸﻮر ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهای ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺳﯿﻪی ﺗﺰاری ،دل ﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻟﻨﯿﻦ از ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ،ﺣﮑﻢ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻨﻄﻘﯽ آن
ﭘﯿﺶ ﻣﯽﻧﻬﺪ ،ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ از آن
ﻣﻘﺪﻣﻪ اراﯾﻪ دﻫﺪ ،و از آن ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را
اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﮑﻢ اول :ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﻧﺎﻣﻮزون ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯽﭼﻮن و
ﭼﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ .ﺣﮑﻢ دوم :از اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﭘﯿﺮوزی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺑﺘﺪا در ﻣﻌﺪودی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﻟﻨﯿﻦ ﺣﺪ اﻗﻞ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺧﻮد دﻟﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽآورد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﻧﺎﻣﻮزون اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا و اﺑﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻟﻨﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ را در ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺗﻮﻟﯿﺪ و آﻧﺎرﺷﯽ ﺑﺎزار و
در ﺗﻮﻟﯿﺪِ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .وﻟﯽ ﻣﺎرﮐﺲ در ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺧﻮد از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی ﻋﻤﻞﮐﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری از واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻠﺖ
وﻗﻮع ﺑﺤﺮانﻫﺎی دورهای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻋﻠﺖ
اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را .و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺿﺮورﺗﺎً ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎً در
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻗﺎﻧﻮن اﻧﮑﺸﺎف آن ﻫﯿﭻ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺧﻮد ﮐﺎر و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮑﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ را ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺒﺪل
ﺳﺎزد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﺣﺘﻤﺎً و
ﺿﺮورﺗﺎً ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺮای
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﻤﯽداﺷﺖ .ﭼﻪ در
ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد را ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﯿﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺮی و واﺳﻄﻪی ﺗﺤﻘﻖ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻓﺮا اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮا ﺗﺎرﯾﺨﯽ از روز ازل ﺑﺮاﯾﺶ
رﻗﻢ زده ﺑﻮد.
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دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻮزون ﺑﻮدنِ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری ﺑﯿﺎنِ ﻧﺎﻣﻮزون ﺑﻮدن درﺟﻪی ﺗﮑﺎﻣﻞ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪی در
ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،و در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ،
در اﯾﻦﺟﺎ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روﺑﺮو ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺣﯿﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺮی ﮐﻪ اﺛﺒﺎت آن ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﻧﻪ ﭼﻨﺪان آﺳﺎن
اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوتِ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ را
در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر و ﻣﯿﺎنِ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،درﺟﻪی ﻧﺎﻣﻮزون ﺑﻮدنِ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺒﺎدﻟﻪی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ،ﮐﻪ اﯾﻀﺎً ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮای رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻮزﻧﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﻢ و ﮐﻢﺗﺮ ﺷﻮد .ﺗﺎ ﺣﺪی
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ از رﺷﺪ و اﻧﮑﺸﺎف ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ
رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞِ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﻮﺟﺐ وﺟﻮد اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﺎن
آﻧﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮی آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ رﺷﺪ ﻧﺎﻣﻮزون اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯽﭼﻮن
و ﭼﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را در
ﻣﻌﺪودی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮان از آن اﺳﺘﻨﺘﺎج ﮐﺮد
ﮐﻪ از آن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﮕﺮ ﺳﺮاﯾﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ
اﻣﺮ ،رخدادنِ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪنِ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺻﺤﻨﻪی ﺗﺎرﯾﺦ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪنِ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ ﻻزم ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رخ دﻫﺪ .ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﺎرﮐﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ و ﻋﻠﺖ اﻧﻘﻼبﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻐﺎﯾﺮ
اﺳﺖ.
ﻧﺰد ﻟﻨﯿﻦ ﺳﺮاﯾﺖ و ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻣﺮی ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻟﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﻦ
ﺳﺆال را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﻘﻼب از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﮑﺮد و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﺎﻓﺖ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖِ اﻧﻘﻼب در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در آن ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺴﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .اﻣﺮی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت در
روﺳﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ و ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدنِ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در
آﻟﻤﺎن و اﻃﺮﯾﺶ و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻋﻤﻼً رخ داد ،وی ﺑﺎ آن روﺑﺮو
ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺗﺰ »ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر« را اﺧﺘﺮاع
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن را ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮده اﺳﺖ
و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻈﺮی ﻧﺪارد.
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎلِ زﯾﺎدِ -اﻟﺒﺘﻪ اﻣﮑﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺴﺖ وﻟﯽ
اﻣﮑﺎن ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،از اﯾﻦ رو ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﻏﯿﺮ
ﻋﻠﻤﯽ ،آن ﭼﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺛﺒﺎت اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺖ -وﻗﻮع اﻧﻘﻼبِ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر و ﺳﭙﺲ ﺳﺮاﯾﺖ و ﮔﺴﺘﺮش آن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد .ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮای آن
ﭘﯿﺶﺷﺮﻃﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ :ﭘﯿﻮﻧﺪ ،در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدِ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏدﯾﮕﺮ و ﻧﯿﺎز آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ
و رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮشِ ﻣﺮاودهی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦِ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮِ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻼواﺳﻄﻪ در اﻗﺘﺼﺎد و
ﺷﺮاﯾﻂِ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻓﯽاﻟﺒﺪاﻫﻪ و از اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻓﺮدا ﯾﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻨﺴﭙﯿﺮاﺗﯿﻮ و ﮐﻮدﺗﺎ ،آن ﻃﻮر ﮐﻪ در اﮐﺘﺒﺮِ  1917در روﺳﯿﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺰبِ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،رخ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎلِ ﯾﮏ ﺑﺤﺮانِ ﻋﻤﯿﻖ اﻗﺘﺼﺎدی -ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖِ ﭘﯿﻮﻧﺪ و واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺷﺪﯾﺪ و روز اﻓﺰونِ اﻗﺘﺼﺎدِ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﺪنِ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن و در ﺧﻠﻊ روی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻨﺒﺸﯽ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ دادﮐﻪ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺤﺮانﻫﺎی
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ﻻﯾﻨﺤﻞِ اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ در ذﻫﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﻗﺸﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﮐﺮده و آن
را ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎزه ﭘﯿﺶ از ﻓﺮاﻫﻢ
آﻣﺪنِ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوﺳﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ
ﭘﺮوﺳﻪی اﺗﺤﺎد ﮐﺎرﮔﺮان و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺒﺎرزاتِ آﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ،
ﺣﺪ اﻗﻞ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری.
رﺷﺪ ،ﮔﺴﺘﺮش ،و ﻋﻤﻞﮐﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن و اﻣﮑﺎنِ اﻧﺘﻘﺎلِ
آن از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮشِ ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺑﻮرس و رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،اﻟﺰاﻣﺎً ،دﯾﺮ ﯾﺎ
زود ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏِ و اﺗﺤﺎد ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺒﺎرزهی آﻧﺎن در ﭼﺎرﭼﻮبِ ﻣﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی
ﻣﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﭼﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در
ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی را ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮود .اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﯿﺎن ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد و در روﻧﺪِ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺗﺤﺎد آﻧﺎن و اﺗﺨﺎذ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی واﺣﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ واﻗﻌﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮﺿﯿﺢِ ﻋﻠﻞ ﺑﺤﺮانﻫﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺰب ﯾﺎ آن ﺣﺰب ﺑﻮرژواﯾﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮده،
ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﺪ از ﺧﻮدِ ﻧﻈﺎم و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﭘﯿﺶ ﻧﻬﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮانِ ﺗﻨﻬﺎ راهِ ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﻘﻼﯾﯽ ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان ﻣﻄﺮح
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﺼﻠﺖ ﺧﻮد ،اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و ﻣﺘﺤﺪاً ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻈﺎم و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ اﺣﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺷﻌﺎرِ ﺗﺎرﯾﺨﯽ »ﮐﺎرﮔﺮان
ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﺪ« زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮد را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻧﮑﺘﻪی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ آن ﺿﺮورت دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ
در زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻣﮑﺎن وﻗﻮعِ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر را ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻧﻤﯽداﻧﺪ
ﺑﻠﮑﻪ روﺳﯿﻪ را ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻨﻈﻮر دارد .دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ ﮐﻪ وی در
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻨﺒﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻦ
ﻣﺸﺘﯽ از دول ﻣﻌﻈﻢ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ دوﻟﯽ ﮐﻪ در ﻏﺎرتﮔﺮیﻫﺎی
ﻋﻈﯿﻢ و ﺳﺘﻢﮔﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﭼﻬﺎر دوﻟﺖِ ﻣﻌﻈﻢ اروﭘﺎ :اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،روﺳﯿﻪ و آﻟﻤﺎن«...
ﺑﺎری .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ از »اﻧﻘﻼب« ﻓﻮرﯾﻪ در
 1917از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت در روﺳﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺖِ ﺣﺰبِ
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ،ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻻزم را ﭘﺮوراﻧﺪه اﺳﺖ :ﺗﺌﻮری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
)ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداریِ در ﺣﺎلِ اﺣﺘﻀﺎر ،ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪی زﻧﺠﯿﺮ( و ﻧﻈﺮﯾﻪی
اﻣﮑﺎن اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر و ﺳﺮاﯾﺖ و ﮔﺴﺘﺮشِ آن ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ .
 -2ﻟﻨﯿﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞِ ﺧﻮد را در ﺑﺎرهی »اﻧﻘﻼب« ﻓﻮرﯾﻪ و
وﺿﻌﯿﺖِ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎزهای ﮐﻪ در روﺳﯿﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در
»ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ از دور« ﮐﻪ از زورﯾﺦ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ،ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺎﻣﻪی
ﻧﺨﺴﺖ وی از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ رﺧﺪاد ﻓﻮرﯾﻪ »ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﻘﻼب« اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و اﯾﻦ اﻧﻘﻼب
آﺧﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وی ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل در ﺻﺤﻨﻪ،
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ ،ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و از دو ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﯾﮑﯽ ﻗﺪرتِ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺗﺰار ﺑﺮ
ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪه و دﯾﮕﺮی ﻗﺪرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی.
ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖِ وارث ﺗﺰار ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد و از ﺻﻠﺢ ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﻘﻼب ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻋﻠﺖ
ﻗﯿﺎم ﺳﺮﺑﺎزان و ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺰار ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺳﺮ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ زد .وﻟﯽ از
آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺟﻨﮓ و ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎ ،ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﮐﺸﺘﺎر،
ﻓﻘﺮ و ﺗﻬﯽدﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن »ﺻﻠﺢ ،ﻧﺎن و آزادی«اﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ .وﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺘﻔﻘﺎﻧﯽ
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دارﻧﺪ .ﻟﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺘﻔﻘﺎن را در روﺳﯿﻪ در »ﺗﻮدهی وﺳﯿﻊ ﭼﻨﺪﯾﻦ ده ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ،
ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖِ ﻋﻈﯿﻢِ اﻫﺎﻟﯽ ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ ،از ﺗﻮدهی ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺗﺎ
اﻧﺪازهای دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺧﺮدهﭘﺎی روﺳﯿﻪ« و در ﺧﺎرج از روﺳﯿﻪ در
»ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎیﮐﻠﯿﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺤﺎرب و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ«
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ:
»ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﯾﻦ دو ﻣﺘﻔﻖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﻟﺤﻈﻪی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺘﺪا در راه ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
و ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻣﻞِ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﻼﮐﺎن و ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖِ
ﮔﻮﭼﻒ -ﻣﯿﻠﯿﻮﮐﻒ و ﺳﭙﺲ در راه ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ
وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻠﻞ رﻧﺞ دﯾﺪه از ﺟﻨﮓ ،ﺻﻠﺢ ،ﻧﺎن و آزادی
ﺑﺪﻫﺪ ،ﮔﺎم ﺑﺮ دارد و ﮔﺎم ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.«.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻟﻨﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﺎن در روﺳﯿﻪی ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪه و ﺟﻨﮓ زده ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺿﺮورتِ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦِ ﺻﻠﺢ و
ﻧﺎن و آزادی ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼٌ واﻗﻌﯽ و ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ،
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ وﺟﻮد
آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﯾﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ ﮐﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺳﺮﺑﺎزان و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ
ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺰار ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ او را واژﮔﻮن ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﯽ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽ و دﻫﻘﺎﻧﯽ .ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در
آن ﺧﻮاﺳﺖِ ﻧﺎن و آزادی ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدنِ ﯾﮑﯽ
از ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﺷﻮد ،در آن ﻫﻨﻮز آﮔﺎﻫﯽ
ﭘﺮوﻟﺘﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ .ﻣﮕﺮ ﻧﺎن و آزادی ﺷﻌﺎر اﻧﻘﻼﺑﯿﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻧﺒﻮد؟ ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻟﻨﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ آن
اﻧﻘﻼب ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮرژوا -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮد .ﺣﺎل ﭼﺮا ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﻗﺮن ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪی آن اﻧﻘﻼب ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ،ﻧﺎن و آزادی ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ
اﮐﺜﺮﯾﺖِ ﻣﺮدم آن ،آنﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺧﺼﻠﺘﺎً و ﻣﺎﻫﯿﺘﺎً
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﺑﻮرژواﻫﺎ و ﺧﺮده ﺑﻮرژواﻫﺎ ﻃﺮح آنﻫﺎ را
ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽاﻧﺪ .ﺑﻮرژوازی و ﺧﺮده
ﺑﻮرژوازی ﺗﻮدهﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ را اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ
اﻧﻘﻼبﻫﺎ و ﻗﯿﺎمﻫﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪای
ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،ﻃﺒﻘﺎت و ﻗﺸﺮﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ آن ﻫﻨﻮز در ﭘﯽ ﻧﺎن و
آزادیاﻧﺪ ،ﭼﻮن آنﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﺮ ﻧﯿﺮو و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد ﮔﻤﺎن ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺎن و آزادی ﻣﯽدﻫﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ .و
ﭼﺮا اﯾﻦ ﻧﯿﺮو و اﺷﺨﺎص ،ﺧﺮده ﺑﻮرژواﻫﺎ و ﺑﻮرژواﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻃﺮح ﺷﻌﺎر و
ﺧﻮاﺳﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ
آﻧﺎن آنﻫﺎ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺤﺮوم از آن را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،آن ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد و ﻓﯽاﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﻪ
ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را
ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻨﻮز ﺧﻮد را از ﺗﻮﻫﻤﺎت ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽ رﻫﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ
و ﮔﺎم ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ و ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻨﻬﺎده اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦ اﻣﺮ را
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢﻫﺎی ﺟﻮراﺟﻮر از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻧﻮاعِ
رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﺧﺮدهﺑﻮرژواﯾﯽ در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎل  1848ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ در آن ﺟﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ و ﺻﺮاﺣﺖ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻِﺮفِ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺑﻮرژوازی ﻣﺴﺎوی
ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ او ﻧﯿﺴﺖ.
ﻟﻨﯿﻦ در  1905در »دو ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ« ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی
ﭘﯿﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﭼﻪ در »ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ از دور«
ﻣﯽآورد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
ﺷﺮاﯾﻂِ ﻋﯿﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی روس ﺿﺮورﺗﺎً اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺴﺖ ﮐﺮدنِ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻮرژوازی ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ
و ﺗﺜﺒﯿﺖ آن ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺑﻪ رﻏﻢِ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﮑﺮاﺳﯽ روس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو در اﻧﻘﻼب ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت
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وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎرزهی ﺣﺰب و ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن
و دﯾﮕﺮِ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻮژوازی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد ﺣﺘﺎ در
دوﻟﺖِ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم رﻓﺮمﻫﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﻮرژوازی ﻣﺘﺮﻗﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺒﻘﺎت و ﻗﺸﺮﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ در اﻧﺠﺎم
رﻓﺮمﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮبِ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎتِ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺒﺎرزهی
ﺣﺰب و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی رﺷﺪ و اﻧﮑﺸﺎف
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و در راه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد.
وﻟﯽ  12ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻟﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﻘﻼبﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ »اﻧﻘﻼب« ﻓﻮرﯾﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه ﻫﺮ
ﭼﻪ زودﺗﺮ ﻃﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻮﻋﻮد ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮔﺎم ﻧﻬﺎد .ﻣﮕﺮ در ﻇﺮف دوازده ﺳﺎل ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل آن در
ﺟﻨﮓ و وﯾﺮاﻧﯽ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﺎﻣﻌﻪی دﻫﻘﺎﻧﯽ روس ﭼﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ و
ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰی ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در  1905ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد
)اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ( اﮐﻨﻮن ﻣﻤﮑﻦ
ﺷﺪه ﺑﻮد!!؟؟ ﺗﺎزه اﮔﺮ در  1905ﺑﻮرژوازی روس ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آورد ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪنِ ﺧﻮد را در ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺰار و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﻬﻨﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ
آﺳﻤﺎن رﯾﺴﻤﺎن ﺑﺎﻓﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در  1917ﺧﻮد را
دلﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮد.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻟﻨﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ و ﺑﺎ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﻤﮑﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای او
دﯾﮕﺮ ﮐﻠﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪی روس ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ دﻫﻘﺎﻧﯽ و
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهی آن ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت
و ﻗﺸﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن ،ﺣﺘﺎ ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦِ آنﻫﺎ ،ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﺪارد .ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ وی در »دو
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ« ﺿﺮورتِ وﺟﻮد آن و ﺗﮑﺎﻣﻞِ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺼﻮلِ آن و ﮔﺬار از آن را ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪنِ ﺷﺮاﯾﻂِ ﻋﯿﻨﯽ و
ذﻫﻨﯽِ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﻘﻼب و اﺳﺘﻘﺮار ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ،ﯾﻌﻨﯽ دﻫﻘﺎﻧﺎن ،از ﺳﻄﺤﯽ از
آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﻬﻨﻪی ﻓﺌﻮداﻟﯽ اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ،ﮐﻪ  12ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در »دو
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ« آن ﻗﺪر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﺑﺮای او اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد .او ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آن
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪی روس و ﺷﺮاﯾﻂِ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻨﮓزدﮔﯽ و ﻓﻘﺮ و
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ روی واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂِ ﻋﯿﻨﯽ و
ذﻫﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﮔﻮاه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﻨﺪد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روشﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻞ
ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ رﻫﺒﺮ و ﺣﺰب ﺑﻮرژوا و ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﻏﯿﺐ و
ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار و وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ
دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎزد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻟﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و ﻧﻈﺮات او ﭼﻨﮓ
ﻣﯽاﻧﺪازد و اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺗﺤﺖ ﻟﻮای اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﯽآراﯾﺪ ،وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻣﺎرﮐﺲ و
ﻧﻈﺮات او ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻗﻼﺑﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﺎ ﻣﯽزﻧﺪ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی وارد آوردن ﺿﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎری را ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﯿﺮوانِ ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽآورد ،ﮐﻪ ﮐﺎری ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺟﺰ ﺑﺎور ﺑﻪ ﺗﺌﻮریﻫﺎی دﺳﺖ ﭘﺨﺖ او و
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻤﻠﯽ آنﻫﺎ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦِ اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪﻫﺎ ،در ﮐﻨﺎر ﻓﺪا
ﮐﺮدنِ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﺑﯽ آﺑﺮو ﮐﺮدن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،اﯾﻦ آرﻣﺎن واﻻی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﻧﺎم در ذﻫﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺻﻠﯽ آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻔﯽ ﺣﺮﻣﺖ و
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن ،اﺳﺘﺒﺪاد ،زﻧﺪان ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ،دادﮔﺎهﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،اﻋﺪام،
اردوﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺎرِ اﺟﺒﺎری ،ﺧﻮدﺳﺮی و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ،دروغ و ﺗﺰوﯾﺮ،
ﻓﺴﺎد و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ،ﮐﯿﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﺳﻠﻄﻪ و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﺧﻠﻖﻫﺎ و ﻣﻠﻞ

ﺷﻤﺎره 89

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

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻟﻨﯿﻦ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و ﻫﻢ ﺑﻮرژوازی و ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﭘﺮدازان آن ،ﺷﻮروی و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن را ﻋﯿﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ِﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ!!؟؟
اداﻣﻪ دارد

اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ...
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰدور ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺸﺖ و از  4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ  8/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺮ  1000ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺖ و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  1882و  1907ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
1907
1882
رﺷﺘﻪ
 223ﺗﻦ
 320ﺗﻦ
ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ آزاد
 725ﺗﻦ
 661ﺗﻦ
ﮐﺎرﮔﺮان
 52ﺗﻦ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداری  19ﺗﻦ
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 ﻣﻘﻮﻻت در راﯾﺶ
آﻟﻤﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ:
1907
1882
رﺷﺪ
 1087000ﺗﻦ
 579000ﺗﻦ
 88درﺻﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  37درﺻﺪ و رﺷﺪ
ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  52درﺻﺪ ﺑﻮد.
ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداری را ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ و ﻧﯿﺰ
ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ آزاد ﺟﻤﻊ زﻧﯿﻢ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻗﺸﺮی ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ از
ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ »ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻮ«  der neue Mittelstandو ﯾﺎ »روﺷﻨﻔﮑﺮان« Intellektuelle
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﯾﻦ »ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻮ« در ﺳﺎل  1882از  886000ﺷﺎﻏﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺳﺎل  2377000 1907ﻧﻔﺮ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ
 1491000ﺗﻦ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻋﻮض »ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻬﻦ«
در ﺳﺎل  1882از  5191000و در ﺳﺎل  1907از  5490000ﺗﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ  300000ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،آن ﻫﻢ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻬﻦ زﯾﺎد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻠﯿﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺟﺰﺋﯽ
از اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﻣﺪﯾﺮان
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از آن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻪﮔﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ،را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰﺋﯽ از ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ داﻧﺴﺖ.
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﻦ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻬﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،آن ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﻧﻘﻄﻪ
ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی از ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻬﻦ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﭘﺎرازﯾﺘﯽ ﮐﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه
و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻬﻦ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻮ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎﺋﯽ ﺷﺎﻏﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی وﺟﻮدﺷﺎن ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ.
در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد و اﻫﻤﯿﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﯿﺶ از
ﻫﺮ ﻗﺸﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ اﻓﺰوده ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر
اﺳﺎﺳﯽ دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮔﺸﺖ.
رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن »ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻮ« ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﯿﺰ ﺟﺬب اﻗﺸﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم در ﺳﯿﺴﺘﻢ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورﺷﯽ ﮐﻪ ﻋﻄﺶ داﻧﺶآﻣﻮزی ﻣﺮدم را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽداد،
ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺪﺳﺖ
آوردن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
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در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ زﯾﺎد و ﯾﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده و اﻧﺮژی
ﻓﺮاوان ﺳﺒﺐ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ :ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ،آﻧﻬﻢ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺑﺨﺶ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻋﻤﻠﯽ رﺷﺪ ﮐﺮد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺑﯽ
آب و ﻧﺎن ﻧﺮوﻧﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺷﻌﺎر ﻏﻨﺎﺋﯽ اﺛﺒﺎت
ﮐﻨﻨﺪ.
در آن زﻣﺎن ﻣﯽﺷﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ
آﻧﻬﺎ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺸﺎﺋﯽ و ﯾﺎ دارای ﺷﺄن و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﭼﻮن آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی از اﺣﺘﺮام ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ
آﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮرژوازی ﻫﻢﺳﻮﺋﯽ داﺷﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ از زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺷﺘﺎب دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ
ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه »ﻫﻮش« Intelligenz
اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮد را
از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .درآﻣﺪ و واﺑﺴﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﺋﻤﺄ ﺧﺼﻠﺖ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﺋﯽ ﺑﺨﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﺮ اﻧﺪازه ﺗﻀﺎد ﻣﺎﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ
دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻧﯿﺮوی ﻣﺒﺎرزه روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻧﻮﯾﻦ
در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ روﻧﺪ
دردآورﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻫﻤﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻧﻤﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ
روﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﺎن ﭘﯿﺮو ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،در ﻣﯿﺎن
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﯿﺮارﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻫﺮاﻧﺪازه ﺑﻪ ﺗﻮده اﺿﺎﻓﻪ
ارزش اﻓﺰوده ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﻮﺟﺐ ازدﯾﺎد ﺳﻮد آﻧﻬﺎ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮﺷﯽ و ﯾﺎ ﻓﺎﯾﺪه دﯾﮕﺮی
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪﻫﺎ و اﺳﺐﻫﺎی ﺳﻮاری،
ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ آوازﺧﻮاﻧﺎن ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق ،وﮐﻼ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺰرگ ،ﻣﺪﯾﺮان
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮان آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺣﻘﻮقﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ درآﻣﺪ ﮐﺎر و ﯾﺎ
ﻣﺰد ﮐﺎر ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ از اﺿﺎﻓﻪ ارزش ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ درآﻣﺪﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﮔﺴﺘﺮده از اﻣﺘﯿﺎزات رﺷﺪ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﺑﺎرآوری ﮐﺎر ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺨﺸﯽ از روﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری از روﺷﻨﻔﮑﺮان را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ رﺳﻨﺪ .ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد رﻗﯿﺒﺎن اﻓﺰوده ﺷﻮد ،ﺑﻪﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻘﺎمﻫﺎﺋﯽ ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
آن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ از ﻧﺒﻮغ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهای ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای آن ﮐﻪ از ﺗﻌﺪاد رﻗﯿﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺑﺰار ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﮑﺎرﺑﺮن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﺋﯽ در ﻫﻨﺮ ﻋﻤﻸ ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﺨﺶ داﻧﺶ ،آﻧﻬﻢ ﻧﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﻠﮑﻪ در
ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯽ آن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﮐﺴﺐ ﺗﺨﺼﺺ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه را ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﺑﺎ ﻫﺮ اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻪ ﻓﺮاﺳﻮی
ﺑﺮﺗﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻮﻟﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽورزد .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻐﻠﯽ
از دوران ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﯾﻌﻨﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺌﻮداﻟﯽ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ رﺳﺘﻪﻫﺎ
ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻬﺮ دوﻟﺘﯽ ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان آﻟﻤﺎن در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺷﺮق آﻟﻤﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻫﻨﻮز وﺟﻮد
ﻧﺪارد .و در ﻏﺮب آﻟﻤﺎن ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری آنﭼﻨﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺟﻠﻮی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﺘﯿﺎزات رﺳﺘﻪای را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮزﻣﯿﻦ و ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻫﻨﻮز
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ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻘﺎﯾﺎی اﺷﮑﺎل ﻓﺌﻮداﻟﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .در ﮐﻨﺎر ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮی
ﺗﻤﺎﯾﻼت رﺳﺘﻪای در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،وﺟﻮد ﮐﻠﻨﯽﻫﺎی ﭘﻬﻨﺎور اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را
در ﺣﻮزهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ در آﻟﻤﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﭘﺮوس ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺧﯿﺮ
ﻗﻬﺮ دوﻟﺘﯽ آنﭼﻨﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺸﺎر دوﻟﺘﯽ
واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،از آنﭼﻨﺎن اﻣﺘﯿﺎزات ﺷﻐﻠﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﺑﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺟﻮان در آﻟﻤﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﭘﯽ ﺑﺪﺳﺖ آوردن آنﭼﻨﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه آن ﮐﻪ آﻟﻤﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﮐﻠﻨﯽ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آنﭼﻨﺎن
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻧﺪارد.
در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از روﺷﻨﻔﮑﺮان از ﯾﮑﺴﻮ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﺗﻼﻓﯽ
ﺧﻮاﻫﯽ  ،Revancheآری ﺣﺘﯽ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﺘﯿﺎزات ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ .روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻧﯿﺰ
ﻫﻢﭼﻮن ﻫﺮ اﻗﻠﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﻮد را از
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺮروﺋﯽ و ﺑﮑﺎرﺑﺮد
ﺧﺸﻮﻧﺖ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ .و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺪفﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻼت
واﻗﻌﯽﺷﺎن در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار دارﻧﺪ ،واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺳﺎزد،
ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ اﯾﺪهالﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻸ
ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻟﻤﺎن در داﻧﺶ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻣﻠﺖﻫﺎ
اﺳﺖ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﺎن داﻧﺶ آﻟﻤﺎن از اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭘﺮوﻓﺴﻮران و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و
ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻀﺎت و آﻣﻮزﮔﺎران ﻋﺎﻟﯽ و اﻓﺮادی از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺒﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯽرﺣﻤﯽ و ﮐﻮردﻟﯽ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻨﺎن
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢﭼﻮن ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ در روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،روی
آﻧﺎن را ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان
از ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﮐﺜﺮﯾﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان ،آنﻫﻢ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﺪام رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﻪ ﻗﺸﺮی ﺑﺪون اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺪل ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺰ درک
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎر ﺑﺪﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد و ﻫﻤﻪ ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ
ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻫﺮﮔﺎه
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻢﭼﻮن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ از
ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﯿﻮه رﺷﺪ ﺑﺎرآوری ﮐﺎر ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ اﻗﺸﺎر زﯾﺎدی از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺷﺘﺎب اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺸﺪت اﻓﺰود و اﯾﻦ
ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ.

ﻓﺮدﯾﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ...
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﻦ زرﺗﺸﺖ در ﻧﻤﻮدﻫﺎﺋﯽ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﯾﻦ رﺳﻤﯽ درﺑﺎرﻫﺎی ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن
ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﻮده ﻣﺮدم و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺷﻐﺎل ﺷﺪه
ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ ،از آزادی ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ آزادی ﻋﻘﺎﯾﺪ
دﯾﻨﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در دوران اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن »ﻣﺒﻠﻐﺎن ﺑﻮداﺋﯽ« ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﻪ در
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ دﯾﻦ ﺧﻮد ﭘﺮدازﻧﺪ ) ،(3ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن از
ﯾﮏﺳﻮ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺰدک روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در آﻏﺎز ﭘﯿﺮو
دﯾﻦ زرﺗﺸﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ادﯾﺎن ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺮوان
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ راﻫﺒﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
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
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و »ﺣﺘﯽ از ﻋﻬﺪۀ دﻓﺎع ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ادﯾﺎن
ﺑﺰرگ« ﺑﺮﻧﻤﯽآﻣﺪ ) .(4ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
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ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ،در آن دوره از ﺳﯿﺎﺳﺖ آزادی ﻋﻘﺎﯾﺪ
دﯾﻨﯽ دﺳﺖ ﺑﺮدارد و ﭘﯿﺮوان »ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،ﻣﺎﻧﻮﯾﺎن و ﺑﺮﻫﻤﻨﺎن را ﻣﻮرد
اذﯾﺖ و آزار ﻗﺮار« دﻫﺪ ) (5و ﺣﺘﯽ در دوران اﻧﻮﺷﯿﺮوان ،ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺰدک و ﭘﯿﺮوان او در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻪ دارای ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﯽ اﻓﺮاﻃﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﻮروش ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻞ »ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ آزادی ﯾﻬﻮدﯾﺎن از اﺳﺎرت و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻃﻦ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎی ﻣﻌﺒﺪ
ﺧﻮد در ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس« اﻧﺘﺸﺎر داد و ﻫﺮ ﮐﺸﻮری را ﮐﻪ ﻓﺘﺢ ﮐﺮد،
»ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ« ) ،(6ﭘﺲ او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻃﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق
ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ آن ﭘﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻗﺒﺎل ﻻﻫﻮری ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
»ذﻫﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﭘﺮواﻧﻪای ﺳﺮﻣﺴﺖ از ﮔُﻠﯽ ﺑﻪ ﮔُﻠﯽ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ و
ﻇﺎﻫﺮأ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺻﻮرت ﮐُﻠﯽ ﺑﺎغ را در ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ« ) .(7ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﺮان ﭘﺲ از
اﺳﻼم ﯾﺎﻓﺖ ،ﻫﻤﺎن ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺮوف ﺳﻌﺪی ،ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻠﻨﺪ آوازه ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ را آﻓﺮﯾﺪه از ﯾﮏ ﮔﻮﻫﺮ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﭘﯿﮑﺮ واﺣﺪی از
اﻓﺮاد ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دردﻫﺎ و ﻣﺤﻨﺖﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯽﻏﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﯾﮕﺮان از ﺧﻮد ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ،
ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪ ).(8
اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﻌﺪی در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻓﺎراﺑﯽ در
اﺛﺮ ﺧﻮد »اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﻫﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ« ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻔﺎوت
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .ﻓﺎراﺑﯽ در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ »ﻣﺪﯾﻨﮥ ﻓﺎﺿﻠﻪ
ﺑﻪﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻮد ﺗﺎماﻻﻋﻀﺎء ]و ﺗﻦدرﺳﺖ[ و ﺑﻪﻣﺎﻧﻨﺪ آنﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﻋﻀﺎی آن در راه ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ و اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﺣﻔﻆ آن
ﺗﻌﺎون ﮐﻨﻨﺪ«) .(9اﻣﺎ از اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﺎراﺑﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ
ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢﭼﻮن اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺑﻪﯾﮏ ﭘﯿﮑﺮ ﺗﻌﻠﻖ
دارﻧﺪ ،ﭘﺲ آﻧﻬﺎ دارای ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻓﺎراﺑﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ »اﻓﺮاد
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻔﻄﻮر ﺑﻪ ﻓﻄﺮتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎﺿﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﮥ
ﻫﻤﯿﻦ اﺧﺘﻼف و ﻓﻄﺮتﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪاﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺰﯾﺖ
دارد« ) .(10ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻧﺴﺎن داده اﺳﺖ و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن »ﻫﺮ
وﻗﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﭘﺎ از ﺣﺮﯾﻢ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و
ﺑﻪﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ دﺳﺖ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن آﻓﺮﯾﺪه ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﻋﻤﻞﺷﺎن
ﻋﯿﻦ ﻇﻠﻢ و ﺑﯽدادﮔﺮی اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﮑﺲ ،ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از
ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ -ﭘﯿﺸﻪوران ،ﺟﻨﮕﺎوران و ﭘﺎﺳﺪاران  -ﺑﻪاﻧﺠﺎم
وﻇﯿﻔﮥ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد اﮐﺘﻔﺄ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻤﻞﺷﺎن ﻋﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ« ) .(11و
ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺎراﺑﯽ اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ارﺳﻄﻮ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ »ﻃﺒﯿﻌﺖ
در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺨﻞ ﻧﻤﯽورزد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮏ
ﻣﻘﺼﻮد ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ« ) .(12ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ وﺟﻮد دارد،
از ﺑﺮده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺮدهدار و از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻬﯽدﺳﺖ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﻘﺼﻮدی ﻣﻌﯿﻦ ﭘﺎ ﺑﻪﻋﺮﺻﻪ ﺣﯿﺎت ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد را
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺴﺖ.
ﻓﺎراﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﻓﻼﺳﻔﻪ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪای »اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ او رﺋﯿﺲ اول ﺑﻮد و اﻋﻀﺎء و اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی
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
ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻣﻘﺼﻮد آن رﺋﯿﺲ ﺑﻮد ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺮاﺗﺐ
اوﻟﻨﺪ و ﻓُﺮودﺗﺮ از اﯾﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﻌﺎل و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ
وﻓﻖ اﻏﺮاض اﯾﻨﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻨﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن درﺟﻪ و رﺗﺒﺖ دوﻣﻨﺪ
و ﻓُﺮودﺗﺮ از اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ وﻓﻖ

ﺷﻤﺎره 89

اﻏﺮاض رؤﺳﺎی درﺟﻪ دوم اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن اﺟﺰأ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ و دﺳﺘﮥ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد
را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻏﺮاض ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ
ﮐﻪ آﻧﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ وﻓﻖ اﻏﺮاض اﯾﻨﺎن ]دﺳﺘﻪ اﺧﯿﺮ[ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ،
ﭘﺲ اﯾﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺎدم ﺑﻮﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﺨﺪوم
و در ﻓُﺮودﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻓُﺮودﺗﺮﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺪﯾﻨﻪ
اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ« ) .(13ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺎراﺑﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﯾﮏ ﮔﻮﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺪا
)ﻃﺒﯿﻌﺖ( ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻓﺮاد را رﻗﻢ زده اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﯽ وﻇﯿﻔﻪای
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺧﯽ را ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ
اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﺰد ﻓﺎراﺑﯽ »رﺋﯿﺲ ﻣﺪﯾﻨﻪ
)…(...اﮐﻤﻞ اﻓﺮاد و اﺟﺰاء ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد« ) .(14ﻓﺎراﺑﯽ ﮐﺴﯽ را در رأس
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﺎن ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و در اﺛﺮ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪﯾﻨﻪ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ »اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﺪﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد و در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺪو وﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﺖ
) .(15ﻓﺮدوﺳﯽ ﻧﯿﺰ در
ﺑﻮد ﻣﻮرد وﺣﯽ اﻟﻬﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ«
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ از »ﻓﺮه اﯾﺰدی« ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪا ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻧﻮر ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺰرگ ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﺎدل ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد« ).(16
ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در ﺗﻔﮑﺮ اﯾﺮاﻧﯽـ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از اﻓﺮاد آدﻣﯽ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﯾﮏ
ﮔﻮﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺮه واﺣﺪ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،اﻣﺎ در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﻠﻮب را در رﻫﺒﺮی ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﺪا
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺧﺼﻮﺻﯿﯿﺎت ﻓﺮا اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻘﻮل ﺧﻮاﺟﻪ
ﻧﻈﺎماﻟﻤﻠﮏ »اﯾﺰد ﺗﻌﺎﻟﯽ ،در ﻫﺮ ﻋﺼﺮی و روزﮔﺎری ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ
ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،و او را ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺘﻮده آراﺳﺘﻪ ﮔﺮداﻧﺪ« ).(17
در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮدهاش ﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﺮدی اﺳﺘﻮار اﺳﺖ،
ﻓﺮدﯾﺖ ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اروﭘﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺖ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ .اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ،
ﻣﮕﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﺎﯾﮏ اﻓﺮاد آدﻣﯽ ،ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از آن
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
»ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻮاﻣﻊ اروﭘﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺪارک ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،از آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻮﯾﺶ دارای
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ »دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« ﺑﻮدﻧﺪ .در آﺗﻦ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از
دوﻟﺖ ـﺷﻬﺮﻫﺎی  Polisﯾﻮﻧﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس آن ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدان ،از ﺣﻖّ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در »ﺷﻮرای
ﺧﻠﻖ« رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﺶ
»آرﺧﻮﻧﺎت«  (18) Archonatﻧﻬﺎدی را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآوردﻧﺪ ﮐﻪ از ﺣﻖّ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .در روم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ
ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻤﮕﻮﻧﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .در روم ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ» .ﯾﮑﯽ ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻠﻖ
ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎ و ﺗﺮﯾﺒﻮنﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .دﯾﮕﺮ
آﻧﮑﻪ ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎ ﻗﻮای ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻣﺠﺮﯾﻪ را رﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺮﯾﺒﻮنﻫﺎ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺎر ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻨﺪ« ) .(19ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در روم
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﻮای دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﺧﻮد
ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ Pluralismusآن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻦ ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮات ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻏﺮﺑﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ ) (20از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ).(21
اﻟﺒﺘّﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ دارای ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ
ﺷﺒﯿﻪ ﯾﻮﻧﺎن و روم ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﺷﮕﺮف .در ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان و
ﭼﯿﻦ ،ﻃﺒﻘﺎت زﯾﺮدﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ دﻫﻘﺎﻧﺎن از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺤﺮوم و
ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻓﺎﻗﺪ اﺑﺰار ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن در ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ
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ﮐﻪ در ﯾﻮﻧﺎن و روم ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد .در آﻧﺠﺎ ﻫﻤﻪی ﻃﺒﻘﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻢ و
ﺑﯿﺶ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻬﯿﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ
»دﻣﮑﺮاﺳﯽ در آﺗﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارای وﺟﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و در روم دارای
ﺑﺎﻓﺘﯽ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻮد .در آﺗﻦ ﭘﯿﺸﻪوران و ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در روم اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺑﻮد«
) .(22ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﺌﻮداﻟﯽ در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎواﺳﻄﻪ و ﯾﺎ ﺑﯽواﺳﻄﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﺑﯿﻦ
ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ از ﺳﺪه ﺷﺸﻢ ﻣﯿﻼدی ﮔﺮوهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ
وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ در ﺻﻮﻣﻌﻪﻫﺎ و ﺳﭙﺲ در ﺷﻬﺮﻫﺎ در
ﻣﺤﺪوده ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺳﺘﻪای ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ،اﻣﺮی ﮐﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻻزم را ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ از
روﺳﺘﺎﻫﺎ و اﺷﺮاف ﻓﺌﻮدال ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺪون ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار و دارای ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﯾﺎ از ﺳﻮی رﺳﺘﻪﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﺎن
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ
ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮدهاش دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪﮔﺮاﺋﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﺮب رﺳﺘﻪﻫﺎ
)اﺻﻨﺎف( ،ﭘﺎرﻟﻤﺎنﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﺷﺮاف ،روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﺗُﺠﺎر و دﯾﮕﺮ اﻗﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ اروﭘﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده آن ﻧﻬﺎدﻫﺎﺋﯽ
وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
Repräsentationﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه
و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪرن ،ﯾﻌﻨﯽ
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
دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻘﺘﺪر ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
وﺟﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ در راه رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺑﺰار و
وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺸﻪوری و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ
ﺗﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد .درو وﯾﻞ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ در دوران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎه ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ در اﯾﺮان زﯾﺴﺖ،
در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﺮانِ آن روز »ارادهی ﭘﺎدﺷﺎه
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ … ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺎه ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ و ﺷﺎه ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ دارد ،ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ … .ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻤﺎم ﺛﺮوتﻫﺎی اﯾﺮان اﺳﺖ .ﮔﺎهﺑﻪﮔﺎه ﭘﺎدﺷﺎه از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﺎراﺿﯽ
اﺳﺖ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﻮاﻟﺸﺎن را ﺑﻪ زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ«
) .(23در اروﭘﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﯿﭻ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﺮدم ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در دادﮔﺎﻫﯽ
اﺛﺒﺎت ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ »ﻣﺘﻬﻢ« ﺑﻪ ﺷﺎه و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮر »ﺧﯿﺎﻧﺖ« ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺷﺮق ﻧﺘﻮاﻧﺪ از
رﺷﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد و ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻓﺮدﯾﺖ ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در
اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﻧﮑﺸﺎف ﯾﺎﻓﺖ ،در ﺷﺮق و از آن ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان ﭼﻨﺪان
رﺷﺪ ﻧﮑﺮد.
در ﮐﻨﺎر ﭼﻨﺪﮔﺮاﺋﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮده آﻧﺮا ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮق اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوﻟﺘﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺣﺎﮐﻢ در ﮐﺸﻮر را در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ  Juris Corpusﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده
ﺑﻮد ﺗﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺣﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺣﻘﻮق
ﻓﺮدی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮ
ﺳﻨﮓﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﺑﺪاﻧﺪ از ﭼﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ) .(24دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﺮﯾﺒﻮنﻫﺎ وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺘﻨﺪ از ﺣﻘﻮق
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ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎوزات ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از
اﺟﺮاء اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن روم در اﻧﻄﺒﺎق ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در
ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ«  Naturrechtرا اﻧﮑﺸﺎف ﺑﺨﺸﻨﺪ ،ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ،از ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺎه ﮐﺸﻮر ،از ﺣﻘﻮق
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺪﯾﺸﻪ »ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ« ﺳﺒﺐ
ﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﺎﻫﺎن در اداره
ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد و ﮐﺎر ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ زﯾﺮدﺳﺖ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻞ زﯾﺮدﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
و ﺧﺪا اﺳﺖ ) .(25ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨّﺖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮاﺋﯽ ﮐﻪ از روم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ارث رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از
ﺟﻬﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن« ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
ﻫﯿﭻ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی
ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ و اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﻟﻮده ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮدﯾﻢ ،ﻓﺮدﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در
ﻏﺮب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻮﺟﻮد
آﯾﺪ .ﻓﺮدﯾﺖ ﻧﺸﺎن وﯾﮋه ﺗﻤﺪن ﻏﺮب اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ روﻧﺪ ازﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﺴﻮی ﻓﺮدﯾﺖ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ
ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺮی ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻄﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ »ﻓﺮدﯾﺖ« و »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« را
ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ارج و ارزﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮد و ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی
آزادﯾﺨﻮاه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ در ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺪه ﻧﻮزده و آﻏﺎز
ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻗُﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ
ﻫﻮادار ﺗﺤﻘُﻖ »ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ« و »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢﭼﻨﺎن از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری و ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
زﯾﺮا در دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،ﻧﺰد آﻧﺎن »ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ« ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ارزﺷﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه
و ﯾﺎ ﻋﻘﺐﻧﮕﺎهداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎری دو ارزﺷﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ از ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪای آﻧﻬﺎ را »ﻣﺤﺘﺮم« ﺑﺸﻤﺎرد .در ﭼﻨﯿﻦ
ﺻﻮرﺗﯽ »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻓﺎع از ارزشﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺗﻤﺪن ﻏﺮب«
ﻣﺨﺘﺮع آن اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭘﺲ
ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮای »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪادی و ﺿﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﮐﻮﯾﺖ،
ﺷﯿﺦﻧﺸﯿﻦﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﭼﯿﻦ و … دارای رواﺑﻂ دﭘﯿﻠﻤﺎﺗﯿﮏ
ﺣﺴﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از اﺑﺰار »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺗﺤﻘُﻖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﺮان
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺿﺪدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ اﺑﺰار ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺪل
ﻧﺸﻮﯾﻢ و ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﺑﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ اﺑﺰار ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺮزﺑﻨﺪی روﺷﻦ و آﺷﮑﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ:
 -1ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﺑﺨﺶ »ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ،؟ ،ﭼﺎپ ﺗﻮﺳﻂ »اﻧﺠﻤﻦ
ﭘﺨﺶ ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﻞ« ،ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر  ،1986ﺻﻔﺤﻪ.737
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 -20ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘُﻦ ﻏﺮب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد از ﻏﺮب اروﭘﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ
ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﭘﯿﺮو ادﯾﺎن ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﯿﺴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ
اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ .ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو آﺋﯿﻦ ارﺗﺪوﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
را ﻫﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘُﻦ ﺟﺰﺋﯽ از ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﺮب ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ.
 -21رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ اﺛﺮ Samuel P. Huntington, “Kampf der Kulturen“ Europaverlag,
1997, Seite101

 -22ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ» ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ از آﻏﺎز ﺗﺎ اﮐﻨﻮن« ،ﺻﻔﺤﺎت .44-45
 -23ﮔﺎﺳﭙﺎر درووﯾﻞ» ،ﺳﻔﺮ در اﯾﺮان» ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺪم ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺒﺎوﯾﺰ،
ﺗﻬﺮان ،1364 ،ﺻﻔﺤﻪ.181
 -24ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ» ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ از آﻏﺎز ﺗﺎ اﮐﻨﻮن« ،ﺻﻔﺤﻪ .50
 -25ﺑﻪ زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪNon sub homine sed sub deo et lege :

آن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ... ،
در ﯾﮏ ﺗﻤﺎﯾﺰﮔﺬاری اﺟﻤﺎﻟﯽ و ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ
وﯾﮋه اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪی ﺑﺰرگ و اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.
 -1ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﺎ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و
ﮐﻠﯿﺴﺎ«( وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﭼﻮن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،داﻧﻤﺎرک و ﯾﻮﻧﺎن( -2 .ﮐﺸﻮر
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎ ،ﻧﯿﻤﻪ ﻻﺋﯿﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﭼﻮن آﻟﻤﺎن،
ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﻫﻠﻨﺪ و ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ( و ﺳﺮاﻧﺠﺎم  -3ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﺎ
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ  ،Concordatاﺟﺮا
ﻣﯽﺷﻮد )ﭼﻮن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﭘﺮﺗﻐﺎل(.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﻣﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی دﯾﮕﺮی را ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻢ .ﻓﺮاﻧﺴﻮاز ﺷﺎﻣﭙﯿﻮن  ،Francoise Championﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی
در اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽِ ادﯾﺎن و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،در ﭘﺮﺗﻮ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ -
دﯾﻨﯽ اروﭘﺎ از ﺳﺪهی ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﻫﺎﯾﺶِ
 emancipationﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ از ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ و ﺳﻠﻄﻪی ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻣﺬﻫﺐ را
ﺗﺤﺖ »دو ﻣﻨﻄﻖِ« ﻣﺘﻔﺎوتِ ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن و ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی او ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ اروﭘﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻧﻄﺒﺎق ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻦ آن را ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دادم .ﻟﺬا آن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم و درﺑﺎرهی آن ﻧﯿﺰ ،در ﮔﻔﺘﺎر دوم،
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان واژهﻫﺎ ،رﯾﺸﻪﻫﺎ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ )رﺟﻮع ﺷﻮد از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﻪ »ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ« ﺷﻤﺎره  ،(81ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهام .در زﯾﺮ ﻧﮑﺎت اﺳﺎﺳﯽ آن
ﺑﺤﺚ را ﯾﺎد آوری ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ :دو ﭘﺪﯾﺪار و ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﻨﻄﻖ اوﻟﯽ ﯾﺎ ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن  Laicisationﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه وﯾﮋﮔﯽِ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪِ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
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آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ ﻻﺋﯿﮏ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﻘﺘﺪر ،ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻣﺮاﺗﺒﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻤﻢ در ﺣﻔﻆ اﻗﺘﺪار
و ﺳﻠﻄﻪی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮ ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ اﺳﺖ" .آن ﺟﺎ ﮐﻪ
ﮐﻠﯿﺴﺎ… ﻣﺪﻋﯽِ ﻋﻬﺪهداریِ اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮐﻠﯿﺘﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد را
ﻗﺪرﺗﯽ رﻗﯿﺐ دوﻟﺖ و رو در روی آن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ") .ﻓﺮاﻧﺴﻮاز ﺷﺎﻣﭙﯿﻮن،
ر.ک .ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﺎﻣﻪ ی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺗﺎﮐﯿﺪات ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از ﻣﻦ
اﺳﺖ(.
در ﻣﻨﻄﻖ ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن ،ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای »رﻫﺎﯾﯽ« دوﻟﺖ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺳﻠﻄﻪ و ﺳﯿﻄﺮهی ﮐﻠﯿﺴﺎ )ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ »ﺧﺮوج از
دﯾﻦ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ( ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻗﺪام
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،در ﭘﯽ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﻌﺎرﺿﺎت و ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﮔﺎه
آرام و ﮔﺎه ﺧﺸﻦ ،ﮔﺎه ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮔﺎه ﭘﯿﺶ روﻧﺪه و ﮔﺎه
ﭘﺲ روﻧﺪه ،ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻮاﻓﻘﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﺎﻻری ، clericalisme
ﻣﯿﺎن »دوﻟﺖ ﻣﻠﯽِ ﻣﺪرن« از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
واﺗﯿﮑﺎن ،ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻓﺮا ﻣﻠﯽ  transnationalاز ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﻣﺮ
»ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ« ،ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﭘﺮﺗﻐﺎل ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﺑﺎ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ،
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﯿﭙﯿﮏِ  typiqueﻣﻨﻄﻖ ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻨﻄﻖ دوﻣﯽ ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ) ،secularisationدﻧﯿﻮی ﮐﺮدن،
ﮔﯿﺘﯿﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ،رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ در ﻫﻤﺎن
ﮔﻔﺘﺎر دوم( وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن اﺳﺖ .آنﺟﺎ ﮐﻪ "دﯾﻦ و
ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﻪ اﺗﻔﺎق دﮔﺮﮔﻮن
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ… ﮐﻠﯿﺴﺎی ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن )در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﺤﺼﺎری ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻖ( ﻗﺪرﺗﯽ

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ در دوﻟﺖ ،ﺳﺎزﻧﺪهی اﻧﺴﺠﺎم و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻋﻬﺪه دار
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و در ﺗﺒﻌﯿﺖ از دوﻟﺖ ،ﺗﺒﻌﯿﺘﯽ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض" )ﻫﻤﺎن ﺟﺎ(.
در ﻣﻨﻄﻖ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ،رﯾﺸﻪی اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
از ﯾﮏ ﺳﻮ» ،دوﻟﺖِ ﻣﺪرن« ﺑﺎ »ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯽ« در ﺗﻌﺎرض ﻗﺮار
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮﯾﺖِ
دوﻟﺖ – ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﯿﺴﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
اﻟﺰاﻣﺎً ﺣﺎﻣﻞ روح دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ،ﻣﻄﻠﻘﺎً
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ )ﺗﮏ ﺳﻨﮕﯽ  ،(monolithiqueﺑﺴﺎن
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،ﻧﯿﺴﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺗﻀﺎد ﺑﺎ
روﺣﺎﻧﯿﺖِ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﺎﻻری anti-
 clericalismeﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺤﺪود ﺗﺮ و ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ
اﺳﺖ .در ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ،ﺑﺤﺜﯽ از »ﻻﺋﯿﮏ«» ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن« و »ﺟﺪاﯾﯽ
دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ« در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ» .ﺗﺤﻮل« دوﻟﺖ ،ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮی »ﺧﺮوج« از زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ی دﯾﻦ )و دﯾﻦ ﺳﺎﻻری( ،ﺗﺪرﯾﺠﯽ،
ﺗﻮاﻣﺎً و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ،اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،داﻧﻤﺎرک و ﺳﻮﺋﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﯿﭙﯿﮏ ﻣﻨﻄﻖ
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ) .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﻮﺋﺪ ،از ﺳﺎل ،2000
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و ﻣﺬاﻫﺐ ﮐﻪ در  1995ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮرد
اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻓﻮق ،دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ی دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ  multi-confessionnelsﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در
آن ﺟﺎ ،ﻋﻤﺪﺗﺎً دو ﻣﺬﻫﺐ از ﻧﯿﺮوی ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﭼﻮن
آﻟﻤﺎن و ﻫﻠﻨﺪ .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻮﯾﺖ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺿﺪ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﯽ
ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮﻟﻨﺪ و ﯾﻮﻧﺎن.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﻟﺖ و دﯾﻦ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر »ﺗﯿﭗ«
ﯾﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ را در زﯾﺮ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.

ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ  -ﻣﻨﻄﻖ ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر را
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻓﺮاﻧﮑﯿﺴﻢ ،ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﺤﺼﻮل ارادهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﺑﻪ دور از درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎن
ﻃﺮﻓﺪاران و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﺎﻻری ،ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﺿﺎت در ﺳﺎل  1930ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ی اوج ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل  1912را ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
آن ﺟﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد" :ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻠﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﺗﺎ اﺑﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،اﯾﻦ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺬﻫﺐ راﺳﺘﯿﻦ… ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻠﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺬﻫﺐ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ اﺳﺖ
و ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ دﯾﮕﺮی را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ".
در آن ﻫﻨﮕﺎم ،در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﻣﻘﺪس ارﺗﺠﺎع-ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﺎن راه و روش رادﯾﮑﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ و دﯾﻦ در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ:
ﻣﺼﺎدرهی اﻣﻮال و داراﯾﯽﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن ﻓِﺮَق ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﺴﺘﻦ
ﻣﺪارس دﯾﻨﯽ و ﺣﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در ﺑﺎرهی »ﻧﺒﻮد ﺧﺪا« .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن
ﻣﺒﺎرزهی ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ﻻﺋﯿﮏ ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﺎ ﻟﻐﻮ
»ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« دﯾﻦ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رادﯾﮑﺎل ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﻤﻬﻮری و ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن »ﺟﻨﮓ ﺻﻠﯿﺒﯽ« اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﺪ .رژﯾﻢ ﻓﺮاﻧﮑﻮ ﮐﻪ در ﻓﺮدای ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ )ژوﺋﯿﻪ  – 1936ﻣﺎرس
 (1939و ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻮد را
»ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل – ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و ﺑﺎ واﺗﯿﮑﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪای اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در آن ﺟﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ "ﻣﺬﻫﺐ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ

ﺣﻮارﯾﻮن  Apostolicو ﮐﻠﯿﺴﺎی روﻣﯽ ﻫﻤﻮاره ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻠﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﯽ و ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﯽِ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ
آﯾﯿﻦ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،از ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ".
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽِ ﻓﺮاﻧﮑﯿﺴﻢ و در ﭘﯽ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﯾﻦ
رژﯾﻢ ) ،(1975ﺟﺎﻣﻌﻪی دﯾﻨﯽ و ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﺘﺤﻮل
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻻﯾﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺑﻮﯾﮋه ﮐﺸﯿﺸﺎنِ ردهﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﺮدﻣﯽ،
در ﺟﻨﺒﺶ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺿﺪ ﻓﺮاﻧﮑﯿﺴﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ .در
ﺳﺎل1970ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ رﺳﻤﺎً از ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ
اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺮوزه ،رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
 1978و ﻣﺘﻮن ﭘﺎﯾﻪای دﯾﮕﺮ  -ﭼﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﻨﺪِ  5ژوﺋﯿﻪ  1980در
ﺑﺎرهی آزادیﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ -ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ» ،ﺟﺪاﯾﯽ
ﮐﻠﯿﺴﺎ و دوﻟﺖ« ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ":ﻫﯿﭻ ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺧﺼﻠﺖ ﻣﺬﻫﺐ دوﻟﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ) ".ﻣﺎده  16ﺑﻨﺪ ﺳﻮم(.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻓﻮق ،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن »ﺟﺪاﯾﯽ« ﮐﺎﻣﻞ دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ را
اﻋﻼم ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ،ﻃﺒﻖ آن ،دوﻟﺖ ﺑﺎ ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ رواﺑﻂ رﺳﻤﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺳﺎزد:
"اوﻟﯿﺎی اﻣﻮر )دوﻟﺖ – ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را

در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن
رواﺑﻂ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد) ".ﻫﻤﺎن ﺟﺎ(.
ﻣﺘﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
ﮐﻔﺮ و اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن  ،1980دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ اﻣﻀﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ آنﻫﺎ ،ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻮق از اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﮔﺮدد .از
ﺟﻤﻠﻪ ،ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪای را دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻣﺨﺎرج ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،1987ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ،از ﺳﺎل  1988ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ،ﻧﯿﻢ در ﺻﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دو ﺟﺎﻣﻌﻪی ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن و ﯾﻬﻮدی ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ دو از ﺑﺮﺧﯽ اﻣﺘﯿﺎزات در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺎﻟﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﺪارس
ﺧﺼﻮﺻﯽِ ﻣﺬﻫﺒﯽ… ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .در  14ژوﺋﯿﻪ  ،1989وزارت
دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻨﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر "ﮐﺎﻣﻼً
ﻣﺴﺘﻘﺮ" ﺷﺪه و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﭘﯿﺮو دارد ،ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪای
در زﻣﯿﻨﻪی ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ آزادیﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮی ادﯾﺎن ،وﺿﻊ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش ،از ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ
ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ راه از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،ﺷﮑﻞ ﺑﺪﯾﻌﯽ از ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ را ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ دوﻟﺖ ،آزادی ﮐﺎﻣﻞ ادﯾﺎن و ﻗﺮارداد ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ،
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ رواﺑﻂِ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ از ﻣﻨﻄﻖ ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن دور ﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺣﻮزهی ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻫﺮ
ﺳﻪ ،ﺗﻮاﻣﺎً و ﻫﻢ زﻣﺎن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺎ ﺗﻀﺎدﻫﺎ و
ﺗﻌﺎرﺿﺎﺗﯽ در درون ﺧﻮد رو ﺑﻪ رو ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ در ﺿﻤﻦِ
دﻓﺎع از ﻣﻮﺿﻊ و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﻮد را ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ای
از »ﻫﻮﯾﺖ« اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ– ﺳﯿﺎﺳﯽِ اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟﯽ ﻣﯽداﻧﺪ» ،ﻫﻮﯾﺘﯽ« ﮐﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ» .ﻫﻮﯾﺘﯽ« ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻟﻮای »دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ«
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
در ﺳﺎل  ،1984دوﻟﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و واﺗﯿﮑﺎن »ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪی ﺟﺪﯾﺪی« اﻣﻀﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻖ آن ،اﺻﻞ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ ﻣﻠﻐﯽ ﻣﯽﮔﺮدد
و ﺑﺮﺧﯽ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج روﺣﺎﻧﯿﺖ  clergeﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ .اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ،اﻧﻔﮑﺎک
دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود و ﺧﺠﻮﻻﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﻗﺮارداد ﻓﻮق
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ "در ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻓﯿﻊ اﻧﺴﺎن و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺸﻮر" ﻫﻢ
ﮐﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﮐﻪ "اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺐ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺟﺰﯾﯽ از ﻣﯿﺮاث
ﺗﺎرﯾﺨﯽِ ﻣﺮدم اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد" ،ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﺬﻫﺐ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ
در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ )آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ
اﺻﻮل ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ( و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﻪ ازدواج ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای
ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖِ ﻣﻠﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،راﺑﻄﻪی آن ﺑﺎ واﺗﯿﮑﺎن ﻫﻤﻮاره
ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺼﺮف رم ،در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،1870آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی
ﻓﺮاﯾﻨﺪ وﺣﺪت اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و درﺳﺖ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎپ
ﺧﻮد را در واﺗﯿﮑﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  1929از ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽورزد .ﭘﺎپ وﺟﻮد دوﻟﺖِ وﺣﺪت دﻫﻨﺪهی
ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ را ﻧﺎﻓﯽِ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪی واﺗﯿﮑﺎن از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ –
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎرِ ﺷﻤﺎل اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد) .ﻣﺎ
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ دوران در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻓﮑﺮ ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ از دﯾﻦ در
ﻏﺮب را در ﮔﻔﺘﺎر دوم ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار دادهاﯾﻢ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه
را ﺑﻪ آن رﺟﻮع ﻣﯽدﻫﯿﻢ(.
اﻣﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﺳﺎل  1876ﺑﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﮐﻪ از اﻗﺸﺎر ﺑﻮرژوازی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺳﺎﻻری ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮﻟﯽ
ﭼﻮن ﻣﺪرﺳﻪی راﯾﮕﺎن ،ﻻﺋﯿﮏ و اﺟﺒﺎری ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﮐﻮدﮐﺎنِ ﺷﺶ ﺗﺎ ﻧﻪ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،در ﯾﮏ
دورهی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﻟﺖ و دﯾﻦ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ
ﻣﻨﻄﻖ ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖﺳﺎﻻری در ﺣﺪ
زﺑﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ را در دﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و از
ﺣﻤﺎﯾﺖ وﺳﯿﻊ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﭼﻮن ﺟﻨﺒﺶِ اﺗﺤﺎدِ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯿﺎﻧﯽِ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر رو ﺑﻪ رو ﻣﯽﺷﻮد،
راه ﺣﻠﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﯿﺎن دو »رم«
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اﺳﺖ :رﻣﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و رﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ را.
در ﺳﺎل  ،1929ﺗﺤﺖ رژﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ ،ﻗﺮارداد ﻻﺗﺮان ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و واﺗﯿﮑﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮ آن ،از ﯾﮑﺴﻮ واﺗﯿﮑﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺧﻮد اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﭘﺎپ دوﻟﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار
داد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﺴﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ »ﻣﺬﻫﺐ دوﻟﺘﯽ« ارﺗﻘﺎ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ،ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ،زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﻧﻤﯽرود.
در ﺳﺎل  ،1948ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﻗﺮارداد
ﻻﺗﺮان ،اﻋﻼن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ "دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮏ دﯾﮕﺮاﻧﺪ" .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺰب ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد
و ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﯽﮔﺮدد.
رﻫﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ از ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻤﯽ در دﻫﻪی  1970اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد :ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در ﺑﺎرهی
ﺣﻖ ﻃﻼق ،ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ و ﻏﯿﺮه .در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﺧﻼق در ﺣﻮزه ی ﺟﻨﺴﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از زﯾﺮ ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎی
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در ﻣﯿﺎن
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای ﺳﻨﺖ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﯽ ،ﻧﻤﻮﻧﻪی ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از
دﯾﮕﺮان )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﯾﺮﻟﻨﺪ( از ﻣﻨﻄﻖ ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن دور ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رواﺑﻂ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺮارداد ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و دﯾﮕﺮ
ﻣﺬاﻫﺐ ،وﯾﮋﮔﯽ » ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ی« اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﻘﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺬﻫﺐ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﻧﻤﯽروﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺣﺪاﻗﻞِ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺪاﺑﯿﺮ در
ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .دﻻﯾﻞ آن ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻊ ﺳﻪ
ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ،ﺿﻌﻒ دوﻟﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺴﺎرت ﻻزم از
ﺟﻤﻠﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﻟﻐﻮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد ﺑﺎ واﺗﯿﮑﺎن را ﻧﺪارد .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و واﺗﯿﮑﺎن ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرتاﻧﺪ ،زﯾﺮا
اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﻣﺬﻫﺐ ،ﻫﻨﻮز ﭘﺎیﺑﻨﺪِ آداب و
آﻣﻮزشﻫﺎی دﯾﻨﯽاﻧﺪ .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ
ﮐﻠﺮﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﻪ رﻏﻢ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪِ ﻣﺨﺎﻟﻒِ
واﺗﯿﮑﺎن در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻗﺸﺎر وﺳﯿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮ ﺣﻮل
ارزشﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺘﺤﺪ و ﺑﺴﯿﺞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺳﺪه ی ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از
ﻣﺮدم اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و ﭼﭗ ﻻﺋﯿﮏ ﻣﯽﮔﺮاﯾﻨﺪ،
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ را در راس دل
ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪادهاﻧﺪ.
ﭘﺮﺗﻐﺎل
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﺴﯿﺴﻢ ،در ﺳﺪه ی ﻧﻮزدﻫﻢ ،ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽِ دوﻟﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری در ﺳﺎل  ،1910اﺻﻞ ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ
اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ ،ﻫﻢ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎﻻزاری ﺑﻪ ﺳﺎل  1933و ﻫﻢ
در ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽِ آن در ﺳﺎل  ،1951اﺻﻞ ﻓﻮق ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺻﻒ ،ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﺴﯿﺴﻢ ،در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ" ،ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻠﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل"
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و از اﻣﺘﯿﺎز ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ،1940ﺗﻮاﻓﻖ
ﻧﺎﻣﻪای  concordatﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و واﺗﯿﮑﺎن ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﯾﻦ دو و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ در ﭘﺮﺗﻐﺎل را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺳﺎل ،1971
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ی آزادیﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ وﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز دارای
اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ،1976ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ﺳﺎﻻزاری ،اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽِ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﯾﮏﺳﻮ ،دوﻟﺖ
آزادی وﺟﺪان و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﺎده 41ﺑﻨﺪ .(1ﻫﯿﭻ
ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﻘﺎدات و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻨﯽ ﻧﻪ از اﻣﺘﯿﺎز ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﻣﺎده 41ﺑﻨﺪ2
و .(3ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﺪاﻧﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﺎده 41ﺑﻨﺪ .(6از
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ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ و ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ از دوﻟﺖ ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﻪ اﻣﻮر ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪ
)ﻣﺎده 41ﺑﻨﺪ .(4دوﻟﺖ در زﻣﯿﻨﻪی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯽﻃﺮف
اﺳﺖ و آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ )دوﻟﺘﯽ( ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ )ﻣﺎده 43ﺑﻨﺪ 2و.(3
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﺎده 51ﺑﻨﺪ .(3ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ادﯾﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﺎده 55ﺑﻨﺪ .(4آزادی ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽِ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﺎده 43ﺑﻨﺪ 1و .(4ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ
اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ و آزادی
وﺟﺪان ،دﯾﻦ و ﻧﯿﺎﯾﺶ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل  ،1976ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﭘﺮﺗﻐﺎل ،در
ﻣﺠﻤﻮع ،ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد .از ﯾﮏﺳﻮ ،دوﻟﺖ ﺑﯽﻃﺮف و ﺟﺪا از ﮐﻠﯿﺴﺎ اﻋﻼم
ﻣﯽﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،آزادیﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪی
 1940ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و واﺗﯿﮑﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ را ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد .ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮد را داﯾﺮ ﮐﻨﺪ .در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ،ﻋﻤﻼً و ﺑﺮﺧﻼف
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،آﻣﻮزش دﯾﻦ و اﺧﻼق ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد .دوﻟﺖ
ازدواج ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺣﻖ ﻃﻼق ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰای ﻣﺪﻧﯽ در ﺳﺎل  1982ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ
را ﺟﺮم و ﺳﺰاوار ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮﺗﻐﺎل ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ
از ﮐﻠﯿﺴﺎ ،رژﯾﻤﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻻﺋﯿﮏ اﺳﺖ .آزادیﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ,ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮاﺑﺮی ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻠﯿﺴﺎی
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺮﺧﯽ اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻠﮋﯾﮏ
ﺑﻠﮋﯾﮏ ،از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﻟﺖ و دﯾﻦ ،دارای ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻤﻮﻣﺎً آن را رژﯾﻢِ >ﺟﺪاﯾﯽ–ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ< separation-reconnaissance
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .دوﻟﺖ ،از ﯾﮏﺳﻮ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ اﺳﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ
واﺗﯿﮑﺎن اﻣﻀﺎ ﻧﮑﺮده و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .اﯾﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ،ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﻤﯽ ﺷﺪنِﺷﺎن ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻣﺬاﻫﺐ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن )در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  1831ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل
ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻠﮋﯾﮏ( ،ﻣﺬﻫﺐ آﻧﮕﻠﯿﮑَﻦ  ،(1835) Anglicanادﯾﺎن
ﯾﻬﻮدی ) (1870و اﺳﻼم ) (1974و ﻣﺬﻫﺐ ارﺗﻮدﮐﺲ orthodoxe
) .(1985در ﺳﺎل  ،1970در ﯾﮏ ﺑﺎزﻧﮕﺮیِ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ» ،ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی
ﻓﻠﺴﻔﯽِ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ« ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از  ،1981ﺟﺮﯾﺎن
ﻻﺋﯿﮏ و »ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ« در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن ﺟﻨﺒﺶ ﻻﺋﯿﮏ در ﺑﻠﮋﯾﮏ در ﭘﺮﺗﻮ وﯾﮋﮔﯽِ ﺳﺎﺧﺘﺎرِ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ از ﺳﻪ
»رﮐﻦ« piliersﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،ﻟﯿﺒﺮال و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ از »رﮐﻦ ﺑﻨﺪی«  pilarisationﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
»رﮐﻦ« ،ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ ﺧﻮدﮐﻔﺎ ،ﻫﻢ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻫﻢ ﻧﻬﺎدﯾﻦ ،ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ﭼﻮن
ﻣﺪارس ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﻏﯿﺮه .ﺗﻨﻬﺎ رﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪی ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮق را ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽدارد ،رﮐﻦ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ اﺳﺖ .دو دﯾﮕﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺪﻣﺎت را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﺋﯿﮏﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﺎن ﻫﻨﻮز »رﮐﻨﯽ« را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
ﺳﺎﻣﺎن ﻓﻮق رﯾﺸﻪ در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽای دارد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻠﮋﯾﮏ
ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  1831ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺮاﺗﮋی
اﺋﺘﻼف و اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن دو ﻧﯿﺮوی اﺻﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب ﻟﯿﺒﺮال و ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻫﺎ
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﻼل ،اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻈﺎم
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،از ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﺑﻠﮋﯾﮏ در ﺣﻘﯿﻘﺖ
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ﺗﺎرﯾﺦ رﻗﺎﺑﺖ ،ﻧﺰاع و آﺷﺘﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻧﯿﺮو اﺳﺖ .از ﯾﮏ ﻃﺮف،
ﺣﺰب رادﯾﮑﺎل ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽِ ﻻﺋﯿﮏ و ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ دارد .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد »رﮐﻦﻫﺎی«
ﻣﺨﺘﻠﻒ و رژﯾﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ »ﺟﺪاﯾﯽ – ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ» ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﺎن
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن دو ﻧﯿﺮوی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و ﻻﺋﯿﮏ در ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
رﮐﻦ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ در ﺑﻠﮋﯾﮏ از اﻣﺘﯿﺎزات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ :ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻘﺎﻣﺎت اداری ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ،آزادی ﻋﻤﻞ
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،آزادی اﻧﺘﺸﺎر روزﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ،اﯾﺠﺎد
ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎه و ﻏﯿﺮه .ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ اﺳﺎس »رﮐﻦ«
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﺮاﺗﺮی را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد:
ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزان ،زﻧﺎن ،ﮐﻠﻮپﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و...
رﮐﻦ ﻟﯿﺒﺮال ﻧﯿﺰ از ﺑﺪو ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻠﮋﯾﮏ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
واﮐﻨﺶ ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،اﯾﺠﺎد داﻧﺸﮕﺎه آزاد
ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﭼﻮن ﻧﻬﺎدی ﻻﺋﯿﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﺳﺘﺎدان ﺧﻮد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ »آزاد
اﻧﺪﯾﺸﯽ« را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻮازی
ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺳﻌﯽ در ﻻﺋﯿﺴﯿﺰه
ﮐﺮدن ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻃﺮحﻫﺎی آنﻫﺎ
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺿﺪ ﮐﻠﺮﯾﮑﺎل در ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن )ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﻤﻪ دوم
ﺳﺪهی ﻧﻮزدﻫﻢ( ،ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ رﻓﺮم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
آنﻫﺎ در ﺳﺎل  ،1879ﮐﻪ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ رﻓﺮم ژول ﻓِﺮی  Julles Ferryدر
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ آن اﺳﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﯾﺪ و ﮐﺎرزار وﺳﯿﻊ ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺧﺎﻧﻮادهی ﻟﯿﺒﺮال در
ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ،اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع» ،رﮐﻦ«
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻣﺤﺪود و ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ رﮐﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻊ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﭼﻮن ﻣﺪارس و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ دارد.
رﮐﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ از رﮐﻦ ﻟﯿﺒﺮال ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺑﺮآﻣﺪن و
ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ رﮐﻦ ،در
ﺳﺪهی  ،19در ﺷﮑﻞ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اﻣﺪادی و ﻫﻢﯾﺎریِ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ،ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻠﮋﯾﮏ در ﺳﺎل  1885و اﯾﺠﺎد
ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ،ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ،ﺑﺨﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ از ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻠﮋﯾﮏ را ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در
زﻣﯿﻨﻪی ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،دو ﺧﺎﻧﻮادهی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻈﺮات و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ و از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﻢ
اﺋﺘﻼف ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ،ﺟﻨﺒﺶ ﺧﺎصِ ﻻﺋﯿﮏ در آﻏﺎز ﺳﺎلﻫﺎی  1960ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎن آﻣﻮزﺷﯽای ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
آن ،در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ،در ﮐﻨﺎر آﻣﻮزش ﻣﺬﻫﺐ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ،
اﺧﻼق ﻻﺋﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻻﺋﯿﮏ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ رﮐﻦ
ﭼﻬﺎرم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻻﺋﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ
ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ »آﯾﯿﻦ« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺖ ،اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی :ﺳﺎﺧﺘﺎرِ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ »رﮐﻦ ﺑﻨﺪی« و اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ
ﮐﻪ رﮐﻦ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،از ﺑﻠﮋﯾﮏ ﯾﮏ
اداﻣﻪ دارد
ﮐﺸﻮر ﻧﯿﻤﻪ ﻻﺋﯿﮏ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﺗﻼش ﺑﺮای اﺋﺘﻼف ...
در اﯾﻦ »ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ« ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺘﯽ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻧﺤﻮه
ﻋﻤﻞ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رویﮐﺮدﻫﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ  ...ﻧﺸﺎن از ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮای ﻣﺼﺎدره ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺻﺐ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﻗﻮای ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﯾﺠﺎد ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﯾﮏ دﺳﺖ و ﻣﻄﯿﻊ دارد
ﮐﻪ در آن ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺪور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺎزوان اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﻊ اﻗﺘﺪار ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آراﯾﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
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اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل آﯾﻨﺪه آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺳﺎزی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘﺲ از اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در ﺑﺮاﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی
ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد«.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ »ﮐﻪ ﻋﺰم ﺟﺰم ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدﻣﯽ و اﺟﻤﺎع ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮ آﻣﺪه از ﺷﮑﺎف دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯽ -آﻣﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﺳﺮﮐﻮب و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
و ﺑﺎ ﺣﺬف ﮐﻠﯿﻪ ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﺗﺤﻮلﺧﻮاه ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ وﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮا و ﺟﺎﻣﻌﻪای آزاد و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ«،
ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی »دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ وﺣﺪت« ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ »ﺿﻌﻒ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﺗﺸﺘﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻧﺰد ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮاه
اﯾﺮان« راه ﺣﻠﯽ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
»ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ« ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ »ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ اﺻﻼﺣﺎت
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،اﺟﻤﺎع ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺮ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺣﻀﻮر ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﺤﻮلﺧﻮاه و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ« ،آن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﻦ
دﻟﯿﻞ »ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ از ﮔﺮوهﻫﺎی اﺻﻼحﻃﻠﺐ و ﺷﻌﺎر
ﭘﺮدازیﻫﺎی آﻧﺎن ،ﺑﻪﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮﺟﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪی«
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ »ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﯽﮔﯿﺮی ﭘﺮوژه اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﺧﺘﺎری
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﮐﺮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ در
راﺳﺘﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آرﻣﺎن آزادی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺎم ﺑﺮدارد«.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ »ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ« را ﯾﮏ ﻧﻬﺎد داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ،
ﻻﺟﺮم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﺣﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را
»ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻧﺴﻠﯽ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
رﻓﺘﺎری ﺧﺎص ﺧﻮﯾﺶ« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ »ﮐﻪ ﺑﯽﭘﺮواﺗﺮ و ژرفﺗﺮ از
ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﻪ دور از ﺧﯿﺎلﭘﺮدازیﻫﺎ و آرﻣﺎنﮔﺮاﯾﯽﻫﺎی
ﻓﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻠﻤﻮس و دﻧﯿﻮی ﺧﻮﯾﺶ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮم
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺷﻤﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺪل ﻣﯽﮔﺮدد«.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ »ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺤﻮلﻃﻠﺐ در
ﭘﯽﮔﯿﺮی ﭘﺮوژه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﯾﻦ ﻧﺴﻞ و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آزادﯾﺨﻮاه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻨﺒﺶ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮدد«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻮادار دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻری و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ »ﺿﺮورت ﺗﺸﮑﯿﻞ« ﺟﺒﻬﻪای ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎور دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در
ﺟﻬﺖ اﺋﺘﻼف ﺧﻮد ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ» .ﺳﺎﺧﺘﺎر« اﯾﻦ اﺋﺘﻼف »ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر را ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﺘﮑﺜﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎزد«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ »ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ
اﯾﺪه اﺋﺘﻼف ﮔﺮوهﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﺧﻮاه« اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ وﻃﯿﻔﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
دﻣﮑﺮاﺳﯽﺧﻮاه در اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﯾﻦ »ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ« ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان
ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﻄﻊ ﮐﺮده
و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻری در اﯾﺮان در ﭘﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ
آن دﺳﺘﻪ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را
»ﻫﻢﭼﻮن ﻫﻮا« ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺎم را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ آن ﺑﺨﺶ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﺮدارﻧﺪ ﮐﻪ
در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ از روی ﺻﻼح و
ﻣﺼﻠﺤﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد را ﻫﻮادار ﭘﯽﮔﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا »ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﺗﺤﻮﻻت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ  ...ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ و
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و اﺗﺨﺎذ راﻫﮑﺎر ﺻﺤﯿﺢ از
ﺳﻮی آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎری اﯾﺮان اﺳﺖ«.
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ﻣﻘﺎﻟﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ
ﺣﺴﻦ ﺑﻬﮕﺮ

ﭘﻞ»روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ« ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ  ،ﭘﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاب!
آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺎﺷﺎاﷲ آﺟﻮداﻧﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺎزﮔﺎرا و ﻓﺮخ ﻧﮕﻬﺪار در  9ﻣﺎه
ﻣﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺣﻘﻮق ﻧﻘﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ در ﭘﯿﺸﺒﺮد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« در رادﯾﻮ ﻓﺮدا ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺎزﮔﺎرا روﺷﻨﻔﮑﺮ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روی
ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻞ ﻣﯽزﻧﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺧﻮدﻣﺎن را ﻫﻢ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ اراﺋﻪ ﮐﺮدم و روﺷﻨﻔﮑﺮ
دﯾﻨﯽ را ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﺖ ،ﺑﺨﺶ دﯾﻨﯽ
را ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺑﻪ و ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳﻨﺖ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﺟﻪ
ﻫﻤﺖ ﺧﻮدش ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺖ دﯾﻨﯽ و دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن
ﭘﻞ ﺑﺰﻧﺪ و ﭼﻮن دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ﮔﻮﻫﺮش ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻣﺪرن اﺳﺖ ،ﻋﺮض ﻣﻦ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻪ ﭘﺮوژه روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ ﺑﺨﺼﻮص در ﯾﮏ
دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ راﻫﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﺎ و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ دﻧﯿﺎی
ﻣﺪرن ،ﻫﻤﺴﺎزی و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو
ﮐﻨﺎر ﻫﻢدﯾﮕﺮ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﭘﺎرداﯾﻢ ﺳﺮوش ﻣﻦ اﺳﻢ ﺑﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﺷﺮوع ﺷﺪ و اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽﺷﻮد
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن و دﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻊ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه روﺷﻨﻔﮑﺮان
دﯾﻨﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺮش ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﻟﯿﻦ آﺳﺎﯾﺸﯽ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ«...
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ﺟﻌﻔﺮ ﺧﺴﺮوی

اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت روﺣﯽ -رواﻧﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮان
در روز  10آورﯾﻞ  2004ﺑﻪ دﻋﻮت »ﺟﻨﺒﺶ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دﻣﮑﺮات« در
ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺮاﻣﻮن »ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺮ اوﺿﺎع اﯾﺮان و آﯾﻨﺪه« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﻬﻦ ﺟﺰﻧﯽ
ـﺠﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ﻻﺋﯿﮏ از ﭘﺎرﯾﺲ( ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﻗﺮزاده )ﺳﺨﻨﮕﻮی
ﻣﻨﺸﻮر  81از ﻟﻨﺪن( ،ﺗﻘﯽ روزﺑﻪ )ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ-راه ﮐﺎرﮔﺮ(،
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ )ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان -ﻧﺸﺮﯾﻪ
»ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ« از آﻟﻤﺎن( ،دارﯾﻮش ﻣﺠﻠﺴﯽ )ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان-
ﺑﺮون ﻣﺮز از ﻫﻠﻨﺪ( و آﻗﺎی ﮔﻠﺰار )ﻣﺠﺎﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ
ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﺠﺮت از آﻟﻤﺎن(.
ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ دو ﺗﻦ دﯾﮕﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺤﺚ ،آﻗﺎﯾﺎن
ﻣﻬﺪی ﺧﺎﻧﺒﺎﺑﺎ ﺗﻬﺮاﻧﯽ )ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان( و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺎک ﻣﺤﻤﺪی
)ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن( ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﺠﻤﻮع دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان ﭼﻨﺪان ﻫﻢ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ 4

ﮐﺎرل ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ Karl Kautzky

اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن
ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ از ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ

ﺑﺨﺶ ﯾﮏ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪﯾﻤﻰ
 -6اﻗﺸﺎر ﻣﯿﺎﻧﯽ
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻓﻮرت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن
وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺰرگ ﻫﻤﻪی )ﯾﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﻫﻤﻪی( اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ از
ﺑﺎرآوری ﮐﺎر ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
اﯾﻨﮏ روی دﯾﮕﺮ ﺳﮑﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد:
» اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و اﻗﺸﺎر
ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ،روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد« و ﻏﯿﺮه.
ﻧﺨﺴﺖ از اﻗﺸﺎر ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ
اﻋﺘﺮاض ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن در ﺻﻒ اﻗﺸﺎر »ﻏﺮق ﺷﻮﻧﺪه« ﻗﺮار
داده ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺸﺎری ﺗﻌﻠﻖ
ﻧﺪارﻧﺪ ،آﻧﻬﻢ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ .ﯾﮏ ﺑﺎر آﻧﮑﻪ ﺳﯿﻤﺎی روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن زوال آﻧﻬﺎ را
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽﺳﺎزد .دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺑﯿﻨﻮا ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﺑﻬﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﺬاﺋﯽ و ﺑﻬﺮهی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار
دارﯾﻢ و از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻻﺗﯿﻔﻮﻧﺪﻫﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ارﺑﺎﺑﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ
دﻫﻘﺎﻧﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎﯾﺸﺎن دارای ﭘﻬﻨﺎوری ﻻزم اﺳﺖ و
درآﻣﺪ اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه از ﻓﺮوش ﻓﺮآوردهﻫﺎﯾﺸﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻪ ﻫﻤﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺧﺮد را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن ﮔﺮوه ﻣﺘﻌﻠﻖ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از اﻣﺘﯿﺎزات ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻬﺮهای )و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ
ﺑﻬﺮهای( ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ.
در ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ و ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺸﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎم
ﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻓﻮرت ﻫﻨﻮز ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺎزی ﻧﻤﯽﮐﺮد و
ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﻘﺶ دﻧﺒﺎﻟﭽﻪ ﺑﻮرژوازی را اﯾﻔﺎء ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻗﺸﺮ از
آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻏﻮلآﺳﺎ اﻓﺰوده ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﺸﺮی ﻣﯿﺎﻧﯽ
ﮐﻪ از ﺑﻮرژوازی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ و در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و
ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻗﺸﺮ از »ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﮑﺮی« ،ﯾﻌﻨﯽ »روﺷﻨﻔﮑﺮان« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداری  Angestellteﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  1882ﺗﺎ  1907ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ اداری در ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ از  307000ﺑﻪ  1292000ﺗﻦ رﺷﺪ ﮐﺮد،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰدور در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن از  10705000ﺗﻦ ﺑﻪ
 17836000ﻧﻔﺮ و ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ آزاد از  5191000ﺑﻪ  5490000ﺗﻦ
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ آزاد ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰدور ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ اداری ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺸﺖ.
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ اداری ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﻓﺰوده ﮔﺸﺖ
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و ﺳﻘﻒ آن از  99000ﺗﻦ ﺑﻪ  686000ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ،

»ﻃﺮﺣﻲ ﻧﻮ« ﺗﺮﻳﺒﻮﻧﻲ ﺁزاد اﺳﺖ ﺑﺮاي ﭘﺨﺶ اﻧﺪﻳﺸﻪ آﺴﺎﻧﻲ آﻪ ﺧﻮد را ﭘﺎرﻩاي از
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﱵ ﭼﭗ دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ اﻳﺮان ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ .هﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩاي ﻣﺴﺌﻮل ﳏﺘﻮاي ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ .ﻧﻈﺮات ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ اﻟﺰاﻣﺄ ﻧﻈﺮ »ﺷﻮراي ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖهﺎي ﭼﭗ اﻳﺮان
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﲠﺎي ﺗﻚﴰﺎرﻩ ﻣﻌﺎدل  ١ﻳﻮرو در اروﭘﺎ ١ ،دﻻر در اﻣﺮﻳﻜﺎ .ﺁﺑﻮﳕﺎن ﳘﺮاﻩ ﺑﺎ ﳐﺎرج ﭘﺴﺖ:
ﺷﺸﻤﺎهﻪ  ٢٠ﻳﻮرو ،ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ  ٣٠ﻳﻮرو

ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ:
Frankfurter Sparkasse
Konto: 120 166 5033
BLZ: 500 502 01

