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ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖهﺎی ﭼﭗ اﻳﺮان

ﺳﺮدﺑﯿﺮ

Tarhi no

ﺷﻬﺮﻳﻮر١٣٨٣

ﻣﺤﻤﻮد راﺳﺦ

اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ زﯾﺮﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ
اﻧﮕﻠﺲ در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ در  6ژوﺋﻦ  1853ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻮﺷﺖ ،ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ »اﺳﺘﺒﺪاد آﺳﯿﺎﺋﯽ« ﻧﻈﺮات ﺗﺎزهای را ﻣﻄﺮح
ﺳﺎﺧﺖ .او ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ » ...در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اورﯾﻨﺖ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺮق
ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻪ اﻣﺮی ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺮﻗﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﺷﮑﻞ ﻓﺌﻮداﻟﯽ آن؟ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻄﻮر
ﮐﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﺑﺎ آب و ﻫﻮا ،وﺿﻌﯿﺖ زﻣﯿﻦ و ﺑﻪ وﯾﮋه وﺟﻮد
ﮐﻮﯾﺮﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ از ﺻﺤﺮا ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ،
اﯾﺮان ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺗﺎﺗﺎرﺳﺘﺎن را در ﻣﯽﻧﻮردﻧﺪ و ﺗﺎ ﺗﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
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ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی آﺳﯿﺎﺋﯽ اﻣﺘﺪاد ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ« ).(1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ

آن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ » ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ « ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ؟
ﮐﺸﻮر ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ی ﻣﻠﯽ رو ﺑﻪ رو ﺑﻮده اﻧﺪ
اﯾﺮﻟﻨﺪ و ﯾﻮﻧﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ در دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮﻟﻨﺪ و ﯾﻮﻧﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﻘﻼل از ﯾﮏﺳﻮ و
ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﮓﺑﻨﺎی اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﻘﺶ
اﺻﻠﯽ را اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﺮﻟﻨﺪ
در اﯾﺮﻟﻨﺪ ،ﮐﻪ  %94ﺟﻤﻌﯿﺖِ آن ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ اﺳﺖ ،وﺿﻌﯿﺖِ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
دوﻟﺖ و دﯾﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا در ﻣﻮاردی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ
ﺑﺴﯿﺎر دور اﺳﺖ و در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ .در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
در اﯾﺮﻟﻨﺪ ،ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮﻟﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  1937ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد،
رﺳﻤﺎً ارﺟﺎع ﺑﻪﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺗﺜﻠﯿﺚ ﭘﺎک و
ﻣﻘﺪس" اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ" :ﻫﺮ ﻗﺪرﺗﯽ از او ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و اَﻋﻤﺎلِ
ﭼﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﭼﻪ دوﻟﺖﻫﺎ در آﺧﺮِ زﻣﺎن در ﻣﻌﺮض او ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ".
در اﺻﻞ ﺷﺸﻢ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "ﻫﻤﻪ ی ﻗﻮای ﺣﮑﻮﻣﺖ،
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ،اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺗﺤﺖِ ﺧﺪا ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺮدم اﺳﺖ".
ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻗﺎﻧﻮن اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ دوﻟﺖ وﻇﺎﯾﻔﯽ در ﻗﺒﺎل ﻣﺬﻫﺐ دارد ،از
ﺟﻤﻠﻪ "ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮدن و ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖِ" آن .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ "ﭼﻮن ﭘﺎﺳﺪار ﻣﺬﻫﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان" از "ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای" ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ )اﺻﻞ ،44ﺑﻨﺪ .(1اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت در رﻓﺮاﻧﺪوم ﺳﺎل  1971از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
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دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﺷﻤﺎره:
اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آن :ﮐﺎرل ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ
ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻨﯽ درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ :ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻫﻨﺪه
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ :واﻧﮓ ﻫﻮی

در ﺿﺮورت ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اﯾﺮان«
ﺑﺨﺶ دوم3-
در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﯾﻪ  1917اﻣﮑﺎن ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت
را ﺑﻪدﺳﺖ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻓﺮاﻫﻢآورد و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز ﺣﺰب ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ
واﻗﻌﯿﺖ را در ﺻﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽِ ﺧﻮد ،ﺣﺘﺎ ﭘﯿﺶ از
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﻗﺮار داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اول در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦِ دوﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﯾﮑﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
رﺳﯿﺪن آن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی »اﺣﺘﻀﺎر« ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و دﯾﮕﺮی ﻧﻈﺮﯾﻪی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﺧﻮد ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﺣﺴﺎن دﻫﮑﺮدی

ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﯽ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن و ﺟﻨﺒﺶ
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﯽ !
)اﻧﺘﻘﺎدات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﻪ ﺳﻨﺪ -و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ(

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدم و ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺴﻞ ﺟﻮان
ﮐﺸﻮرﻣﺎن و ﺑﺎ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ،ﺳﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪی را اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﻢ ﺑﻬﺎ دادن ﺑﻪ ﺗﻼش ﭘﯿﮕﯿﺮ دوﺳﺘﺎن را ﻧﺪارم وﻟﯽ
ﮔﻔﺘﻨﯽﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ.
ﻧﻮﺷﺘﻪام را ﻓﺸﺮده ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﻣﺒﺎرزان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺣﺎل آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻢ
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و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﯽﭘﺮدازم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ راﺳﺦ اﻓﺸﺎر

اﺳﺘﻘﻼل ،آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ
ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﺑﻬﮕﺮ

اﺧﯿﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪای از آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﺑﻬﮕﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﺷﻌﺎر ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان "اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻫﺪف ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان
اﺳﺖ" ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
و ﭘﺮﺳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﺪﻻل اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن"ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ" و "ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ" ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اوﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ را ﺑﺮاﺑﺮ و ﮔﻮﯾﺎی ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و دوﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ را ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻈﺎم
اﺳﺘﺒﺪادی و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻫﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ .و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮ داﺷﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و اﺳﺘﻘﺮار آﻧﺮا ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﻌﺎر
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ 9
ﻧﺪارد ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ.
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آن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ... ،
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ در اﯾﺮﻟﻨﺪ ،ﻣﺬﻫﺐ دوﻟﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و
ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪهاﺳﺖ .دوﻟﺖ ﺑﻪﻫﯿﭻ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﯾﺎراﻧﻪ
ﻧﻤﯽدﻫﺪ )اﺻﻞ ،44ﺑﻨﺪ .(2در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ از دوﻟﺖ ﻫﯿﭻ
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎاﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮﻟﻨﺪ و واﺗﯿﮑﺎن ﻗﺮاردادی ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ "آزادی وﺟﺪان و ﻣﺬﻫﺐ و اﻧﺠﺎم
آزاداﻧﻪی ﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻨﯽ" را در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺻﻮل
اﺧﻼﻗﯽ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ )اﺻﻞ ،44ﺑﻨﺪ .(2ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ را از
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻖ
ادارهی اﻣﻮر و داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد را دارﻧﺪ .ﻫﻤﻪی ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻓﻮق ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪهی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﻣﺮ دوﻟﺖ و اﻣﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ در اﯾﺮﻟﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪای
»ﺟﺪاﯾﯽ« وﺟﻮد دارد.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻣﺬﻫﺐ و ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺬﻫﺐ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪی
اﯾﺮﻟﻨﺪ ،در راﺑﻄﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ ،ﻧﻘﺶ
ﺗﺎرﯾﺨﯽِ ﻣﻬﻢ و ﺣﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای اﯾﻔﺎ ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺳﺪهی
ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،در ﭘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪن ﺗﻮدهﻫﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﺴﯿﺴﻢ ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻠﯽ در اﯾﺮﻟﻨﺪ ﻋﺠﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻨﻬﺎ از
ﺳﻮی ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎنﻫﺎ اﺑﺮاز ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ از
ﺳﺎل  1823ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ Daniel
 ،O’Connellﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢِ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏِ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﻠﺖِ
ﺻﺮﻓﺎً ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺳﺪهی  ،20در ﮐﻨﺎر
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽِ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت
ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪی دوم ﻗﺮن  ،19ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ
ﺗﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮ ﻣﻠﯽ اﯾﺮﻟﻨﺪ ،ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Charles Parnellاﺳﺖ .ﭘﯿﺶ
از اﯾﻦ ،اﯾﺮﻟﻨﺪیﻫﺎی ﺟﻮان ،در ﻗﯿﺎم  ،1848ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪ رﻧﮕﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻈﻬﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رﻧﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آرزوﻫﺎی وﺣﺪت
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪی آنﻫﺎ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﺮد .رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﻌﺮف ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏﻫﺎ ،رﻧﮓ
ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎنﻫﺎ و رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻈﻬﺮ ﺗﺮک ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ و ﺻﻠﺢ
ﻣﯿﺎن آن دو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ درﻓﺶ ﻧﺸﺎن ﺷﻮرﺷﯿﺎن  ،1916ﺳﭙﺲ ﺳﻤﺒﻮل
دوﻟﺖِ آزادِ اﯾﺮﻟﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮﻟﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮدد .از
ﺳﺎل  1921ﺗﺎ  1937ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺗﺤﺖ
رﻫﺒﺮیِ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  ،De Valeraﺑﺎ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻬﺎد
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﺳﺎل
 ،1929ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﻣﻮران ادﺑﯿﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ و از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﻬﯿﺮ اﯾﺮﻟﻨﺪی ﭼﻮن ﺟﺮج ﺑﺮﻧﺎرد ﺷﺎو ،ﺟﺮج
ﻣﻮر… ﻣﻤﻨﻮع اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﺴﯿﺴﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ دوﻟﺘﯽِ اﯾﺮﻟﻨﺪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  1937ﻧﯿﺰ اﺻﻞ ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﻤﯽﺳﺎزد ،اﻣﺎ از ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖِ ﻧﻬﺎدﯾﻦ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏِ ﻣﻤﺘﺎزی ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﯽﮔﺮدد .ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن اﻣﺘﯿﺎزات را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،آﻣﻮزش و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﯽ از »ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﯽ« ،ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
دوﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎری از وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از آن وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪی
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﭼﻮن در اﯾﺮﻟﻨﺪ ﻣﺪارس ﻋﻤﻮﻣﯽ
)دوﻟﺘﯽ( ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺤﺖ
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪارس ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺧﺼﻠﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ دارﻧﺪ و
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ )اﺻﻞ ،44ﺑﻨﺪ 2ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ(
اﻣﺎ ﺟﺰو ﻣﻮاد درﺳﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻖ ﻃﻼق را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺣﺘﯽ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺎره را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،رﻓﺮاﻧﺪوﻣﯽ در ﺳﺎل
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 1986ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻖ ﻃﻼق رای ﻣﯽدﻫﻨﺪ
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در اﯾﺮﻟﻨﺪ ،ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻮاره ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ،ﺳﻘﻂ
ﺟﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه )اﺻﻞ ،40ﺑﻨﺪ ،(3در
رﻓﺮاﻧﺪوم ﺳﺎل  1983ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮﻟﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی :ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ اﯾﺮﻟﻨﺪ ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﺟﺪاﯾﯽِ
ﺣﻘﻮﻗﯽاش از دوﻟﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽای ﮐﻪ در ﮐﺴﺐ
اﺳﺘﻘﻼل و ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽِ اﯾﺮﻟﻨﺪیﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ و ﻣﻤﺘﺎزی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺑﻮﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪی اﺧﻼﻗﯿﺎت و
آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ .از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن در
اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﻤﺮات آن ﻫﻨﻮز ﺑﺎرز ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .در ﻋﻤﻞ ،ﻣﯿﺎن
دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎی اﯾﺮﻟﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی وﯾﮋهای ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺟﺪاﯾﯽ«
آنﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﻮﻧﺎن

ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1975ﺑﻪ "ﻧﺎم ﺗﺜﻠﯿﺚ ﻣﻘﺪسِ
ﻫﻢ ﮔﻮﻫﺮ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ" ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﯾﻮﻧﺎن ﯾﮏ "ﮐﻠﯿﺴﺎی
ﻣﺴﻠﻂ" )اﺻﻞ (3وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی اُرﺗُﺪﮐﺲ اﺳﺖ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ
ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ).(%96
در اﯾﻦ ﺟﺎ» ،ﮐﻠﯿﺴﺎی دوﻟﺘﯽ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً در داﻧﻤﺎرک ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ در ﻋﻮض» ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﻠﯽ« ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
رواﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽِ ﻓﺸﺮدهای ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﻧﻤﯽﺗﻮان
از ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﯾﻮﻧﺎن ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  1975و ﻗﺎﻧﻮن  31-27ﻣﻪ 1977
درﺑﺎرهی "ﻣﻨﺸﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﯾﻮﻧﺎن" ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آنﻫﺎ،
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮ دو اﺻﻞ ﻧﻬﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ :ﺗﻤﺎﯾﺰ دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ دو ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮏﺳﻮ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرآﻣﺪی اﯾﻦ دو ،ﮐﻪ در
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن ﺗﺒﻠﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻘﻮق
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ و
ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان از دوﻟﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .دوﻟﺖ ادارهی اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ
ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت دارد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﯾﻮﻧﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ
اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ دوﻟﺖ اﻋﻤﺎل
ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻠﯿﺴﺎ و دوﻟﺖ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ،اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ در ارﺗﺶ… ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻮن ﻋﻘﺪ ازدواج… را ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎی اُرﺗُﺪﮐﺲ ﻣﺴﻠﻂ ،در ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻓﺸﺮده ﺑﺎ
دوﻟﺖ ،ﭼﻨﺪان ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﺑﺎ آزادیﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽِ " 1975آزادی وﺟﺪان و ﻣﺬﻫﺐ" را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ)اﺻﻞ ،13ﺑﻨﺪ
 ،(1اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﮐﻪ "ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای آزاد اﺳﺖ"
)اﺻﻞ (14و ﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻨﯽ "ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ و ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن" اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ )اﺻﻞ ،13ﺑﻨﺪ .(2ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،آزادیﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻪ
ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ رو ﺑﻪ رو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
"ﻧﻮ آﺋﯿﻨﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ" )اﺻﻞ ،13ﺑﻨﺪ .(2ذﮐﺮ ﻣﺬﻫﺐ در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎ
اﺟﺒﺎری اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وﻇﺎﯾﻔﺶ را در
ﻗﺒﺎل دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ و ﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ )اﺻﻞ ،13ﺑﻨﺪ .(4در
ﻋﻤﻞ ،آزادی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ،ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ وﺟﻮد دارد و ﻋﺪهای ،و ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ ﭼﭗﻫﺎ ،ﻣﺴﺎﻟﻪی »ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ« را ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻓﮑﺮ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﯽِ ﻣﺬﻫﺐ اُرﺗُﺪﮐﺲ ﺑﺎ ﻫِﻠِﻨﯿﺴﻢ ﺑﻨﯿﺎد وﺟﺪان
ﻣﻠﯽِ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن در ﻫﻤﻪی ﻃﯿﻒﻫﺎیﺷﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﺎﻟﺶ ﺳﺨﺘﯽ
ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .درﺳﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﯾﻮﻧﺎن Pasok
"ﺟﺪاﯾﯽ اداریِ ﮐﻠﯿﺴﺎ و دوﻟﺖ" را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻨﺠﺎﻧﺪ
)وﻋﺪهای ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ از  1981ﺗﺎ  1989اﺟﺮا ﻧﮑﺮد(،
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺰب اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ "ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﻆ
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ﺷﻮﻧﺪ" .در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎ و دوﻟﺖ
در ﯾﻮﻧﺎن از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﻣﯽﺗﻮان در راﺳﺘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰیای ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و ﻫﻠﻨﯿﺴﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﯾﻮﻧﺎن اﺣﺮاز ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ
داد .ﻣﺬﻫﺐ اُرﺗُﺪﮐﺲ ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺎس و
ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮکﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺧﺼﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ از ﻗﺮن  11ﺑﺎ اﻧﺸﻘﺎق ﻣﯿﺎن رم و ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽِ دﯾﮕﺮی ﭼﻮن ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺒﺎﻧﻪی ﮐﻠﯿﺴﺎی رم،
اﺷﻐﺎل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﯽِ ﯾﻮﻧﺎن در دورهای ﺗﻮﺳﻂ وﻧﯿﺰ و ﺳﻠﻄﻪی اﻣﭙﺮاﻃﻮری
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،آن را ﺗﺪاوم ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ روﻧﺪﻫﺎﯾﯽ در ﯾﻮﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ روﺷﻨﮕﺮی ،اﻧﻘﻼبﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ،ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﻏﺮﺑﯽ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی
ﺿﺪ ﮐﻠﺮﯾﮑﺎل در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻔﻮذ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ رﻧﮓ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ اﯾﺪهی اُرﺗُﺪﮐﺴﯽ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻮﯾﺖ ﻫِﻠِﻨﯽ – ﻣﺴﯿﺤﯽِ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎن ،ﭼﻪ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و ﭼﻪ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه ،در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﭘﺮ اﻟﺘﻬﺎب اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ،اﯾﺪهی »ﺑﺮﺗﺮی« ﮐﻠﯿﺴﺎی اُرﺗُﺪﮐﺲ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ .در
ﺳﺪهی ﻧﻮزدﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻄﻼح »ﻫِﻠِﻨﯽ – ﻣﺴﯿﺤﯽ« ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺑﺮ ﺗﺪاوم ﻫِﻠِﻨﯿﺴﻢ از ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز ،ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻢ
زﻣﺎن ﺑﺎ آن دﮐﺘﺮﯾﻨﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﯾﻮﻧﺎن ﻣﺪرن ﺑﺎﯾﺪ
در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻫِﻠِﻨﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺷﻐﺎل ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در
زﻣﺎن اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﯿﺰاﻧﺲ ،ﻣﺠﺪداً ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﯾﺪهی
»ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺰرگ ﻫﻠﻨﯽ« ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ،ﻫﻤﻮاره ،ﻓﮑﺮ
»ﻫِﻠِﻨﯽ – ﻣﺴﯿﺤﯽ« در ﻣﺮﮐﺰ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻫﻮﯾﺖﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﯾﻮﮔﻮﺳﻼوی و ﺑﺮوز ﻣﺠﺪد اﺧﺘﻼﻓﺎت و
درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺑﺎﻟﮑﺎن ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اُرﺗُﺪﮐﺴﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻪی اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺣﺴﺎﺳﺎت داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﺣﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﺸﮑﯿﻞ
"ﻗﻮس اُرﺗُﺪﮐﺲ" در ﺑﺮاﺑﺮ "ﻗﻮس ﻣﺴﻠﻤﺎن" ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی :در ﯾﻮﻧﺎن ،ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﯽﻃﺮف ﻧﺒﻮده
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻓﺸﺮدهای را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی اُرﺗُﺪﮐﺲ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﻠﯽ ،ﺣﻔﻆ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
*****
ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﻫﺎﯾﺶ ﺟﻮاﻣﻊ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ از ﺗﻐﻠﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻌﻨﻮیِ
ﮐﻠﯿﺴﺎ و دﯾﻦ ،و ﻧﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻘﺶ و ﻧﻔﻮذ و ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺬﻫﺐ ،روح ﺑﺎوری
و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺟﺎﻣﻌﻪ اداﻣﻪ دارﻧﺪ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر
از ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﯽ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪی ﻓﺮاﻧﺴﻮیِ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ )رﺟﻮع
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم درﺑﺎرهی ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﯾﮏ
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽاش ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﻮزش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ،ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در ﺑﺎرهی ﻣﻨﻊ ﺣﺠﺎب
اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً از ﻃﺮف ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن )و ﻧﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن( را ﻃﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ دور ﺷﺪن ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ از
»ﻣﻨﻄﻖ ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن« ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺻﻠﯽ در اروﭘﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای ﺳﻨﺖ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﻨﺪ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺮوی از »ﻣﻨﻄﻖ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن« اﺳﺖ.
وﺟﻮه اﻓﺘﺮاق و اﺗﻔﺎقِ اﯾﻦ دو ﭘﺪﯾﺪار و ﻣﻨﻄﻖ را ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﺎ در دو ﮔﻔﺘﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﮐﻨﻮﻧﯽ آﺷﮑﺎرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﯾﮏ ﺟﺎ» ،ﻣﻨﻄﻖ ﻻﺋﯿﺴﯿﺰاﺳﯿﻮن« ،ﺟﺪاﯾﯽ دو ﻧﻬﺎد ،ﻋﺪم
ﻣﺪاﺧﻠﻪی آنﻫﺎ در اﻣﻮر ﯾﮏ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ و
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ادﯾﺎن در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ )دوﻟﺘﯽ( و ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ دوﻟﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻣﺬاﻫﺐ ،ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ،وﺟﻮد ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،ﻣﻘﺘﺪر و
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﭼﻮن ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در ﻣﺘﺤﻮل
ﮐﺮدن و اﻧﻄﺒﺎق دادن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺤﻮل و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻗﺘﺪار ﻃﻠﺒﯽ و
ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﺪرتِ ﻣﻌﻨﻮیِ ﻓﺮا ﻣﻠﯽ در ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﺮوج ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶِ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ رادﯾﮑﺎلِ ﺿﺪ ﮐﻠِﺮﯾﮑﺎل
)ﺿﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺳﺎﻻری( و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺑﮏ ﻃﺮﻓﻪ از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖِ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻻﺋﯿﮏ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻢ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
و ﻫﻢ ﺗﺤﻘﻖ »ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ« ﻣﯽﮔﺮدد.
در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ» ،ﻣﻨﻄﻖ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن« ،ﺗﺤﻮلِ ﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ و
ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻫﻢ و ﺗﻮام ﺑﺎﻫﻢِ دوﻟﺖ – ﮐﻠﯿﺴﺎ  -ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه رﻓﺮم
ﮐﻠﯿﺴﺎ و دﯾﻦ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ »ﺗﻬﯽ ﺷﺪن« اﻗﺘﺪار و ﺗﻐﻠﺐ ﮐﻠﯿﺴﺎ و دﯾﻦ
ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﻧﻪ »ﺟﺪاﯾﯽ« و »ﺿﺪ ﮐﻠﺮﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ« ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﮑﺎری
و ﺗﺒﺎﻧﯽ دوﻟﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ )و ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن( اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .از ﯾﮏﺳﻮ ،ﮐﻠﯿﺴﺎی رِﻓُﺮﻣﻪ اﺳﺘﻘﻼل و اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﻧﻬﺎد
دوﻟﺖ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،دوﻟﺖ ،در
ﻋﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽِ ﺧﻮد ،اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻗﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ »ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﻠﯽ« ﯾﺎ »دﯾﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم« را ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد وارد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﺷﻮد و
ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ را در اﻣﻮر ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ )دوﻟﺘﯽ( ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎ ورود ده ﮐﺸﻮر اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪی
اروﭘﺎ در ﻣﺎه ژوﺋﻦ  ،2004وزن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻨﻄﻖ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن
در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺑﺎرز آن ،ﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺧﯿﺮاً ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎی ﺑﺰرگ )ﺷﺎﻣﻞ 25
ﮐﺸﻮر( ،ﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ )اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﺖ ،ﻟﻬﺴﺘﺎن،
ﭘﺮﺗﻐﺎل ،ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ و اﺳﻠﻮواﮐﯽ( ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و
در آن ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ "ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ" ﺑﻪ "رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽِ"
اروﭘﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ دوﯾﺴﺖ و ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل از اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ
و ﺳﺮآﻏﺎز ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ در اروﭘﺎ ،ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺷﺎﻫﺪ واﻗﻌﯿﺘﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﻻﺋﯿﮏ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﭼﺎﻟﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن اﻣﺮوزی اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪی ﻣﺨﺘﺼﺮ درﺑﺎرﻫﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر )ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮﻧﺴﻪ(
1- Champion Françoise, Entre laïcisation et sécularisation, Des
rapports Eglise-Etat dans l’Europe Communautaire, Le
Débat, N° 77, novembre-décembre 1993.
2- Champion Françoise, Les rapports Eglise-Etat dans les pays
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Social compass, décembre 1993.
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ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه درﺑﺎره ...
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ دو واژه ﺟﺪا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺗﻨﻬﺎ اﻟﺰام ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮان و ﺟﺒﺮان زﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدی و وﺟﺪاﻧﯽ اﺳﺖ .درﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﻧﺴﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی در
ﺑﺮاﺑﺮ وﺟﺪان ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ اﺟﺮای درﺳﺖ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻈﺎرت ﺟﺎﻣﻌﻪ در دوﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ در اوﻟﯽ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻫﻢ ﻻزم.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در وﺟﻮه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن در ﺣﻮزه و ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻘﻮق و
ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪوﯾﮋه در اﻣﻮری ﮐﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺳﺘﺮگ و اﺳﺎﺳﯽ دارد.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻣﻮر در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﻮزه ﮐﻠﯽﺗﺮﯾﻦ اﻣﻮر و ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ
روﺷﻦﺗﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ و ﺷﯿﻮه اﻋﻤﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ﺗﻔﮑﺮ و ﻋﻤﻞ و اﻗﺪام ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ )و ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﮐﻞ
ﺟﻬﺎن( ،اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ
ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮ دارد.
اﮔﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب دوﻟﺖ ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
رﺳﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در آن ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ
ﺧﺎص و ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺪوﻧﯽ اﺳﺖ ،ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﯿﺰ ﮔﺮﭼﻪ ارادی و اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ ،اﻣﺎ آزاد و ﻓﺎرغ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ و
ﺣﮑﻢ و ﭘﯽآﻣﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺎه ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻫﺮ دم ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ در ﮔﻮﺷﻪای از آن
ﮐﻨﺎرﺟﻮﺋﯽ و زﯾﺮ درﺧﺘﯽ و روی ﭼﻤﻨﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﻧﻐﻤﻪای ﺳﺎز ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ
ﺗﺮاﻧﻪای ﺑﻪ ﻫﺮ آﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ زﯾﺮ و ﺑﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻮس ﮐﺮد ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯿﺰد
و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻘﺎه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪ و زﻣﺎﻧﯽ آن
ﮔﻮﺷﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎ درﮐﻨﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﭘﻬﻦ ﮐﻨﺪ و ﮐﺸﮑﻮل
ﺧﻮد را ﺑﯿﺎوﯾﺰد و ﯾﺎﻫﻮ و ﯾﺎ ﺣﻖ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی رﻓﺘﺎرﻫﺎ و
ﮐﺮدارﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ
در زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و آﺛﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی
و ﺟﻤﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪفﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﻧﮕﯿﺰه و روﻧﺪ و ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺷﻦ و اﻣﮑﺎن
آﮔﺎﻫﯽ از آﻧﻬﺎ در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ،ﻫﻢ ﻣﺮدم ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺶ و
ﻧﻘﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ
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ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،ﻧﻈﺎرت و واﮐﻨﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﺣﺘﺎ در درون ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
رﻫﺒﺮان و اﻋﻀﺎ( و ﻧﻈﺎرت و ﮐﺎوش و ﻧﻘﺪ و اﻓﺸﺎﮔﺮی و ﭘﺮده ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
از ﮐﮋرویﻫﺎ و ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎ و رواﺑﻂ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ،
دور از ﻣﻼﺣﻈﺎت دوﺳﺘﯽ و ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ و ﻣﺮﯾﺪ و ﻣﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راه ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و
ﻣﺴﺘﻠﺰم آﮔﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
)ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺬﮐﺮ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان درﺑﺎره اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎ و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و
ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی آن(.
*****
درﯾﻐﺎ ﮐﻪ اﺻﻞ »ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ« ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،اﺻﻞ ﮔﻢﮔﺸﺘﻪای
اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪارد و از آنروی ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ،ﺑﻮﯾﮋه در ﯾﮏ
ﺳﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ و اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد را ورق
زد و از اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺰﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﺑﯽﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺟﺰ ﭼﻨﺪ
زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭼﺮا؟ و ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ؟ درﯾﻎ از ﭘﺮﺳﺸﯽ و ﭘﺎﺳﺨﯽ!
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﻪ ﺷﺮح روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ و اﮔﺮ اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،از آنرو اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮدرﮔﻤﯽﻫﺎ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﻧﻪ ﻫﻤﻮاره ﻧﺎﺷﯽ از دﺧﺎﻟﺖﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ »ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ« ﺧﻮﯾﺶ در ﭘﺮﺳﯿﺪن و ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﺳﺘﻦ
و ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﺷﻮم و وﺧﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ،از
ﯾﮏﺳﻮ ،ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی و ﮐﻨﺎرهﺟﻮﺋﯽ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻣﺎ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
دﻟﺴﺮدی و ﻧﻮﻣﯿﺪی ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و
ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی دروﯾﺶ ﻣﺴﻠﮑﺎﻧﻪ و
ﻗﻀﺎ و ﻗﺪری و »اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺬرد« و ﮔﺬﺷﺖﻫﺎ و ﺑﺰرﮔﻮاریﻫﺎی
ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎﻧﻪ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آﺳﻮدهﺧﺎﻃﺮی ،ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻻن و
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران و ﻫﻢ ﺑﺎزﯾﮕﺮان و ﻣﻌﺮﮐﻪﮔﯿﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻮاﻗﺐ
ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن از ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت »ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ« و ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ
اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺪ ﺳﺎل ﮐﻪ از ﺟﻨﺒﺶ و اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ
ﻣﯽﮔﺬرد ،در دو ﮐﻮدﺗﺎ )ﺳﺎلﻫﺎی  1299و 1332ﺷﻤﺴﯽ( ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ اراده
و رﻫﺒﺮی ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎری ﮐﺎرﮔﺰاران داﺧﻠﯽ آﻧﻬﺎ،
دﺳﺖآوردﻫﺎی ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ )دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﯾﻪ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﻗﻄﻊ دﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر( ﺑﻪ ﺑﺎد رﻓﺖ و ﻧﯿﺰ
رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار ﺣﺰبﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﺑﻮﯾﮋه ﺣﺰب ﺗﻮده ﮐﻪ اﺑﺘﺪا
آنﭼﻨﺎن ﺧﻮش درﺧﺸﯿﺪ و ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ آنﭼﻨﺎن ﺷﻮری در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و آنﭼﻨﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ در ﮐﺎرزار ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺒﺪاد و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺪﺳﺖ
آورد( اﻣﯿﺪﻫﺎی ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ
اﻣﮑﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ )ﺑﻮﯾﮋه ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی دوم(  ،ﺑﺮای ﻣﻬﺎر زدن
و ﺣﺘﺎ دﻓﻊ و رﻓﻊ اﺳﺘﺒﺪاد ) ،ﯾﮑﯽ در دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻨﯽ و دﯾﮕﺮی در
دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎر( ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ،ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﮐﺎرﮔﺰاران ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ و رﻫﺒﺮان ﺣﺰبﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﮕﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ از دﺳﺖ دﻫﻨﺪه و ﺳﻮزاﻧﻨﺪه ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﻧﻪ در ﻣﻌﺮض ﭘﺮﺳﺶ ﺟﺪی
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺧﻮد ﭘﺮده از ﻫﺪفﻫﺎ و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﻋﻠﺖﻫﺎی رﻓﺘﺎرﻫﺎ و
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده و رواﺑﻂ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ در ذﻫﻦ آﻧﻬﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق
را »ﻧﻮﮐﺮ ﭘﯿﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر« و دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻨﯽ را »ﻧﻮﮐﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ« و دﮐﺘﺮ
ﺑﺨﺘﯿﺎر را »ﻧﻮﮐﺮ ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر« و ﭼﻬﺮه ﺧﻤﯿﻨﯽ را »در ﻫﺎﻟﻪای از ﻧﻮر
درﺧﺸﺎن ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻪ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
آن ﻣﻨﻄﻖ و ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس آن ﻣﻠﺘﯽ را ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺳﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ آزادی و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻮزاﺋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﺮان دﺳﺖ زده ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻫﻮاﺧﻮاﻫﯽ از ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ )ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دﺳﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﻨﯽ از ﻗﻀﺎوت( ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﻗﯿﺎم ﮐﺮده و ﻫﻤﻪ
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ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ﺟﺒﻬﻪ ارﺗﺠﺎع و ﻧﺎﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ و رﻫﺒﺮی ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﻨﯽ
و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪ »ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ« و ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ »ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ« را درﻫﻢ
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﻪ ﻗﺸﺮیﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺪﯾﺶﺗﺮﯾﻦ
و ﻃﻤﺎعﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻮﻧﺨﻮارﺗﺮﯾﻦ »ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﺳﺘﺒﺪادی« دادﻧﺪ ،و ﭼﻨﺎن
زﺧﻤﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز اﺳﺖ ﻫﻢﭼﻨﺎن از آن
ﺧﻮن ﺟﺎری اﺳﺖ...،
ﺑﺎری ،از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺪ ﺳﺎل ﺟﻨﺒﺶ و ﺗﻼش ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را
ﻣﺴﺘﻤﺮا ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﺷﮏ و ﺧﻮن آﻣﯿﺨﺘﻨﺪ) ،ﮐﻪ ﻫﻢﭼﻨﺎن
اداﻣﻪ دارد( ،ﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺷﺪ و ﻧﻪ اﮐﻨﻮن از ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ
ﭘﺮﺳﺶ و ﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ از ﺳﻮی ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ و
اﻋﺘﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻠﺖ رﺳﯿﺪه و ﯾﺎ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻧﻪ ﺣﺘﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻣﻮردی ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ از ﺧﯿﻞ رﻫﺒﺮان و ﻣﺪﻋﯿﺎن رﻫﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی
ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ وﺟﺪان از رﻫﺒﺮی و ادﻋﺎی رﻫﺒﺮی ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﮔﺎﻫﯽ ،ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﻓﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﮐﻮﺗﺎه زﻣﺎﻧﯽ ،ﺣﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی و ﺟﻌﻞ و ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﺣﻘﺎﯾﻖ در ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺟﯿﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ آﻣﺪهاﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ) ،و ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ( ،ﺑﺎز ﻫﻢ
ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﮐﻠﯽ و از اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺘﺎده و ﺑﯽﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ راﻫﯽ ﯾﺎ ﮐﻮره
راﻫﯽ )ﺣﺘﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل( ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از ﻓﺎﺟﻌﻪای ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﮔﺮﻓﺘﺎر آن اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن در ﻣﻘﺎم »ﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮی«
ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻣﯽدوزﻧﺪ و ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﻨﺪ و ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و
ﻣﯽﮔﺴﻠﻨﺪ) ،و ﺣﺘﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر و ﻧﻔﻮذ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﺶ
راهﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ و ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ آﻧﺮا از درون ﻣﺘﻼﺷﯽ و ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ
اﻣﻀﺎ زﯾﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﭼﻮن
ﺗﺮﻣﺰی ﻣﺎﻧﻊ ﻫﺮ اﻗﺪام ﺟﺪی و ﮐﺎرﺳﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺳﺎز را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦﻫﺎ و ﮔﺴﺴﺘﻦﻫﺎ و
ﺗﻔﺮﻗﻪاﻧﺪازیﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻮزیﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .و ﺷﮕﻔﺘﯽآور اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﯽﺗﻮﺿﯿﺤﯽ و اﻋﺘﺮاﻓﯽ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﻫﻢ درﺳﯽ و آزﻣﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ
ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎی ﺧﻮد ،ﻫﻤﻮاره ﺟﻠﻮ ﺻﻒﻫﺎ
ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺷﮕﻔﺘﯽآورﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻤﺎن درﺑﺎره »آﯾﻨﺪه«
اﯾﺮان ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .و درﯾﻐﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﻌﯿﻮب
و اﯾﻦ ﮐﻬﻨﻪ ﻗﺼﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﻢﭼﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﯽ ﭘﺮﺳﺸﯽ و
ﭘﺎﺳﺨﯽ.
آری ،ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻢ ﻫﻢ در ﭘﺮﺳﺶ و ﻫﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﯽﮔﯿﺮی در
ﭘﺮﺳﺶ و وادار ﮐﺮدن دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران و ﻣﺪﻋﯿﺎن رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ
و دﺳﺖﮐﻢ ﻣﺼﻮن ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق »ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺗﻮ اﻣﯿﺪ
ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺮ ﻣﺮﺳﺎن«  ،از زﯾﺎنﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی آﻧﻬﺎ و ﻫﻢ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ
ﻫﻤﮕﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﺣﺴﺎﺑﯽ و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻫﺴﺖ.
اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه  _ 1383ﻧﻮزدﻫﻢ ژوﺋﯿﻪ 2004

در ﺿﺮورت ﺗﺸﮑﯿﻞ ...
وﻟﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش »ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ از دور« ﺣﺘﺎ ﮐﻠﻤﻪای ﻫﻢ در ﺑﺎرهی
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی دﻋﻮت ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در روﺳﯿﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ زﺑﺎن
ﻧﺮاﻧﺪه ﺑﻮد .ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺧﻂ و ﻣﺸﯽ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از »ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ«
ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺧﻂ و ﻣﺸﯿﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ در »دو ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ« ﻣﻄﺮح
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻟﻨﯿﻦ در دو ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺣﺘﺎ ﻃﺮح اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽِ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی روﺳﯿﻪ ﻣﺨﻠﻮق ذﻫﻦ اﻓﺮاد
»ﺟﺎﻫﻞ«ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی در »ﺗﺰﻫﺎی
آورﯾﻞ« ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺖ زدﮔﯽ و ﻧﺎﺑﺎوریِ رﻫﺒﺮانِ ﺗﺮازِ ﯾﮏ و اﻋﻀﺎی ﺣﺰب
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻟﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺧﻮد در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺗﺰﻫﺎی آورﯾﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺳﻮم آورﯾﻞ ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﭘﺘﺮوﮔﺮاد وارد
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ﺷﺪم اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺟﺎﻧﺐِ ﺧﻮد ...ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﺟﻠﺴﻪی  4آورﯾﻞ در ﺑﺎرهی
وﻇﺎﯾﻒ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻢ ...اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺗﺰﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
ﺧﻮد را ...ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ) «.ﺗﮑﯿﻪﻫﺎ از ﻣﺎﺳﺖ( ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻟﻨﯿﻦ ﺧﻮد
ﻗﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺗﺰﻫﺎ ﻧﻈﺮات ﺷﺨﺼﯽ او اﺳﺖ.
ﺗﺰﻫﺎی آورﯾﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﺗﺰ اﺳﺖ .ﺗﺰ اول ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ
روش ﺣﺰب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ .در اﯾﻦ ﺗﺰ ﻟﻨﯿﻦ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ اداﻣﻪی
ﺟﻨﮓ را ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »دﻓﺎع ﻃﻠﺒﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺷﻤﺎرد ﮐﻪ-1 :
»ﻗﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺗﻬﯽدﺳﺖ دﻫﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی
ﮔﺮوﯾﺪهاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ و  -2ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻤﻼً ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎطِ
ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد «.در ﺗﺰ دوم ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :ﺧﻮد وﯾﮋﮔﯽِ ﻟﺤﻈﻪی ﻓﻌﻠﯽ در روﺳﯿﻪ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت اﻧﻘﻼب از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺧﻮد ﮐﻪ در آن
ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدنِ آﮔﺎﻫﯽِ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻮرژوازی
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺗﻬﯽ دﺳﺖ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺰ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺰ و ﻫﺴﺘﻪی اﺻﻠﯽِ اﺳﺘﺪﻻل ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺧﻂ و ﻣﺸﯽ ﺣﺰب از دو ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﺧﻂ و ﻣﺸﯽ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺗﺰ ﭘﻨﺠﻢ ﻟﻨﯿﻦ ﺷﮑﻞِ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﯾﻨﺪه را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺟﻤﻬﻮری
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﻪ -زﯾﺮا رﺟﻌﺖ از ﺷﻮراﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺲ -ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮراﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﺮزﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﺎﻻ.
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺷﻮراﻫﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮراﯾﯽ و ﻋﻤﻼً ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ
ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،در ﺗﺰ ﻫﺸﺘﻢ ﻟﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻇﯿﻔﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
اﻣﺮوز ﻣﺎ »ﻣﻌﻤﻮل داﺷﺘﻦ« ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻗﺪام ﻓﻮری ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاریِ
ﮐﻨﺘﺮل از ﺷﻮراﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ«.
اﮔﺮ ﺗﺰﻫﺎی آورﯾﻞ ﻫﻤﺎن ﺧﻂ و ﻣﺸﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ در  1905در
دو ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﻫﺪف از ﻃﺮح آن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻂ و
ﻣﺸﯽ دو ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺰ ﻫﺸﺘﻢ ﻧﻤﯽﺑﻮد.
وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺰﻫﺎی آورﯾﻞ ﻗﻄﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
در دو ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ اﺳﺖ و در واﻗﻊ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﻣﻀﻤﻮن ﺗﺰﻫﺎی آورﯾﻞ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻄﻠﺐ در
ﺗﺰ ﻫﺸﺘﻢ را ﺿﺮوری ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻟﻨﯿﻦ در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ از
ﺳﺨﻨﺎن او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ در اﯾﻦ
ﺗﺰﻫﺎ ﺣﺰب را ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .وﻟﯽ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂِ روﺳﯿﻪی  1917ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻣﺎده
ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﻨﯿﻦ اﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮاتاش در دو ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
»در ﺣﻘﯿﻘﺖِ اﻣﺮ »ﺑﻪ ﮐﻒ آوردن ﻗﺪرت« از ﻃﺮف ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ،
ﻫﻤﺎن اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺻﺮﯾﺢ و
ﻋﺎدی آن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮد ﻫﯿﭻ ﻣﻔﻬﻮم دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻧﻤﯽﻧﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«
اﮐﻨﻮن ﺻﺮﯾﺢ و آﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﮐﻒ آوردن ﻗﺪرت را از ﻃﺮف ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﮑﺮاﺳﯽ )ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ( ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺣﯿﺮت زدهی ﺧﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ »وﻇﯿﻔﻪی
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻣﺮوز ﻣﺎ »ﻣﻌﻤﻮل داﺷﺘﻦ« ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﭼﻮن در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺟﺰ ﻟﻨﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ در روﺳﯿﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﮐﻒ آوردن ﻗﺪرت از ﻃﺮف ﺣﺰﺑﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺻﺮﯾﺢ و آﺷﮑﺎر آن اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در روﺳﯿﻪ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺴﺖ.
 -2ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺮای
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد دو ﻗﺪرت در روﺳﯿﻪ ﺑﻮد ،دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ در
ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺷﻮراﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان )ﺳﻮﯾﺖﻫﺎ( در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ.
ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺎرﻫﺎ و در ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ،
ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﻪ وﺟﻮد دو ﻗﺪرت در روﺳﯿﻪ اﻣﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﯾﻪ در آن ﮐﺸﻮر ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﻣﺪرن اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وﺟﻮد
ﺷﻮراﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان )ﺳﻮﯾﺖﻫﺎ( ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰ
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ﺗﺎزهای ﻧﺒﻮد .ﺳﻮﯾﺖﻫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب  1905ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ .وﻟﯽ ﻟﻨﯿﻦ
وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺿﺮورت اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در روﺳﯿﻪ ﻧﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب  1905و ﻧﻪ ﭘﺲ از آن
ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ .ﻟﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﯾﻪ  1917ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ 12
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از »ﺗﺰﻫﺎ« ﺿﺮورت اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻧﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ و
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ )وﺟﻮد دو ﻗﺪرت و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن( ﺑﻠﮑﻪ از »ﺳﻄﺢ ﺗﮑﺎﻣﻞ
اﻗﺘﺼﺎدی )ﺷﺮط اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ« ،ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮدهﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ )ﺷﺮط
ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻻﯾﻨﻔﮑﯽ ﺑﺎ ﺷﺮط اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ دارد(« -دو ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ-
اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﯽﮐﺮد .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ وﺟﻮد ﺷﻮراﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدی
ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی در ﺑﺎرهی آﻣﺎده ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدنِ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی ،ﻋﯿﻨﯽ و
ذﻫﻨﯽِ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻟﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دارد .ﺷﻮراﻫﺎ .و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا .درﺟﻪی رﺷﺪ و آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان .او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ،ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آﻧﺎن در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ آﮔﺎﻫﯽ ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮ ،ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ »ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﻗﺸﺮﻫﺎی دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺗﻬﯽ
دﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﮔﺮوﯾﺪهاﻧﺪ« ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.
ﻟﻨﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان روﺳﯿﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺖِ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ اﻗﻠﯿﺘﯽ را
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎً اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی )ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( را
اوﻟﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽداﻧﺪﮐﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪای ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ وی
دﻣﮑﺮاﺳﯽِ ﭘﺮوﻟﺘﺮی را دﻣﮑﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﯽداﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽِ
ﺑﻮرژواﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت )ﻓﺮم( اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﯾﻦ ،ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه از ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و
دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺗﻬﯽدﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻻزم را ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺘﯽ
از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ ،اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺤﺎد
ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﮐﻪ داس و ﭼﮑﺶ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻤﺒﻞِ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد
و ﻧﻤﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ درآﻣﺪ و زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺶ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺮخ اﻧﻘﻼب و
ﮐﺸﻮر ﺷﻮراﻫﺎ ﺷﺪ! اﺗﺤﺎد ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺳﭙﺲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر .اﯾﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻓﮑﺎر ﻣﺎرﮐﺲ در ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻗﺮار دارد .واﻗﻌﺎً ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ از ﺷﻮق ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه دﭼﺎر ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﻢ
در اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﺟﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻞ
ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ.
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪی اﻓﮑﺎر ﻣﺎرﮐﺲ )ﭼﻮن ﻟﻨﯿﻦ
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺧﻮد را ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻋﯿﻦ ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺖ( ﻟﻨﯿﻦ از »ﮔﺮوﯾﺪن دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺗﻬﯽ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ« ﺿﺮورت اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در روﺳﯿﻪ را اﺳﺘﻨﺘﺎج
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻟﻨﯿﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن ،و
ﮐﻠﯽﺗﺮ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ،رﻫﺒﺮی ﭼﻪ ﻃﺒﻘﻪای را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .اﮔﺮ رﻫﺒﺮی
ﺑﻮرژوازی را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻮرژوازی ﺑﺮود ،اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺷﻮد اﻧﻘﻼب
ﺑﻮرژواﯾﯽ .وﻟﯽ اﮔﺮ رﻫﺒﺮی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
ﺑﺮود ،اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ! در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژواﯾﯽ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﯽ و اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﻠﮑﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه را دارﻧﺪ.
ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﯿﻞﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﺪام ﻃﺮف ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﺮای ﺟﻠﺐ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن
وﻋﺪهﻫﺎی دﻫﻘﺎن ﭘﺴﻨﺪ داد و ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت دﻣﺎر از روزﮔﺎرﺷﺎن
ﮐﺸﯿﺪ .ادﻋﺎی ﻟﻨﯿﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺷﮑﺎﻻت اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد و آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﮐﺲ و ﺣﺘﺎ ﺧﻮد ﻟﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از »ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ از دور« ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﺨﻦ از اﺗﺤﺎد دو ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ ،اﺗﺤﺎد
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ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪی اﯾﻦ
دو ﻃﺒﻘﻪ و آن ﭼﻪ آﻧﺎن را از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد ﭼﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ واﻗﻌﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺎرﮐﺲ
ﻣﻨﺎﺳﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی دﯾﮕﺮ در ﭘﺲ ﮐﻠﻪاش ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻗﺮار دارد ،ﭘﺲ ﺟﺰﯾﯽ از اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ درﺳﺖ از
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
دﻫﻘﺎﻧﺎن اﻋﻢ از ﺗﻬﯽدﺳﺖ و ﺟﺰ آن و ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی آﮔﺎﻫﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ آن روزی روﺳﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽﺷﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻃﺮﻓﺪار
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮای آﻧﺎن واژهی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻣﻔﻬﻮم و آن ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮای
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ دارد ﺧﺼﻠﺘﺎً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﻫﻢ ﭼﻮن
ﺑﻮرژوازی ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺷﻤﺎرد .اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖاش ﺑﺮ آن زﻣﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .و اﮔﺮ ﻓﺎﻗﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ آروزﯾﺶ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻫﻢ ﻣﺎﻟﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻓﺮدی
ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎ داﺷﺘﻦ دﮐﺎن و ﻣﻐﺎزهای ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺎ ذات و
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا زﻣﯿﻦ را
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯿﺎن دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽِ ﻓﺮدی
ﺑﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮی
ﮐﻪ ﮐﺎرش ﺟﻤﻌﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ذاﺗﺎً در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ .ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺮی ﺻﺎﺣﺐ
ﻗﻄﻌﻪای ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪی
ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و ﻏﯿﺮه .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﯾﺎ آن دﻫﻘﺎن ﺑﻪ
آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺑﺎرهی اﯾﻦ
ﯾﺎ آن ﻓﺮد ﺧﺮده ﺑﻮرژوا و ﺑﻮرژوا ﺻﺎدق اﺳﺖ .وﻟﯽ ﮐﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ و آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﻪی دﯾﮕﺮی را آن ﻫﻢ
آﮔﺎﻫﯽِ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن ﺳﺎزد .از اﯾﻦ رو اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺎر ﺧﺼﻮﺻﯽِ
ﻓﺮدیِ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮوﺳﻪی اﻧﮑﺸﺎف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ،ﭘﯿﺶ ﺷﺮﻃﯽ اﺳﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی و »اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ« ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ .ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در
روﺳﯿﻪی  1917وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ در ذﻫﻦ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺗﻬﯽ
دﺳﺖ آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﯾﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دﻣﯿﺪ و از آﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪ و ﻗﺸﺮی
ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺸﻨﻪ و ﻣﺮدهی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭼﺮا ﻧﺸﻮد ﺑﺎ
ﺑﻮرژوازی ﮐﻪ از دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺗﻬﯽ دﺳﺖ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﺗﺮ و ﻓﻬﻤﯿﺪهﺗﺮ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد؟! وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪﻧﯽ ﺑﻮد و ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺑﺮ
ﺳﻨﮓ ﺧﺎرای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و
ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺮادری را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺑﯽ
ﻋﺪاﻟﺘﯽ را از اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺧﺎﮐﯽ رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺟﻮﻫﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﭼﺮا ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﯽ
ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮ در ﻣﺮاﺣﻠﯽ از رﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽاش
ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﭼﺮا ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺸﺮی وﺟﻮد اﯾﻦ
ﺑﻼﯾﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺑﻮدی آن ﺗﺎرﯾﺨﺎً ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ
از راه ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ زور ارادهﮔﺮاﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را رﯾﺸﻪ
ﮐﻦ ﮐﺮد.
ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺪ و ﻣﻨﻔﯽِ ﻃﺒﻘﺎت دارا و ﺣﺎﮐﻢ از
روی ﺑﺪ ﻃﯿﻨﺘﯽ و ﺑﺪ ﺧﻮاﻫﯽ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻣﯿﺎن آﻧﺎن اﻓﺮاد
ﺑﺪ ﻃﯿﻨﺖ و ﺧﺒﯿﺚ ﺣﺘﻤﺎً ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .وﺟﻮد ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢِ ﺳﺘﻢ و
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮع آن ﺑﻪ درﺟﻪ و ﺳﻄﺢ اﻧﮑﺸﺎف ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎدی ﺑﺴﺘﮕﯽ
دارد .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺎرﮐﺲ آﺳﯿﺎب ﺑﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺌﻮداﻟﯽ و آﺳﯿﺎب
ﺑﺨﺎری ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و اﺳﺘﻘﺮار ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐ ِﻢ
اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ آن اﺳﺖ .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ زﻣﯿﻦﻫﺎ را ﻣﯿﺎن دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻋﻈﯿﻤﯽ از دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ .وﻟﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﮑﺸﺎف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺴﯿﺎری از دﻫﻘﺎﻧﺎنِ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﺑﺎز ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش
زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻮن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺗﻐﯿﯿﺮ راﺑﻄﻪی
ارﮔﺎﻧﯿﮏِ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺛﺎﺑﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻮدآوری ﺧﻮد را
از دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎری .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ واﻗﻌﯽ و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺗﻬﯽدﺳﺖ ﺑﺎ
آﮔﺎﻫﯽ دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺷﻤﻦ واﺣﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻣﺒﺎرزه و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ او ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺗﺤﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
روی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮاﻓﻖ در ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪهی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن دادن آن
ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﻧﺎن دﺷﻤﻦ و ﺿﺪ ﯾﮏ دﯾﮕﺮﻧﺪ .وﻟﯽ ﻟﻨﯿﻦ در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﺘﻔﺎﻃﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﻧﺪارد .او ﻗﺪرت را
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
 -3ﻟﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﻟﻪی »درﺑﺎرهی ﻗﺪرت دو ﮔﺎﻧﻪ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﺴﺌﻠﻪی
اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ اﻧﻘﻼب ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺗﻮﺿﯿﺢ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در اﻧﻘﻼب و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ
اوﻟﯽ از رﻫﺒﺮی ﺑﺮ آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .«.ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﻟﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ اﻧﻘﻼب
ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻗﺪرت اﺳﺖ ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻘﻼبﻫﺎی
دوران ﻣﺪرن از اﻧﻘﻼب اﻧﮕﻠﯿﺲ در  1644ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﯾﻪی
روﺳﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻫﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ راه ﺣﻞ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺌﻮریﻫﺎی دور و دراز و ﭘﯿﭽﯿﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در
اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺮاﻣﻮل ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﺲ از دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺪنِ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ،ﺳﺮ
اﻧﺠﺎم ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ و ﻏﯿﺮه .و ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽِ ﮐﺎﻣﻞ.
ﻣﻨﺘﻬﺎ آﮔﺎﻫﯽِ ﮐﺎذبِ در ﺧﻮرِ ﺷﺮاﯾﻂ .ﻧﻪ از ﮐﺮاﻣﻮل و ﻧﻪ از ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن
ﺗﺌﻮریای راﺟﻊ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
آﻧﺎن ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﻗﺒﻼً ﺗﺄﻣﻼت ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺎﺳﯽِ
ﻫﺮ اﻧﻘﻼب ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن و ﻧﻪ
اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮی ﻗﺪرت را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻟﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎی ﺑﺪﯾﻬﯽ
را ﻣﯽزﻧﺪ و در ﺑﺎرهی آن ﺗﺌﻮری ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ارادهی
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ از راه ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﮐﻨﺪ و
آن را ﺑﺮ ﺣﺰب و از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺰب ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
اِﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را در ردﯾﻒ و
از ﻧﻮعِ اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻮرژوازی را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪی ﺗﻤﺎﻣﯽِ اﯾﻦ اﻧﻘﻼبﻫﺎ اﯾﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽِ ﮐﺎذب اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻋﻮاﻗﺐ ﻋﻤﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ راﺳﺘﯿﻦ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل آﻓﺮﯾﺪن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از
دﻧﯿﺎی ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺧﻮد ﺑﻪ راﺳﺘﯽ در ﺣﺎل
اﺳﺘﻘﺮار آزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺮادری در ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ ﭘﺲ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﻘﺮ و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن رﻓﺎه و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی
و ﺑﺮادری ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آﻧﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ذﻫﻦ و ﭘﻨﺪارِ ﺧﻮد
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺘﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯿﺖ دﺳﺖآورد اﻧﻘﻼب آﻧﺎن
ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺑﯿﺶ از ﭘﺎره ﮐﺮدن ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺌﻮداﻟﯽِ ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﮐﻬﻦ ﺑﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﺑﻮرژوازی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .اﻧﻘﻼب آﻧﺎن
ﺑﻪ ﺟﺎی آزادی ،ﺑﺮادری و ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﺗﺎ اﺑﺪﯾﺖ ،ﻓﻘﻂ
آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﺗﺠﺎرت را ﺑﺮای ﺑﻮرژوازی ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد در راه ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ
ﺑﺮ آن ﺑﻪ راﺳﺘﯽ آزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺮادری ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ
اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت .اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﺎن ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ
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ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻋﻮاﻗﺐ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد .آﻧﺎن از ﭘﯿﺶ ﻣﯽداﻧﻨﺪ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای و ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﮐﻬﻨﻪی ﺑﻮرژوازی ﮐﻨﻨﺪ .و ﭼﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ واﻗﻔﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ رﻫﺒﺮ
ﯾﺎ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آﮔﺎﻫﯽ و ﺧﺮد ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و
راه رﺳﺘﮕﺎری و ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺘﯽ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .آﮔﺎﻫﯽ اﻧﻘﻼب
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺪافِ اﻧﻘﻼب آﮔﺎﻫﯽای
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻨﻔﯽ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و
آﮔﺎﻫﯽِ ﺟﻤﻌﯽﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮاﻧﺪازﻧﺪ وﻟﯽ ﻓﺎﻗﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﭼﻪ ﺑﺮﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ .اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼً
ﺑﺪﯾﻬﯽ .زﯾﺮا در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻘﻼبﻫﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻤﻊ اﻧﻘﻼﺑﯿﺎن از ﻃﺒﻘﺎت و
ﻗﺸﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻗﺸﺮیِ ﻣﺘﻔﺎوت و ﮔﺎه
ﻣﺘﻀﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﮔﺎﻫﯽِ
ﺟﻤﻊ اﻧﻘﻼب ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﮔﺎﻫﯽِ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻫﺪف

اﺻﻠﯽ و ﻣﺸﺘﺮک آﻧﺎن ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ و ﻣﺸﺘﺮک
آﻧﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﻧﻘﻼب در
ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻮرژوازی و ﻣﺘﺤﺪاناش و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﻣﺘﺤﺪاناش
ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﭼﻮن اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﺤﺎد
اﻧﻘﻼﺑﯿﺎن از ﻫﻢ ﺑﮕﺴﻠﺪ و آﻧﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
و در »اﻧﻘﻼب« اﮐﺘﺒﺮ  1917ﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻧﻪ ﻣﺘﺤﺪان آﻧﺎن دﻫﻘﺎﻧﺎن و
ﺳﺮﺑﺎزان و ﻗﺸﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻧﻪ اﻋﻀﺎ و رﻫﺒﺮان ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ و ﻧﻪ ﺣﺘﺎ
ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻋﻮاﻗﺐ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ .آن ﭼﻪ از درون آن
اﻧﻘﻼب درآﻣﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﻠﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت از آن ﭼﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺧﻮد اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن
دﻫﺪ ﮐﻪ آن »اﻧﻘﻼب« ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ دو ﮔﻔﺘﻪی ﻣﻬﻢ در ﺑﺎرهی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دارد .ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی آﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺢ و ﻋﻮاﻗﺐ
ﻓﻮری و درازﻣﺪت اﻗﺪام ﺧﻮد آﮔﺎه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮ رﻫﺎﯾﯽ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ
ﻧﻪ در روﺳﯿﻪی ﺗﺰﻫﺎی آورﯾﻞ و ﻧﻪ در اﮐﺘﺒﺮ  1917وﺟﻮد داﺷﺖ.
آن ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎنِ آﻧﺎن در
ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان در زﻣﺎن ﻃﺮح ﺗﺰﻫﺎی آورﯾﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﯿﻦ ،ﺧﻮاﻫﺎن
اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺷﻮراﻫﺎ و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺗﻬﯽدﺳﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﭼﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
اوﻻً ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻃﺮح آن ﺗﺰﻫﺎ ﻧﺒﻮد و ﺛﺎﻧﯿﺎٌ رﻫﺒﺮان و اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ
ﺑﺎ ﺑﻬﺖ و ﺷﮕﻔﺖزدﮔﯽ ﺑﺎ آن ﺗﺰﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻟﻨﯿﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﯽﺷﺪ
ﺑﺮای ﻗﺒﻮﻻﻧﺪن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻣﺮﮐﺰی دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهای ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ
و ﺳﺨﺖ و ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺰﻧﺪ .ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻣﺮﮐﺰی آن ﺗﺰﻫﺎ را ﺗﺎزه در ﻣﺎه ژوﺋﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻟﻨﯿﻦ ﺧﻮد در ﺗﺰﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اذﻋﺎن
دارد .در ﺗﺰ ﭼﻬﺎرم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﻋﺘﺮاف ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ
در اﮐﺜﺮ ﺷﻮراﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻠﻮک ﮐﻠﯿﻪی ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺖِ ﺧﺮده ﺑﻮرژوا از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﺗﻮدهای و اِساِرﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽِ ) (...و اﺳﺘﮑﻠﻒ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﺑﻮرژوازی
ﺗﻦ در داده و ﻧﻔﻮذاش را در ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺴﻂ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در اﻗﻠﯿﺖ و آن
ﻫﻢ در اﻗﻠﯿﺖ ﺿﻌﯿﻔﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻮراﻫﺎی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻨﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ و.«...
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،در روﺳﯿﻪ ،ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﺎن
وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان اﯾﻦ ﺷﺮط ،ﺷﺮط دوم ﻣﺎرﮐﺲ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ
ﮐﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ
اوﻟﯽ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻧﯿﺴﺖ.
در اﯾﻦ زﻣﺎن )زﻣﺎن ﺗﺰﻫﺎی آورﯾﻞ( ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﻦ ﺿﺮورت اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و رﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﺳﺖ-ﻟﻨﯿﻦ!
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ »ﺷﺮاﯾﻂ اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ« -ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺧﻮد ﻟﻨﯿﻦ
را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ -در روﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺑﮋﮐﺘﯿﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
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وﺟﻮد آن ﭘﯽ ﺑﺮده اﺳﺖ؟! وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪ ﻣﺘﻔﮑﺮان و روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ و
رﻫﺒﺮانِ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ و
ﺣﺘﺎ رﻫﺒﺮان ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﺎﻻﺗﺮ از
آن دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺗﻬﯽ دﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ را درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ دﻫﻘﺎﻧﺎن و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺗﻬﯽ دﺳﺖ و ﺳﺮﺑﺎزان و ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﺮدم ﮐﻪ از ﺟﻨﮓِ ﺑﯽ ﻓﺮﺟﺎم ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه ،ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﺎﯾﺎن دادن ﻓﻮری ﺑﻪ
آن و ﺑﺮ ﻗﺮاری ﺻﻠﺢ و ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ
از ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻟﻨﯿﻦ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و دﻣﯿﺪن آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺮی در ذﻫﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن
ﺗﻬﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﺎدهﺗﺮ و واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن از
ﺟﻨﮓ و ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎی آن ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪهاﻧﺪ .وﻟﯽ ﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن
دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﻃﺮﻓﺪاری از ﺻﻠﺢ و ﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺎن و ﺣﺘﺎ رﻓﺮم ارﺿﯽ و
ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺎن دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻫﯿﭻ ﯾﮏ اﻣﺮی ﺧﺼﻠﺘﺎً ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻮرژوازی ﺧﻮد ﺑﺎرﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ
ﺣﺰب دﯾﮕﺮی ،اﻋﻢ از ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮه
ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﻧﺒﺾ ﺗﻮدهﻫﺎ را درﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ را ﻣﻄﺮح
و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آنﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﻮدهﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺣﺘﺎ اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﮐﺮﻧﺴﮑﯽ
دراﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽداد و ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻟﻨﯿﻦ
ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﻧﻤﯽﺷﺪ .دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻟﻨﯿﻦ در اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی روس ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻣﺎده ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﻧﺎدان و ﺑﯽدراﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ
ﺳﯿﺎﺳﺖ درﺳﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات ﻟﻨﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﺎن و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﻧﻈﺮات
ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺣﺘﺎ ﻧﻈﺮات
ﺧﻮد ﻟﻨﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در دو ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﯿﭻ ﻗﺮاﺑﺘﯽ ﻧﺪارد .ﺣﺘﺎ اﮔﺮ وی
ﻫﺰاران ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎ ﻧﻘﻞﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﯿﺎراﯾﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ ﺣﺘﺎ در
ﺷﻮرﯾﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻻتاش ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزهی ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺴﺎرﺗﯽ را ﻧﻤﯽدادﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ ،ﺑﺮای آن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ ارادهی
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ.

ﻗﺪرتﻃﻠﺒﯽ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن و ...
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺘﻮریﻫﺎی ﻟﻨﯿﻦ ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ،
ﻣﺎﺋﻮ ،ﻫﻮﺷﯽ ﻣﯿﻨﻪ و  ...ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻫﻢﭼﻨﺎن
ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ .درک ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻟﻨﯿﻨﯽ
از ﻣﺒﺎرزان ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺒﺎرزﯾﻦ اﻣﺮوز را
از اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﺒﺎرزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دور ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺣﻮل ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ و
ﺗﺰرﯾﻖ اﯾﺪهﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺸﮑﻠﯽ ﻋﻤﻮدی ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰﺑﯽ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ  ...ﺳﻮ ﺑﻪ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ و ﺗﺴﺨﯿﺮ آن دارد.
ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﻣﺒﺎرزهای از
ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ادﺑﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی "ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ" و ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﻪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﻘﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﯽ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دوﻟﺖ وﻗﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و
ﺳﯿﺎ ﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺴﺨﯿﺮ دوﻟﺖ! راه ﺣﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻐﯿﺮ در رواﺑﻂ
ﻓﺎﺳﺪ ورﺷﺪ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ادﺑﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ
وﺟﻮدﻧﺪارد ﺟﺰ ﺷﻌﺎر ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ وﺑﺮ اﻧﺪازی ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ ! در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﻧﯿﺰ راه ﺣﻞ ﻋﻤﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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اﮔﺮ ﭼﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎ،
ﻋﺪم آزادیﻫﺎ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﺑﯿﻦ
ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺮاد و ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﯿﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭘﺎیﺑﻨﺪی و ﺗﺪاوم اﯾﻦ
اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺴﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮاﯾﺪ وﻣﺒﺎرزه
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﻫﺪاف اﻧﺴﺎندوﺳﺘﺎﻧﻪاش رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎزد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای
ارﺿﺎء اﻣﯿﺎل ﺷﺨﺼﯽ)ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﯽ( آﻧﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻘﻮل ارﯾﮏ
ﻓﺮوم :
"ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ اﺻﺎﻟﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻀﺎد
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً آﻧﻬﺎ را از ﺟﺎده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎی اوﻣﺎﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻮره
راه ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺧﻄﺮ را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻌﺎﻻﻧﻪﺗﺮ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻓﺮاﮔﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﻬﺎﺋﯽ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻃﺮق و
روشﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را ﺧﻮد ﻣﺮدم )ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎﻫﺶ داد".
در اﻧﻘﻼ ﺑﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻫﺒﺮان ﺑﺎ اﻫﺪاف اﻧﺴﺎندوﺳﺘﺎ ﻧﻪای ﻣﺒﺎرزه
ﺳﯿﺎﺳﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﺎط،
ﺳﺮﮐﻮب ،ﺧﻔﻘﺎن و آزادیﮐﺸﯽ را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﺟﺪﯾﺪی اداﻣﻪ دادﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮی
داد..
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ در
آن زﻣﺎن ،اﺻﻮﻻً دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ درﺟﻪای
از رﺷﺪ اﻣﺮوزی ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد و در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻤﺪ
ﺑﯽﺗﻮﺟﻪای ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﻗﺮار ﻧﺒﻮد روﺷﻨﻔﮑﺮان "ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ" ﺑﺎ ﺗﺴﺨﯿﺮ
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎﺷﻨﺪ !!( ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﺟﻮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی
آزادیﺑﺨﺶ ﺟﻬﺎن ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی واﻗﻌﺎً دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﯽ ﺑﺮای
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮان ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت !
ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎَ ﻓﺮق اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺴﺨﯿﺮ دوﻟﺖ را دارد و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺟﺰﯾﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﺪ .ﺻﺮاﺣﺖ در ﺑﯿﺎن
اﻫﺪاف ،ﺷﺮط اﺻﻠﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎ ﺳﯽ اﺳﺖ و
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎ را از اﺑﺘﺪأ راﺳﺖ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮات
ﺧﻮد ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻓﺮق اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ از
ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺮدﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮدی وﺿﻊ ﺧﻮد
اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ
از ﺑﺎﻻ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺳﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮاح آن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ آن ﻣﺮدم ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه
ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺪان ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن
واﻗﻌﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم!
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺳﻨﺪ -و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺣﺰاب و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت راﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی زرق وﺑﺮق دار و ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ
ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﻨﻨﺪ! ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﯾﻢ ،اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و
اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ .ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
در ﮐﻨﺎر ﻗﻄﺐﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺮدم ﺣﺎﻇﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪای را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﮐﻪ دوﻟﺘﯿﺎن آﯾﻨﺪه در ﯾﮏ ﺟﻮ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد
دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﮑﺮی و در ﻓﻀﺎﺋﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری وﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻄﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
آزادیﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ دوﻟﺘﯿﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ،
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ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎری از ﻗﺪرت ﻣﺮدﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮان اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮان
ﻣﺮدم در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎ اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﺗﻼش در اﯾﻦ راه ﻧﺸﺎن از وﻓﺎداری ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﻪ
آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﻪ در ﺷﻌﺎر ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﻤﻞ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮد آن را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آزادی و
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ.
ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮدن را ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ادﺑﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده
ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ ،آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺷﻌﺎری ﺑﺮ ﭘﺮﭼﻢﻫﺎ و
اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،از ﺧﻮد ﻣﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺟﻮاﻣﻊ
ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﯾﻢ وآﻣﻮزش
دﯾﺪهاﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪی را ﺗﺪارک دﯾﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﭼﭗ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺪرت ،رﻫﺒﺮ ﭘﺮوری ،ﻣﺮﯾﺪ
ﭘﺮوری ،دﻧﺒﺎﻟﻪروی و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ ،ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻔﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻔﮑﺮاﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات :
در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ در ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ اﺳﺖ:
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯽ از
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮ ﭘﺎﺋﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﻫﺎ ،اﺣﺰاب ،و ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﺎن
در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ و
ﻫﺮ ﻧﻮع اﯾﺪه ﺋﻮﻟﻮژی از دوﻟﺖ دارد.
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺒﺶ ج .د.و.ل ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی دﻣﮑﺮاﺳﯽ و
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺪﻣﺎت زﯾﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽداﻧﺪ:
 ﻣﺮدم ﻣﺮزﺑﻨﺪی روﺷﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ،وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻬﯽ و رﻫﺒﺮی ﻃﻠﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺻﺮﯾﺢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ و اﯾﺪهﺋﻮﻟﻮژﯾﮏاﻋﻼم دارﻧﺪ.
در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ آورده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻦ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ:
اول ﺗﻮﺿﯿﺢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ:
 ﻫﺪ ف از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻨﺒﺶ ج.د.ول ﭼﯿﺴﺖ ؟ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد:
 ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ ﻣﺪﻋﯽ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرتﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ.
 ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﮐﺸﻮراﺳﺖ.
 اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮐﺎرزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏاﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻤﻪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺋﺴﺴﺎن.
 ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺮﺣﯽ از ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان و اﻓﺸﺎیﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﻄﺢ
دﻧﯿﺎ.
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻮارد زﯾﺮ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن
آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺣﻖ ﻣﺮدم در اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ،اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ،اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻏﯿﺮ
ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺿﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ.
 ﺣﻖ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ،ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ و ﻫﺮﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی دﯾﮕﺮی در ﮐﺸﻮر.
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 ﺣﻖ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎﻣﺪاران ﮐﺸﻮر )ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺘﺨﺎﺑﯽ،ﻣﻮروﺛﯽ و ﻓﺮاﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ(.
 ﺣﻖ ﻣﺮدم در ﻧﻈﺎرت و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺎﮐﻤﺎن وﻗﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎیوﯾﮋه.
 ﺣﻖ ﻣﺮدم در ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮعﺣﮑﻮﻣﺖ وﻋﺰل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﻻی ﮐﺸﻮر.
 ﺣﻖ ﻣﺮدم در ﺑﺮ ﭘﺎﺋﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮات ،راهﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ،ﺗﺤﺼﻦ ،اﻋﺘﺼﺎب ،ﺑﺴﺖﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﺷﮑﻮاﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ.
 ﻫﻤﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺮدﯾﮕﺮی ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارد ،ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
ﯾﮑﺴﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﺮﺗﺮی )ﺟﻨﺴﯽ ،ﻧﮋادی و(..
ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .
 ﺣﻖ اﻗﻠﯿﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد:
 اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ رأی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر ،ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﺻﺪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی دوﻟﺖﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
 ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻈﺮات و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد ازﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ و از ﺗﻤﺎﻣﯽاﻣﮑﺎﻧﺎت ﺻﻮﺗﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی )ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﻧﻘﺺ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً
ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮔﺮدد.
در ﺿﻤﻦ ﻫﻢ در ﺳﻨﺪ و ﻫﻢ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ درج آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻈﺮات ﻣﻄﺮح در ﺳﻨﺪ را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺖ ،از آن
ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ:
ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ
 ج .ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ج .ﻓﺪراﺗﯿﻮ ﻣﺮدم اﯾﺮان ج .ﺷﻮراﺋﯽ ج .دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ ج .ﻣﻠﯽ اﯾﺮانﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎ
 ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری ﺗﺎ ﻣﺮز ﺟﺪاﺋﯽو..
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی زﻧﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮔﺎنﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی
ﮐﺸﻮری
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺗﺤﺎد و ﻣﺒﺎرزه ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ
ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻼش در ﺑﺮﻗﺮاری ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،رواﺑﻂ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻓﻀﺎی
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد .ﺑﻘﯿﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﺗﯽ ﻣﺮدم در ﺟﻤﻬﻮری آﯾﻨﺪه واﮔﺬاﺷﺖ.

اﺳﺘﻘﻼل ،آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ...
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب 22ﺑﻬﻤﻦ  1357و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺳﺎواک آرﯾﺎﻣﻬﺮی
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ و اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت
ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ داده ﺷﺪ و از آن ﭘﺲ ﮐﺸﻮر از
اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﯿﺎت زاده
در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺒﺸﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ! و در دﻓﺎع
ﺧﻮد از ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و اﺳﺘﺪﻻل اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﻬﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ از
ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺰ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﯽاﺳﺎس و ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻢ:
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از ﻧﻈﺮ ﻟﻐﻮی و دﺳﺘﻮری:
ﺣﺮف ﯾﺎ = ی ﭼﻪ در ﻋﺮﺑﯽ و ﭼﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ .اﮔﺮ آن اﺳﻢ
ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در آﺧﺮ واژه ﺗﺎ= ۀ =ﺗﻪ ﻣﺨﻔﻔﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن ت ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻤﻠﮥ ،اﻟﺼﻨﺎﻋﮥ ،اﻟﺘﺠﺎرۀ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻠﯽ ،ﺗﺠﺎری ،ﺻﻨﺎﻋﯽ ،اﻟﺴﻨﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻨﯽ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻠﺘﯽ و ﺗﺠﺎرﺗﯽ و زراﻋﺘﯽ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .اﮔﺮ آﺧﺮ
ﮐﻠﻤﻪ اﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ی آن اﻟﻒ ﺑﻪ واو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ :ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﻋﯿﺴﻮی ،دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺷﻮد د ﻧﯿﻮی ،ﻣﺮﺗﻀﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺮﺗﻀﻮی و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر .اﮔﺮ آﺧﺮ ﮐﻠﻤﻪ ی ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن دو ﺗﺎ ی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺗﻘﯿﻞ اﺳﺖ
اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ی ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ واو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻋﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﻠﻮی ،ﺻﻔﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﺻﻔﻮی ،دﻫﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد دﻫﻠﻮی .ﻣﺎﻫﯿﯿﺖ ﭼﻮن ﭘﺲ از ﺣﺮف ﺗﺎی
ﻣﺨﻔﻔﻪ -ی – ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻫﻮی ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺛﺎﻧﻮی .اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻟﻐﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻟﻐﻮی و آﺧﺮت ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮد اﺧﺮوی و ﮔﻨﺠﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮد
ﮔﻨﺠﻮی را ﻫﻢ دارﯾﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﺎ= ی ﻫﻢ وﺣﺪت را
ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮕﯽ در ﺷﻌﺮ ﺳﻌﺪی ﮐﻪ »ﺳﮕﯽ ﭘﺎی ﺻﺤﺮا ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﮔﺰﯾﺪ« و ﻫﻢ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ی ﺑﻪ ﺻﻔﺖ و ﯾﺎ اﺳﻢ ،ﻣﺼﺪر ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ .در
ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ »ﭘﺪر را ﺟﻔﺎ ﮐﺮد و ﺗﻨﺪی ﻧﻤﻮد« ،ﮐﻪ ﺗﻨﺪی را ﻫﻢ
ﻣﺼﺪر اﺳﺖ و ﯾﺎ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺳﻌﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮان ﮐﺮد ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن
ﺑﺪرﮔﯽ و ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺸﺎﯾﺪ ز اﻧﺴﺎن ﺳﮕﯽ .ﮐﻪ ﺑﺪرﮔﯽ و ﺳﮕﯽ ،اﺳﻢ ﻣﺼﺪر
اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻠﻤﻪ ﺷﻮﺧﯽ در ﺷﻌﺮ »ﺷﻮﺧﯽ ﻣﮑﻦ ای دوﺳﺖ ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮاﻧﻨﺪ« ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﮐﺮدن .در ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺎ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻫﻢ
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﻫﻮای ﺧﻮﺷﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺮد ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .در اﺳﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮد آﻟﻤﺎﻧﯽ ،زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،اﺳﺘﺒﺪاد
دﯾﻨﯽ .ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎل دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ درازا ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﺑﻬﺮ ﺣﺎل در ﻣﺤﺎوره ﻓﺎرﺳﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ی ﭼﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ و
ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺿﺎﻓﻪ و رﺑﻂ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻔﺖ و ﻣﻮﺻﻮف،
ﺑﯿﺎن ﺻﻔﺘﯽ دارد .وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﻣﻠﺖ دارد و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﻠﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﻣﺮد
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺮد از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ دارد .در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ و ﻣﻠﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ
"ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ" ﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﻣﻀﺎف و ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺘﺎب ﺣﺴﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺴﻦ
و در ﻣﻠﮏ او ﻗﺮار دارد و ﭼﻪ آﻧﺮا ﺻﻔﺖ و ﻣﻮﺻﻮف ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ"اﻧﻘﻼب
ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ" ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺻﻔﺘﯽ دارد
ﮐﻪ از ﻣﻠﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ،ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻠﯽ ،ﺳﺮود
ﻣﻠﯽ ،ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻖ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن "ی" ﺑﻪ واژه ﻣﻠﺖ
و ﺣﺬف ﺗﺎی ﻣﺨﻔﻔﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻦ واژه ﻣﻠﯽ و وﺻﻞ آن ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﯿﭻ
ﭼﯿﺰ ﻋﻮض ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ﻗﺮار دارد.
از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ:
آﻗﺎی ﺑﻬﮕﺮ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد آوردهاﻧﺪ "ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
اﺳﺘﻘﻼل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ در اداره ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ" و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ
ﭼﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻘﻼل
دارد ،ﭘﺲ "ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ" ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺸﺎن
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺎﭘﻮر ذواﻻﮐﺘﺎف و ﻧﺮن و ﻟﻮﺋﯽ ﭼﻬﺎردﻫﻢ و ﺷﺎه ﻋﺒﺎس
ﺻﻔﻮی و ﻧﺎدر ﺷﺎه و آﻏﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﻫﻢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ
ﺑﻮدهاﻧﺪ!!! ﭼﻮن در اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻘﻼل داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
و ﻃﺮح اﯾﻦ ﺗﺰ ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ و ﻏﻠﻂ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﻃﻮل
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ ﻫﻢ اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ در ﯾﻮﻧﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان
"دوﻟﺖ -ﺷﻬﺮ" ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ رم و ﺑﻌﺪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری را
در رم دارﯾﻢ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را
دارﯾﻢ .در ﻗﺮون وﺳﻄﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﭘﺎپﻫﺎ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﺌﻮدالﻫﺎرا
دارﯾﻢ .در اﯾﺮان دورهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﻮکاﻟﻄﻮاﯾﻔﯽ را دارﯾﻢ
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ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺟﺪاﺋﯽ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺠﺪد آن دوران ارﺗﺠﺎﻋﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ "ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ" اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﻌﺎدل
ﻧﺎﺳﯿﻮن و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻌﺎدل ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل اﺷﺘﺎت )آﻟﻤﺎﻧﯽ( و ﻣﻌﺎدلﻫﺎی
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و … ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﺻﻄﻼح ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و آﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ آن در ﻋﺎﻟﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ از اﻧﻘﻼب
ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺑﻬﮕﺮ آوردهاﻧﺪ
از ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﻗﺎﻣﻮس ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ آﻗﺎی ﺑﻬﮕﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ "ﺑﻪ
دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﻫﺪف ﻣﺼﺪق اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آزادی از ﺳﻠﻄﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻮدی ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﺑﻪ رﻫﺒﺮی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق
ﺑﺮآورده ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﺮداد  32ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ زﯾﺮ
ﺳﯿﻄﺮه اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺧﺰﯾﺪ" اﮔﺮ آﻗﺎی ﺑﻬﮕﺮ ﺟﻤﻠﻪ دوم را
ﻧﻤﯽآوردﻧﺪ ،ﺟﻤﻠﻪ اول اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺷﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﺧﻮاﻧﺪ :ﻫﺪف ﻣﺼﺪق ﻫﻢ
آزادی از ﺳﻠﻄﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آزادی از اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻮدی .اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ در ﺟﻤﻠﻪ دوم ﺧﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ وﻟﯽ ...ﺷﺮوع
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻌﻨﺎی ﺟﻤﻠﻪ اول اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺪف دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺗﻨﻬﺎ
آزادی از ﺳﻠﻄﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮد و اﯾﻦ آزادی ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی 28
ﻣﺮداد  32از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و اﯾﺸﺎن اﯾﻦ آزادی از ﺳﻠﻄﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﺑﺎ اداﻣﻪ و
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻮدی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺸﺎن اﯾﻦ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق در ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر و
اﺳﺘﺒﺪاد را ﺟﺪاﺋﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺑﺮای او اﺳﺘﻌﻤﺎر و
اﺳﺘﺒﺪاد ﻫﻤﺰاد ﻫﻢ و دو روی ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .او در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻧﻄﻖﻫﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﺤﻘﻖ آزادی و اﺳﺘﻘﻼل
و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻗﺎی ﺑﻬﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ
دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮداﺷﺖ
ﺧﻮد را دارد .ﺗﻨﻬﺎ ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد را از ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺘﻘﻼل در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ.
اﺳﺘﻘﻼل:
ﺑﺎﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ از ﺳﻮﺋﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﺎ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﻪ دوران ﻣﺎ از ﺳﻮﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻘﻮﻟﻪ
اﺳﺘﻘﻼل ﻫﻢ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪای ﺑﺴﯿﻂ و دارای
ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﺣﺪاﻗﻞ از
اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻈﺎﻣﯽ در
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ از اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮه اﺟﺮاﺋﯽ
و ﻗﻮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺣﺘﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و وﺳﺎﺋﻞ
ارﺗﺒﺎطﺟﻤﻌﯽ )رادﯾﻮ-ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن(و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و دﯾﮕﺮ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺪرن اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻘﻼل دوران دارﯾﻮش
و ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ و ﻧﺮن و ﻟﻮﺋﯽ ﭼﻬﺎردﻫﻢ و ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺻﻔﻮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺳﻠﻄﻪ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺌﻮن ﮐﺸﻮر و ﺑﺮ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﺷﻐﻞ
و ﮐﺎر و ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﻧﻪای ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ .و او اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺬات در ﺗﻤﺎم ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﯽ ،اداره ﮐﺸﻮر و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم را
در دﺳﺖ دارد .ﮐﻪ ﺣﺎل اﻫﻢ از ﺑﺎب ﻣﺜﺎل ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت در ﺷﺨﺺ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ و او ﺑﺪون ﺳﻠﻄﻪ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭘﺲ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﻼل دارﯾﻢ.
دﻧﯿﺎی ﻣﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﻬﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ آن ﻣﺴﺘﻘﻞ داﻧﺴﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ درﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺰاریﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﻬﺎد ﻗﺪرت ﮐﺸﻮر،
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﺮ و ﺗﺄﺛﯿﺮی از ﺧﺎرج ﻣﺤﺪوده ﮐﺸﻮری روی ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت
درون ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دوران دﯾﻮار ﭼﯿﻦ دور ﮐﺸﻮر ﮐﺸﯿﺪن و
آﻧﺮا اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺪتﻫﺎ اﺳﺖ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺟﻬﺎن
ﮔﻠﻮﺑﺎل روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻃﺮح اﻣﺮوز ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.ﮐﺸﻮرﻫﺎ و
ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻫﻤﻪ واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .اﻣﺮوز اﺳﺘﻘﻼل در ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی "رﻓﻊ ﻧﯿﺎز از ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت" ﻣﻌﻨﺎ
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ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ
و ﭼﯿﻦ و ژاﭘﻮن و ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ رﻓﻊ ﻧﯿﺎز را از ﻣﻮﺿﻊ
ﻗﺪرت اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﺮاق ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﻫﻢ از
ﺑﺎب ﻣﺜﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻏﺬاﺋﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﻪ
اﯾﺮان و ﻧﻪ ﻋﺮاق )ﺑﻪ دوران ﺻﺪام( و ﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم
و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ،در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ "رﻓﻊ ﻧﯿﺎز از ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت"
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،وﻗﺘﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی از ﺳﻮی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ در
ﻣﻮرد اﯾﻨﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﯾﺎ اﺻﻮل اﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ از ﻣﻮﺿﻊ ﺿﻌﻒ رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﻢ از راهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و
ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ -و ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺴﻖ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻣﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی
اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﻮی ﮐﺸﻮری و ﯾﺎ ﺷﻤﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺑﺎب ﻣﺜﺎل ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد
و ﻣﺴﺨﺮه اﺳﺖ .ﺑﻪ دوران ﺑﺮژﻧﻒ ﻗﺪرت اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اﻗﻤﺎرش در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻋﻠﻨﺎ و ﺑﺪون رودر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ"اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺸﺮوط"
را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد .و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را
داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر از ﻣﺮدم ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ اﯾﻦ را ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ "ﻗﺪرت" ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی و وﺳﻌﺖ ﮐﺜﺮت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﺪارد .ﺳﻮﺋﺪ و ﺳﻮﺋﯿﺲ در
اﯾﻦ ﺳﺪهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯿﺎن اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ در
ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺘﯽ در دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻫﺮ دو از درﮔﯿﺮی و ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﮕﯽ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﺻﻠﺢﺟﻮﺋﯽ و اﺧﻼق ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ آﻧﺎن در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺪه
اﺧﯿﺮ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم آن داده اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ و
دوﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺮﯾﻢ آﻧﺎن را ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺎرﻧﺪ .ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل
ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺖ را ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﻮن اﺳﺘﻮار
اﺳﺖ.
اول و دوم :آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯽ ﻣﺎده ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻓﺮدی و ﭼﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮاﺑﺮی اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮر ﺑﺪون
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰی.
ﺳﻮم :اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﻪ و در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و رﻋﺎﯾﺖ
ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻣﺴﺎوی ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻠﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ.
ﭼﻬﺎرم :ﺧﻮد ﮐﻔﺎﺋﯽ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻫﻤﺎن رﻓﻊ ﻧﯿﺰ از ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت.
ﭘﻨﺠﻢ :ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ از دﯾﻦ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻪ
آزادی ﺑﯿﺎن و ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﺷﻨﯿﺪار و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ و ادﺑﯿﺎت و
ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ
زﯾﺮﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﺰ ،ﻫﻤﺎن آزادی و ﻣﺮدمﺳﺎﻻری و
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم و ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﻠﺖ
ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر ﺿﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﻪ
داﺧﻠﯽ و ﻧﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺨﻮد اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺘﯽ ﺗﺠﺎوز
ﮐﻨﺪ .و از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﮑﺮ آن ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ،ﺣﺎﻻ آن اﺳﺘﺒﺪاد ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .و آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺎواک آرﯾﺎﻣﻬﺮی ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،و ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ را ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮدمﺳﺎﻻری و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ ،در اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ".اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﯿﭻ ﻏﻠﻄﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﮑﻨﺪ" را ﻣﯽﺷﻮد در ﺟﻤﺎران ﮔﻔﺖ .اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،رویدادﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق و ﭘﯿﺶ از آﻧﻬﺎ ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ در
ﺷﯿﻠﯽ ،ﻣﺎرﮐﻮس در ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،ﭘﺎﺗﯿﺴﺘﺎ در ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ ،ﺳﺮﻫﻨﮕﺎن در ﯾﻮﻧﺎن،
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه در اﯾﺮان و آﻧﭽﻪ در ﺷﻮروی و اﻗﻤﺎرش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ و
آﻧﭽﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در
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ﺟﻤﺎران ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﮔﺰاﻓﻪﮔﻮﺋﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﻓﺮﯾﺎدی ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ ﻧﺒﻮد.
اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻮد ﻣﺮدمﺳﺎﻻری و ﺗﺠﻠﯽ اراده ﻣﺮدم در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ و از ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﮐﻨﻨﺪ
و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی را در ﻣﺘﻦ و ﺑﻄﻦ ﻣﻠﺖ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ودر ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ .ﻫﻢﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن
ﺑﺮده و ﺑﺪون آزادی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮدی از اﺟﺘﻤﺎع اﻋﻤﺎل اراده ﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد
را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ ،ﯾﮏ ﻣﻠﺖ اﺳﯿﺮ و ﮔﺮﻓﺘﺎر در ﭼﻨﮕﺎل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر و
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻫﻢ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ اﻋﻤﺎل اراده ﮐﻨﺪ و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ ﻧﺪارد.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﻨﯿﺖ .اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺪارد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻫﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آزاد ﻧﯿﺴﺖ و
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺪارد .از اﻣﻨﯿﺖ ﻫﻢ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ درون ﮐﺸﻮری و ﻣﻠﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ و ﻋﺮض و ﻧﺎﻣﻮس و ﻫﻮﯾﺖ و
ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮد ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﻫﻢ اﻣﻨﯿﺖ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در
ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و ﺻﻠﺢ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎن .ﺧﻮدﮐﻔﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪه آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور و ﺑﺨﺼﻮص در ﺟﻬﺎن ﺳﻮم و ﺑﻪوﯾﮋه در اﯾﺮان
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ در ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪای ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻈﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﺎ ﺧﻮد را اداره ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮدﮐﻔﺎ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎز اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ ،ﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر و ﭼﻪ در
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ و ﮔﺎه در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮادر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ و
ﻓﺸﺎر و ﺗﺠﺎوز و ﺳﺘﻢ را ﭼﻮن ﺑﻨﺪه زر ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ درس ﺧﻮاﻧﺪن و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪای ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ
و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و اداره زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻧﺪ،
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ و ﻗﺪرت آﻧﺮا ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و آزادی و ﺣﻖ
ﺣﯿﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﺑﺤﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ آﻧﺎن ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن
ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده و ﺷﺎﻏﻞ ﭼﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ اداره زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﻨﻬﺎ و ﻣﺠﺮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮ ﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺘﺮاک و
ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻪﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ و ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ از
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ
در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺧﻮاه اﯾﻦ ﺑﻦﺑﺴﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاه ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮاﺋﻂ
دﯾﮕﺮ ،ﭼﻮن اﺳﺘﻘﻼل ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺎﻟﯽ دارﻧﺪ ،ﻗﺎدرﻧﺪ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺑﻦﺑﺴﺖ
ﻧﺠﺎت داده و زﻧﺪﮔﯽ را در ﺷﺮاﺋﻂ دﯾﮕﺮی اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .و اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ
در راﺑﻄﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ .اﯾﻦ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ
اﻣﺮوز ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻠﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎن ﺑﻪﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
دارﻧﺪ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
اﻧﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از
اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ و رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل و رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻗﺪرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻗﺪرت
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اراده ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ،آن ﭘﺎﯾﮕﺎه و آن
اﺗﮑﺎء و آن ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ و آن ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﯿﺎز از ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺧﯿﺰد.ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻮﺋﯿﺲ و ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی از ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺣﮑﻮﻣﺖ :ادﯾﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﺗﻮﺟﯿﻪای
ﮐﻪ از ﺟﻬﺎن و زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﯿﻮه و روﺷﯽ ﻣﺸﺨﺺ و دﺳﺘﻮراﺗﯽ
ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ آزادی و آزاد
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اﻧﺪﯾﺸﯽ را ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﻨﺪ و ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی
"ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت از اراده ﻣﻠﺖ ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد" ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و در ﺗﻌﺎرض
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﻧﯿﺰ اﻣﻨﯿﺖ را ﻫﻢ در درون ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﭘﯿﺮو
دﯾﻦ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ،ﺑﻪﺧﻄﺮ
ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ،و ﻫﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﺖﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﯾﻦ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و درﮔﯿﺮی و ﻧﺎ
ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻫﺎی
دﯾﻨﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ و ﺻﻠﺢ را ﭼﻪ در درون
ﮐﺸﻮر و ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﻣﺮدم را ﺑﺨﻮدی و
ﻏﯿﺮﺧﻮدی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ،آراﻣﺶ و ﺗﻔﺎﻫﻢ را ﺑﻪ ﻧﻔﺮت و ﺑﺮادرﮐﺸﯽ و
ﺟﻬﺎن را ﺑﺨﻮن و آﺗﺶ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ .و ﭼﯿﺰی از اﺳﺘﻘﻼل و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و
ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد .ﺑﻪدوران ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺑﺎب ﻣﺜﺎل آﯾﺎ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﺎ اردون ﻫﺎﺷﻤﯽ را
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻤﺎر آورد؟آﯾﺎ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ در
اﺗﺨﺎذ ﭘﺎرهای از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ
آزاد ﻧﯿﺴﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺪرت ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ؟ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺌﻮالﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان
اداﻣﻪ داد و ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری را ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .آﻧﭽﻪ
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه درآﻣﺪش ﻧﻔﺖ اﺳﺖ را ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﻣﺴﺘﻘﻞ داﻧﺴﺖ .ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﭼﻪ از ﺟﻬﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ و ﭼﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽاش ﻧﯿﺎز ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ دارد را
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺴﺘﻘﻞ داﻧﺴﺖ .ﻧﻪ اﯾﺮان ﻗﺎﺟﺎر و ﻧﻪ اﯾﺮان رﺿﺎﺷﺎﻫﯽ و ﻧﻪ اﯾﺮان
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎﻫﯽ و ﻧﻪ اﯾﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﯿﭻﯾﮏ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﺪارﻧﺪ و از ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از آن
ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻮد ﮐﻪ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻣﻠﺖ داﺷﺖ و از ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ
ﻣﻠﺖ ،ﺑﺎ اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎ و در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آﻧﺮا
دارد ﮐﻪ "ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ" ﻧﺎم ﮔﯿﺮد .و اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﻮده و درﺑﺎر ﺧﺎﺋﻦ و
ﮐﺎرﮔﺰاران ﻣﺰدور ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
ﮔﺬاردﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻨﮕﯿﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ -اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ دادﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﻧﻈﺎم
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪﻏﻠﻂ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﻣﺼﺪﻗﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺣﺎﻻ
آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﺑﻬﮕﺮ ﺑﺨﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﻨﯽ و اﺳﺘﺒﺪادی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﻠﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ را
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ .ﻧﻪ آﻗﺎی ﺑﻬﮕﺮ! اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﺪ" ،اﮐﻨﻮن
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﻋﻀﻮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و دارای دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ...اﻟﺦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ" ،اﯾﻦ ﺗﺰ ﺷﻤﺎ ﻏﻠﻂ
اﺳﺖ .ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ را از ﮐﺠﺎ آوردهاﯾﺪ .ﻫﯿﺘﻠﺮ ﻫﻢ
ﻣﺠﻠﺲ داﺷﺖ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽﮐﺮد و آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﻟﻨﯿﻦ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و
ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ و ﺧﺮوﺷﭽﻒ و ﺑﺮژﻧﻒ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ آﺳﯿﺎ و
اﻓﺮﯾﻘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻫﻤﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را دارﻧﺪ .اﻣﺎ
ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ارزش و اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻫﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺧﯿﻤﻪ
ﺷﺐ ﺑﺎزی و ادا و اﻃﻮار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ را در آوردن ،ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﯾﺪه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎی اﯾﺮان و
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ در آن آزادیﺧﻮاﻫﺎن را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺷﻼق ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را
ﻟﮕﺪﻣﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﻗﺎﺿﯽ ﺳﻌﯿﺪ
ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺳﻤﺒﻞ دﺳﺘﮕﺎه دادﮔﺴﺘﺮی و ﻋﺪاﻟﺖ آن اﺳﺖ را "ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻣﻠﯽ" ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎرهای از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺣﻔﻆ و ﺗﺪاوم ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻪ
اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی آب ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺿﺪ ﻣﻠﯽ
ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ و آﻧﺮا ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺳﺌﻮال ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ؟؟؟
زﻧﺪه ﺑﺎد آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﭘﯿﺮوز ﺑﺎد ﻣﺒﺎزره ﻣﺎ ﺑﺮای ،اﺳﺘﻘﺮار
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ در اﯾﺮان
ﻣﺮداد 1383
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ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را اﺻﻼح ...
و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  2006از ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎزه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻏﺎز ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
اﺷﭙﯿﮕﻞ :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دارﯾﺪ؟
واﻧﮓ :ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن درﺟﻪ دو ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ .و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮش ﺧﻮد از ﺗﮑﺎﻣﻞ را ﻣﻮرد اﺻﻼح ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ...
اﺷﭙﯿﮕﻞ ... :ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاﺣﺎﻗﻈﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ؟
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻬﻢ ﺑﯿﺎﻣﯿﺰﯾﻢ.
ذﺧﯿﺮهﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ ﭼﯿﻦ اﺳﺨﺮاج ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮐﻤﺒﻮد آب ،ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر دﻫﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ .ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻮﯾﺮﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
اﺷﭙﯿﮕﻞ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی از ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺣﺰب
ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟
واﻧﮓ :دﻫﻘﺎﻧﺎن ﮐﻤﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ ﺧﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺗﻌﺪاد
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دﻫﻘﺎﻧﺎن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﺧﻮﯾﺸﻨﺪ.
اﺷﭙﯿﮕﻞ :وﺿﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ از دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
واﻧﮓ :ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ در
اﯾﻦ ردﯾﻒ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺎﻟﺒﺄ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺣﺪی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﺎر
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺰد ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ،زﯾﺮا در ﭼﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻓﺮاوان اﺳﺖ.
اﺷﭙﯿﮕﻞ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﻬﺎ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
واﻧﮓ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ دارای ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﺷﺮﮐﺖ در زﻧﺪﮔﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ.
اﺷﭙﯿﮕﻞ :ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰوده ﺷﻮد ،آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﮑﺮار
ﺟﻨﺒﺶ دﻣﮑﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ  1989وﺟﻮد دارد؟
واﻧﮓ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺤﺮان اﺟﺎﻣﺎﻋﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ژرفﺗﺮ از ﺑﺤﺮان  15ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ .اﯾﻨﮏ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ و
ﺑﯿﮑﺎران اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات
ﻣﯽزﻧﻨﺪ .اﻣﺎ وﺿﻊ ﻫﻨﻮز ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺷﭙﯿﮕﻞ :ﭼﺮا ﻫﻨﻮز ﻧﻪ؟
واﻧﮓ :رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺠﺎ در
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺼﻮرات ﻣﺤﻮ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ در ﺳﺎل  1989ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﻤﺒﻞ آزادی ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوز اﻣﮑﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻫﻢﭼﻮن
ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ...
اﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻨﻮاﺋﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﻄﻦ آن ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ
ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﻨﻮاﺋﯽ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه
ﮐﻨﺪ .اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﺳﺎل  1845در اﺛﺮ ﺧﻮد »وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن« اﺷﺎره ﮐﺮد .دو ﺳﺎل ﭘﺲ از آن »ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در آن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
»ﺑﺎ اﻧﮑﺸﺎف ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾـﺎ اﻓـﺰوده ﻣـﯽﮔـﺮدد،
ﺑﻠﮑﻪ او ﺑﻪ ﺗﻮدهای اﻧﺒﻮه ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﺋﯽ رﺷﺪﯾﺎﺑﻨﺪه ﮐﻪ آن را ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ … ﮐﺎرﮔﺮان اﺋﺘﻼف ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻮژوازی را آﻏـﺎز
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺄ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﻣﺰد ﺧﻮد اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ … ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ راﺑﻄـﻪ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻣﺒـﺎرزات ﻣﺤﻠـﯽ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﮐـﻪ دارای
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ﺧﺼﻠﺖ ﻫﻤﮕـﻮﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺑـﻪ ﻣﺒـﺎرزهای ﻣﻠـﯽ ،ﺑـﻪ ﻣﺒـﺎرزهای ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺪل ﮔﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﺒـﺎرزه ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﺳـﺖ
…«
»ﺗﺸﮑﻞ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻃﺒﻘـﻪ و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﺑـﻪﺻـﻮرت ﺣـﺰب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷـﻮد ﺗـﺎ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮهﮔﯿـﺮی از ﺷـﮑﺎفﻫـﺎی دروﻧـﯽ
ﺑﻮرژوازی ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﻪﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ده ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر روزاﻧﻪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن«.
»ﺗﺼﺎدﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻬﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در اﺷﮑﺎل
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﺷﺪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﯽﮔﺮدد«.
ﺗﺼﺎدﻣﺎت دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﻬـﺮهﮔﯿـﺮی از آن ﯾﮑـﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮهﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﺘﻼی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﺳﺖ .ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﻮد را ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ را
در ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺎﻧﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از واژه »ﺗﻮده ارﺗﺠـﺎﻋﯽ« ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ
ﻋﺎرﺿﻪ ﺛﺎﻧﻮی روﻧﺪ ﺗﻔﮑﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ از ﺑﮑﺎرﺑﺮد اﯾﻦ واژه ﻧﻔﺮت
داﺷﺖ و آﻧﺮا واژه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ آن از اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺒﺎرزات دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﺑـﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑـﺎور ﻧﺒﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از »ﺗﺼﺎدﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻬﻦ« اﻧﮑﺎر ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز در ﻣﺒـﺎرزه ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾـﺎ و
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼﻓﺎت دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺑﺰاری را ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻋﺘﻼی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و رﻫﺎﺋﯽ او ﮔﺮدد .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ در آن دوران
ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ در زﻣـﺎن ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ ﻋﻤﻠـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .در
»ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ» در ﭘﺎﯾﺎن ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:
»اﻧﻘــﻼب ﺑــﻮرژواﺋﯽ آﻟﻤــﺎن )ﮐــﻪ در ﺳــﺎل  1847در راه ﺑــﻮد-
ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺶدرآﻣﺪ ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﺋﯽ
ﺑﺎﺷﺪ«.
آﻧﻬﺎ در آﻟﻤﺎن در اﻧﺘﻈﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان و اﺳﺘﻤﺮار آن از اﻧﻘﻼب
ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺮوی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی آن زﻣﺎن آﻟﻤﺎن اﻏﺮاق ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻧﻘﻼب  1848ﺳﺒﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎرﯾﺲ در ﻣﺎه ژوﺋﯿﻪ و
ﭼﺎرﺗﯿﺴﺖﻫﺎ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮔﺸﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﺋﯽ در آﻟﻤﺎن
ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در دﻫﻪ  60ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از ﻧﻮ ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪﻧﺪ ،ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﺷﺮاﺋﻂ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻬﺎده ﺑﻮد :ده ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1848
ﮐﺴﺐ ﺷﺪ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه ﺑﻮد و در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ﺑﻪ
ﻗﺪرت ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ آن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎم اﻓﺘﺨﺎرآﻣﯿﺰ  Inaguraradresseﻣﺎرﮐﺲ در ﺳﺎل
 1864ﺑﺎ زﺑﺎن دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ وﺟﻮد
داﺷﺖ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺸﺖ .در آﻧﺠﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ،اﻣﺎ از داﻣﻨﻪ ﺑﯿﻨﻮاﺋﯽ ﺗﻮدهﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﯿﺎه دارای ﺳﻮﯾﻪ
ﻧﻮراﻧﯽای ﻧﯿﺰ اﺳﺖ:
»ده ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻣﺘﯿﺎزات
ﺟﺴﻤﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ«.
در اﯾﻨﺠﺎ دﯾﮕﺮ از ﻓﺮورﻓﺘﻦ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﻣﻨﺠﻼب ﺑﯿﻨﻮاﺋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﺸﺎر ﭘﺮوﻟﺘﺮی از اﻋﺘﻼی »ﺟﺴﻤﯽ،
اﺧﻼﻗﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ« زﯾﺎدی ،ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ ،ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺸﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﺋﯽ
ﻫﻤﻪﺟﺎ ﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ا ﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﺗﻀﺎد ﻗﺮار ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﯿﺶﺷﺮط آن اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﻫﺎﺋﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد او ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻓﻮرت را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدم ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ را
داﺷﺘﻢ .ﻧﻮﺷﺘﻪام در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻓﺼﻠﯽ از آن ﺑﻪ »ﻣﺸﺎﺟﺮه
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ﺗﻤﺎﯾﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻋﺘﻼ و ﯾﺎ ﮐﻢﺑﻬﺎﺋﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ« اﺧﺘﺼﺎص
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت
آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد:
»اﻋﺘﻼی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ روﻧﺪی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺿﺮورﺗﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ
اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ و ﻧﻪ ﯾﮏﻧﻮاﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ  ...ﻟﯿﮑﻦ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻧﺰد اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﻟﺤﻈﻪای ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻋﺘﻼ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ
آﺗﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ«.
اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﮕﺮش را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪای ﮐﻪ در آن از »رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه
ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،ﺑﯿﻨﻮاﺋﯽ ،ﺑﻨﺪﮔﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ ،اﺳﺘﺜﻤﺎر« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار داد؟ آﯾﺎ ذرهای ﻧﻤﮏ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ
را ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ ﺳﺎزد و آﻧﺮا ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﮔﺮداﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻧﺎاﻣﻨﯽ ،ﺑﯿﻨﻮاﺋﯽ ،ﻓﺸﺎر ،اﺳﺘﺜﻤﺎر را
ﻫﻢﻣﻌﻨﺎ داﻧﺴﺖ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯽﭼﯿﺰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺧﻠﻖ ﮐﺎرﮐﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻟﮏ
ﻫﻢﭼﻮن روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن داﺋﻢ در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن آزاد ،ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﻧﺎاﻣﻨﯽ ،در واﺑﺴﺘﮕﯽ و زﯾﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎری ﺑﺰرگ
ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد.
ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻠﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
ﻧﺎاﻣﻨﯽ ،ﻓﺸﺎر ،ﺑﯿﻨﻮاﺋﯽ ،اﺳﺘﺜﻤﺎر رﺷﺪ ﻧﮑﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ از داﻣﻨﻪ آن ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﺷﻮد ،ﺑﺎز ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﻧﺎاﻣﻨﯽ و اﻟﺦ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.،
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺻﻔﻮف ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺟﻤﻠﮥ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﯿﻨﻮاﺋﯽ ،ﻫﺮﮔﺎه
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،دارای اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺷﯿﻮه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﺴﺐ ﺳﻮد اﺳﺖ و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺳﻮد ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻼواﺳﻄﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار دارد ﺑﺎ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ،ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮان روزﻣﺰد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﮐﺎﺳﺘﻦ ﻣﺰد ﮐﺎر و اﻓﺰاﯾﺶ رﻧﺞ ﮐﺎری آﻧﺎن .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺛﺮ
»ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻓﺼﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ارزش ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﺮد .ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه وﺟﻮد دارد را ﻣﯽﺗﻮان در ﻫﻤﻪ
ﻣﮑﺎنﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ روﺑﺮو ﻧﺸﻮد ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﺋﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ،ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ اﺑﺰار ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺑﺮای
ﻓﺮاﺳﻮ رﻓﺘﻦ از آن ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﯿﺎﺑﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﯽﻫﺎ،
ﺑﯽﻣﺒﺎﻻﺗﯽﻫﺎ ،داﻧﺶ ،ﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﺮاوده را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺎﻫﺮﺗﺮﯾﻦ اﻗﺸﺎر ﮐﺎرﮔﺮی ﺷﻤﺸﯿﺮ
داﻣﻮﮐﻠﺲ ﺑﯿﮑﺎری و اﺷﻐﺎل ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺷﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪه
و ﯾﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻠﻮغ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺟﺎی ﻣﻐﺮورﺗﺮﯾﻦ
»آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاتﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی« را ﻓﺮدا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻮ ،ﺷﯿﻮه
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﻮﯾﻨﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮآورده ﺟﺪﯾﺪی ﺑﮕﯿﺮد .ﺣﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺧﻂﻫﺎی راهآﻫﻦ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺑﺨﺎری ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺸﮑﻞﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﺑﺘﺪاﺋﯽ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻋﺘﺼﺎبﺷﮑﻦ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻄﺢ
ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﺎر را ﭘﺎﺋﯿﻦ آورد.
اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ و ﻣﺪام رﺷﺪﯾﺎﺑﻨﺪهای از
ﮐﺎرﮔﺮان در آن ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﮕﺎرش »ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« در آن ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﻘﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ »ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از دﺳﺖ دﻫﺪ«.
اﻣﺮوز آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را از دﺳﺖ دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ
داﺋﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،ﻫﺮﮔﺎه از داﻣﻨﻪ ﻧﯿﺮو و ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺧﻮد
ﺑﮑﺎﻫﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورده ،دوﺑﺎره از دﺳﺖ دﻫﺪ .و روﺷﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دارد ﺑﺎ اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آﻧﺮا ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺒﺐ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﺗﻀﺎد او ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺮا
ژرفﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻫﻢزﻣﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﻮﻣﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ آن ﺟﻤﻠﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻓﻮرت ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽدارد .ﻣﯽﺗﻮان آﻧﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ رواﻧﯽ درک ﮐﺮد.
ﺟﻨﺒﻪ رواﻧﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻓﻮرت ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
آﻧﺠﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ داﺋﻤﺄ اﻓﺰوده
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ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ روان آﻧﺎن آن
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﻧﻬﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺬب اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ در اﯾﻦ راه ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان آن ﺟﻤﻠﻪ را ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ درک ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻮاﺋﯽ،
اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻓﺸﺎر ،ﻧﺎاﻣﻨﯽ را ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد ،از
ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺮان داﺋﻤﺄ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺣﺴﺎس و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد و در
اﯾﻦ راﯾﻄﻪ ،اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد آن زﯾﺎد ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ ،اﻣﺮی ﻋﻠﯽاﻟﺴﻮﯾﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ واژهﻫﺎ ،اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺑﯿﻨﻮاﺋﯽ و ﻧﯿﺰ ﻓﺸﺎر و ﻏﯿﺮه ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﺋﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﮑﺒﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺣﺴﺎس ﺷﻮد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﺋﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺸﺎر و ﺑﯿﻨﻮاﺋﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن داد را در ﻫﻤﺎن اﺛﺮ
ﮐﻪ درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻓﻮرت ﻧﻮﺷﺘﻢ ،ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن
ﭘﺎراﮔﺮاف اﻧﮑﺸﺎف دادم ،ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهام .در آﻧﺠﺎ در ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ از
ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻪ درﺑﺎره »ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ« اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮدم:
»ارﺗﻘﺎء ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﻧﻬﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ اﻣﺮی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﺮی اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .اﺳﺎﺳﺄ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺘﻮان از ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آن ﺑﺘﺪرﯾﺞ و آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻋﺖ ﻃﺒﻊ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺪ و ﻧﯿﺰ اﺣﺘﺮام او ﻧﺰد دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد؛
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺄن او از ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﺮوﻟﺘﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺨﻮد ،آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ ،ﻟﺒﺎسﻫﺎ ،آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن و ﻏﯿﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن در ﻫﻤﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﺰل و ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻼی اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻫﻤﺴﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﯿﺪار ﺷﺪن و رﺷﺪ ﻣﺪاوم
اﺷﺘﯿﺎق او اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺷﺘﯿﺎق اﻣﺮوزه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻠﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﮔﺮدد ،ﺑﺎ ﺷﺘﺎب
ﺑﯿﺶﺗﺮی رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﺿﺎﯾﺖ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ آن ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ دوﺧﺘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از
آن وﺣﺸﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻈﺎرات ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻘﺐ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ،
اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻋﺘﻼی اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻣﯿﺎن
اﻧﺘﻄﺎرات ﮐﺎرﮔﺮان و اﺑﺰاری ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن اﻧﺘﻄﺎرات را ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺖ،
ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ ،آﻧﻬﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ.
اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸﺶﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را ﮐﻪ
ﺳﺒﺐ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺷﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ،از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮدارد ،ﮐﺸﺶﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺤﺮک ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن زﻧﺪﮔﯽ
ﻟﻮﮐﺲ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﮐﺸﺶﻫﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ،
در آن ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎرات ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎﺋﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﺎ اﺑﺰاری ﮐﻪ در دﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺖ.
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﮐﺎرﮔﺮان و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺎدی آﻧﻬﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ
و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺘﻈﺎرات اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎدر ﻣﯽﺷﻮد اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد را اﻧﮑﺸﺎف ﺑﺨﺸﺪ ،و داﺋﻤﺄ
ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ از ﺳﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻪ اﻧﺴﺎن آزاد ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ،ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ از ﺳﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻧﯿﺰ رﺷﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺒﻮه ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ ﺑﻄﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﺧﻼﻗﯽ در ﻓﺴﺎد
ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮان در ﺻﻔﻮف ﻃﺒﻘﺎت دارا وﮐﯿﻼن ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﺪردی و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮس از
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آﻧﻬﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﭘﯿﺪن ﺑﯽﻣﻼﺣﻈﮥ ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ،در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
در آن دوران در ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮی از داراﻫﺎ و ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎران
ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻌﺪاد ﻫﻮاداران ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﻨﻮز زﯾﺎد ﻧﺒﻮد
و ﮐﻢ ﻧﺒﻮد ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا
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ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺑﺎرآوری ﮐﺎر
ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد در دوران اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ﻣﯽﮔﺸﺖ.
اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ روز ﮐﺎر ﻋﺎدی ﺗﺎ اﻧﺪازهای از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺳﺒﺐ ﮐﺎﺳﺘﻦ داﻣﻨﻪ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از ﻧﻘﺼﺎن ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺒﺎﻫﯽ آﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻮد رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی ازﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻮرژوازی روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮐﻮﺗﺎهﺷﺪن زﻣﺎن
ﮐﺎر ﺑﻪ آن ﻣﺮزی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺳﻮد ﮔﺮدد .زﯾﺮا ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ده
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر روزاﻧﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺪک ﺑﻮد.
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﺪﯾﻮن ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻮرژوا ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ از ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ دﭼﺎر ﺗﻮﻗﻒ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ اﻧﻘﻼب اﺧﯿﺮ آن
ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ
روز ﮐﺎر دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﺎورد ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﻪ
داﻣﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽﮔﺮدد.

اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ زﯾﺮﭘﺎﯾﻪ ...
ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد درﺑﺎره »اورﯾﻨﺖ«
 Orientرا ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در »ﺷﺮق« ﺷﯿﻮه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ آﻧﺮا »ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﺋﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
ﻣﺎرﮐﺲ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻮد »ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ«
ﻧﻮﺷﺖ ،ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ »ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﺋﯽ،
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻓﺌﻮداﻟﯽ و ﺑﻮرژواﺋﯽ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎم ﺑﺮد« ) .(2ﺧﻼﺻﻪ آن ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎرﮐﺲ
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﺋﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
 -1ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﺋﯽ آﻧﺠﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮد
ﺷﺮاﺋﻂ ﺟﻮی ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد آب ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.
 -2ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺪون ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻨﺎت و ﺣﻔﺮ ﭼﺎهﻫﺎ
و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
 -3روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﺋﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ،
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﺮاوده ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
 -4زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ده
زﻣﯿﻦ ﻣﺸﺎع اﺳﺖ و روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮ روی آن ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان اﺟﺎرهﺑﻬﺎء ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 -5اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺪر ﻗﺪرت ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﺳﻠﻄﻪ دارد.
ﺑﻌﺪﻫﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان دﯾﮕﺮی ﻫﻢﭼﻮن ﮐﺎرل وﯾﺘﻔﻮﮔﻞKarl Wittfogel
و ﻓﺮﻧﭻ ﺗﻮﮐﺎی  Ferenc Tökeiﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ .وﯾﺘﻔﻮﮔﻞ در اﺛﺮ ﺧﻮد »اﺳﺘﺒﺪاد
ﺷﺮﻗﯽ«  Die orientalische Despotieﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در »ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺮﻗﯽ« ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ و  ...ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺸﺮوط ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ).(3
ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ در اﯾﺮان دارای ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻬﻨﯽ اﺳﺖ و
اﺳﺘﺒﺪادی ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه در اﯾﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ،
ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی در دﺳﺖ دوﻟﺖ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﺤﺼﺎر ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ در دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد دارﻧﺪ
و ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪه دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ
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ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوش رﺳﺎﻧﺪ و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮاد ﺧﺎم اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری
 Infrastrukturﻧﻈﯿﺮ ﺟﺎدهﻫﺎی ﮐﺎﻣﯿﻮنرو ،راهآﻫﻦ ،ﺑﻨﺪرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﻗﺎرهﭘﯿﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آﻧﻬﺎ ﻟﻨﮕﺮاﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ و ﻏﯿﺮه ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﮐﻼن ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد ،دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﺮد و در اﯾﺮان ﺣﺘﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ
در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮگﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﺷﻮروی ﮐﻪ در آن
ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﺎ زده ﺑﻮدﻧﺪ ،از
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ دوﻟﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ را ﻣﺪل »راه رﺷﺪ ﻏﯿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﯿﺎن
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺄ ﻣﻮﺟﻮد« و
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .در
ﻫﺮ دو ﻣﺪل ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ دوﻟﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺎن آن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﺠﺎی
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮدن ،ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺮﻗﯽ در اﯾﺮان
ﻫﻢﭼﻨﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﺷﺎه ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺣﻘﻮق ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺛﺮوت
ﺑﺎدآورده را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻓﺰوده ﮔﺸﺖ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
آن ﻗﻮه ﺧﺮﯾﺪ را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن ﺛﺮوت ﺑﺮای ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺸﺖ .ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﻬﺎی
ﻧﻔﺖ از ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ دوﻟﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪﻫﺎی
ﻫﻮﯾﺪا و آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ درآﻣﺪ و ﻣﺨﺎرج ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ را
ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ »رﯾﺎﺿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی« را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم ﮔﺸﺖ و ﺑﺘﺪرﯾﺞ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﺳﯽ
در اﯾﺮان ﻫﻤﻮار ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
ﺑﺎ اﻧﻘﻼب  1357و اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ اﻣﯿﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺎﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﭘﻬﻠﻮی و ﻓﺮار ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و زﻣﯿﻨﺪاران ﻫﻮادار آن رژﯾﻢ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ از اﯾﺮان ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺑﺨﺶ از ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺸﺎن ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻬﻢ ﻧﺎﭼﯿﺰی از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ
را از آن ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ ﮔﯿﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﺮاق و ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان از ﺳﻮی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖﮔﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮر را ﺑﺮای ﺑﻮﺟﻮد
آوردن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺠﺎی آن ﮐﻪ از ﻣﯿﺰان
ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺸﺪت ﺑﻪ آن ﻓﺰوده ﮔﺸﺖ .ﺑﺎﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی در ﺑﺮ روی ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺷﻨﻪای ﮔﺸﺖ ﮐﻪ در دوران
ﭘﻬﻠﻮی وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻘﺶ اﻧﺤﺼﺎری دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺳﺒﺐ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺳﺘﺒﺪاد وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در اﯾﺮان ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﺎر و ﻣﺎر
ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻻﺋﯿﮏ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎت و اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم »وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ« در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ وﯾﮋهای ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ .در دوران ﭘﻬﻠﻮی ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ
اﯾﻨﮏ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻧﻬﺎدﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ
وﯾﮋهای از اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ،
ﻫﺮ ﯾﮏ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺮار دارد و ﻣﺴﺘﻘﻞ از اراده دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻈﯿﺮ »ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﺼﻌﻔﺎن«» ،ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ«،
ﻧﻬﺎدﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ »ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران« ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ »وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ« و
ﻏﯿﺮه .ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻫﻢﭼﻮن »ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ« ،و ﻧﯿﺰ
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وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﻫﻢﭼﻮن وزارت اﻃﻼﻋﺎت دارای ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﺨﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ﮐﻪ در آن »اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن«
ﻧﯿﺮوی اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺗﻼش دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺳﻬﻢ
دوﻟﺖ در ﮐﻨﺘﺮل اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﻻﯾﺤﻪای را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ اﻣﺎ در »ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن« رد ﺷﺪ و ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ »ﺷﻮرای ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم« ﺳﭙﺮده
ﺷﺪ .و اﯾﻦ ﺷﻮرای اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ،ﭘﺲ از آن ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺖ و روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎح راﺳﺖ در آن از اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ آرأ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،آن ﻟﻮاﯾﺢ را ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ و اﯾﻨﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻮاﯾﺢ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻧﻪ ﻣﺮدم ،ﺑﻠﮑﻪ
»ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن« و »وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﭘﯽ ﭘﯿﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪاد وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
اﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ و ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ
اﺳﺖ ،ﻫﻢ اﺳﺘﺒﺪاد وﺟﻮد دارد و ﻫﻢ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی .ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ و
ﮐﻮﺑﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دو ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی »اورﯾﻨﺖ« ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺮاق ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ و  ...اﻗﺘﺼﺎد
دوﻟﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ .در ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﯾﻨﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ »ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ
وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ را ﺑﺎز ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﮑﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدآوری را
ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ از رﺷﺪ
ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهای ﺑﺮﺧﻮردار و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ  10درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﻃﯽ 10
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﯾﻦ واﻗﻌﯿﯿﺎت ،ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻘﻄﻪ
ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮا ﺑﺮد و از اﯾﺮان ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی
ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم آن ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺆ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺖ ،ﻫﻢﭼﻮن
دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﻘﺮ ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﺨﻮردن ﻋﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻋﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
زﯾﺮﻧﻮﯾﺲﻫﺎ:
-1
-2

-3

ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ،ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﺷﺮ  ،Dietzverlagآﻟﻤﺎن
ﺷﺮﻗﯽ ،ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر  ،1953ﺻﻔﺤﻪ .99
ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﺷﺮ  ، Dietzverlagﺑﺮﻟﯿﻦ،
آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر  ،1971ﺻﻔﺤﻪ .16
رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ اﺛﺮ وﯾﺘﻔﻮﮔﻞ »اﺳﺘﺪاد ﺷﺮﻗﯽ« ﺑﻪزﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ،،ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ،1962ﻧﺎﺷﺮ
 ،Kiepenheuer & Witschﺻﻔﺤﺎت .456-511و ﻧﯿﺰ اﺛﺰ ﺗﻮﮐﺎی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»درﺑﺎره ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﺋﯽ« ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﺷﺮ ، Luchterhandﺳﺎل
اﻧﺘﺸﺎر.1965

ﺗﺼﺤﯿﺢ ﭼﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎه
در ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎره  90ﺑﺮﺧﯽ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺗﺎﯾﭙﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه دﺷﻮار ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ
ﭘﻮزش ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﺠﺎی ﻧﺎم آﻗﺎی ﺳﻌﯿﺪ
ﻣﺮﺗﻀﻮی ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺴﺌﻮل اﺻﻠﯽ ﻗﺘﻞ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ
زﻫﺮا ﮐﺎﻇﻤﯽ در زﻧﺪان اوﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻧﺎم ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﺮزﻧﺪ آﯾﺖاﷲ ﻋﻈﻤﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮی اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻫﯿﭻ
ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻗﺎی ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻨﺘﻄﺮی ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻓﺎع از ﻧﻈﺮات ﭘﺪر
ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﮔﺮﻓﺘﺎر زﻧﺪان ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ دﺳﺘﮕﺎه
ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
»ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ« ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ

ﮐﺎرل ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ Karl Kautzky

اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن

ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻫﻨﺪه

ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻨﯽ درﺑﺎره »ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ«

ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ از ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ

ﻧﻘﺶ آن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﺑﺨﺶ ﯾﮏ

داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،در اﺟﺘﻤﺎع و ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽزﯾﺪ و زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد .ﻣﻘﺘﻀﺎی زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط،
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﺪ و از اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ،ﺣﻖ و
ﺗﮑﻠﯿﻒ و از ﺣﻖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ و ﻧﺸﺎن
ﻣﻤﯿﺰ اﻧﺴﺎن از ﺣﯿﻮان» ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ« ،زاﺋﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﻖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻫﻤﺰاد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و »ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ« )ﮐﻪ از رﯾﺸﻪ
»ﺳﻮال« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﭘﺮﺳﺶ و ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ« و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ »ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ« از
ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺒﺮان زﯾﺎن اﺳﺖ( ،ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﺴﺎن و ﺣﻀﻮر ﻋﻨﺼﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ﺗﻔﮑﺮ و ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﭘﻨﺪار و ﮐﺮدار او ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﺤﺘﻮای آن ﻧﯿﺰ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﺷﺪ ﻣﺪاوم و
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﯽ ،ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و از اﯾﻦ روی ﻣﻘﻮﻟﻪای
اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻘﺎ و ﻣﻨﺤﺼﺮا اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ،
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی وﻇﺎﯾﻔﯽﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد )از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او واﮔﺬار ﺷﺪه و او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ 4
ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واﻧﮓ ﻫﻮی Wang Hui

»ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ«
ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺧﺴﺮوی
ﻧﺸﺮﯾﻪ »اﺷﭙﯿﮕﻞ« آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﺴﻮر واﻧﮓ ﻫﻮی ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺗﺎرﯾﺦ در داﻧﺸﮕﺎه
ﮐﯿﻨﮏ ﮐﯿﻘﻮا  Kinger Qinghuaﭘﮑﻦ و ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ
»دوﺷﻮ«  Dushuاﺳﺖ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ درﺑﺎره ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﺑﺤﺮان
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿﻦ .واﻧﮓ ﻫﻮی ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺷﻨﺎسﺗﺮﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ »ﭼﭗ
ﻧﻮ« ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .اﺧﯿﺮأ ﮐﺘﺎب او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭼﯿﻦ« در اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﺷﭙﯿﮕﻞ :اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ از رﺷﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهای ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻧﺴﺎن را از ﺣﻮزه ﺧﻮد ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺿﻊ
ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دوام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
واﻧﮓ :ﺷﮑﺎف ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن و داراﻫﺎ داﺋﻤﺄ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻣﯿﻦﻫﺎی دﻫﻘﺎﻧﺎن را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی وﯾﻼﻧﺸﯿﻦ و ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﺑﺎزی ﮔﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
اﯾﻨﮏ ﺑﯿﺶ از  150ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر در ﺣﺎل ﮐﻮچ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎه اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﯿﺮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﻨﺠﺮ
ﮔﺮدد .اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺪی ﺑﻮدن اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ.
اﺷﭙﯿﮕﻞ :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ.
واﻧﮓ :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮان روﺳﺘﺎﺋﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ
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ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰد آﻧﻬﺎ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪﯾﻤﻰ
 -7ﺑﯿﻨﻮاﺋﯽ
اﯾﻨﮏ ﺑﻪ آن ﺟﻤﻠﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻓﻮرت ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ﮔﺸﺖ .در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮای ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و اﻗﺸﺎر ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد »ﺟﺰ رﺷﺪ
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖﺷﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﯿﻨﻮاﺋﯽ ،ﻓﺸﺎر ،ﺑﻨﺪﮔﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ،
اﺳﺘﺜﻤﺎر«.
آﯾﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﺎﻣﻸ ﺧﻄﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ اﻣﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ.
اﯾﻦ اﻣﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﺳﺎزﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ داﺋﻤﺄ
ﺑﯿﻨﻮاﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻨﺸﯽ ﮐﺎﻣﻸ ﻏﯿﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﺣﺘﯽ
ﭘﯿﺸﺎﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺪۀ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﻘﻮط ﻻﯾﻨﻘﻄﻊ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﮔﺴﺘﺮده ﺑﯿﻨﻮاﺋﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .ﻫﻤﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در آﻏﺎز دوﺳﺘﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ
ﻧﻈﻤﯽ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎری از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻨﻮاﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻧﻮﻣﯿﺪاﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺧﻮدرﻫﺎﺋﯽ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻮرژواﻫﺎی
اﻧﺴﺎندوﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻤﻪ در
دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﻦ ﻫﺪف دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﮐﻪ در ﺳﻨﺖ ژاﮐﻮﺑﯿﻨﯽ رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻖ
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﻦ اﻧﺴﺎندوﺳﺘﯽ ﺑﻮرژواﯾﺎﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ
ﭼﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻮد ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﮐﻮدﺗﺎ راه ﻧﺠﺎت
ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .آن ﺑﺨﺶ از ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ
در ﺑﯿﻨﻮاﺋﯽ از دﺳﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ
اﻣﺮوز ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ »ﭘﯿﺸĤﻫﻨﮓ« ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﺣﻤﻠﻪای ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺑﺘﻮان ﺷﮑﻮﻓﻪای از
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻨﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهای از
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺷﯿﻮه ﺗﻔﮑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را ﻧﻤﻮدار ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﮐﻮدﺗﺎ و ﻧﯿﺰ اﻟﺘﻤﺎس ﺑﻪ ﻗﻠﺐﻫﺎی
ﻣﺮﺋﻮف ﻣﺎﻟﺪاران ﭘﯽ ﺑﺮد .ﻧﺰد او ﺑﺮای رﻫﺎﺋﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ راه وﺟﻮد
داﺷﺖ ،راه ﭘﺮوﻟﺘﺮی» :رﻫﺎﺋﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺑﺎﺷﺪ«.
اﻣﺎ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﮐﻪ داﺋﻤﺄ دﭼﺎر ﻓﺴﺎد ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻌﺪادی ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد؟
ﻣﺎرﮐﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻮﮔﺮاﺋﯽ ﺷﮕﺮف ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ:
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮان روﺑﺮو ﻧﺸﻮد ،ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻨﻮاﺋﯽ
داﺋﻤﯽ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﻮا ﻫﺪ ﮔﺸﺖ .اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ 12

»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
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