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 سردبیر
 

 چهره پلید رژیم اتوکراتیک دینی
 

در ماه گذشته دو واقعه مهم در ایران رخ داد، یکی تشکیل دادگاه 
رسیدگی به پرونده مرگ خانم دکتر زهرا کاظمی و دیگری اعتصاب 

هر دو این .  تیر18داشت روز   غدای زندانیان سیاسی در رابطه با گرامی
 ایران با رژیمی سر و کار داریم ساختند که در وقایع بار دیگر آشکار 
. یعنی حکومتی خودکامه، خودرأی، Autokratieبا مختصات اتوکراسی 

 بکار گرفته Selbsherrschaftدر زبان آلمانی برای اتوکراسی معادل 
 . ترجمه کرد» خودساالری«توان آنرا به  شود که می می

» مشروعیت«ترین ویژگی هر حکومتی آن است که بتواند از  مهم
کسی که در رأس هرم نظامی اتوکرات قرار دارد، هر . برخوردار باشد

کند  چند خودکامه و خودرأی است، اما باید نزد مردمی که حکومت می
سازد از اراده و خواست او پیروی کنند، از  آنها را مجبور می. 

در ایران، از دوران باستان تا فروپاشی . مشروعیت برخوردار باشد
نظام استبداد شرقی بر بنیاد سلطنت، یعنی وابستگی سلطنت پهلوی، 
های سلطنتی فرزند سلطنت را از پدر خود  در نظام. خونی قرار داشت

هایش خون پدری که شاه مملکت بود،  برد، زیرا در رگ ارث می
اما در نظام اتوکراسی دینی حاکم بر ایران مشروعیت . جریان داشت

 11ادامه در صفحه                   .  گیرد از دین نشأت می» ولی فقیه«
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Norbert Bolz نوربرت بولتس  اتاق گرم دین 
یورگن هابرماس فیلسوف در برابر پروژه دین مدرن شل شده 

 است
  برگردان به فارسی از جعفر خسروی

 بـه مثابـه   Jürgen Habermasکسی کـه بـه یـورگن هابرمـاس     
گذارد، شـاید دچـار      روشنگری منتقد و مدیر پروژه مدرنیته احترام می       

شگفتی شود هنگامی که  در یابد تا چه اندازه میان نظرات هابرمـاس و               
گفتگـوی  . شـباهت وجـود دارد    ) Ratzinger) 1کاردینال راتسـینگر    

ر ای که اخیرأ میان آن دو در مونیخ انجام گرفت، آیا نمایانگ            فکرانه هم
چرخش یک تئوریسین انتقادی به سوی مذهب است؟ کسی که آثـار            
هابرماس را دقیقأ مطالعه کرده است، با شتاب به آموزه نـوینی دسـت              

آخرین نماینده بزرگ مکتب فرانکفورت تغییر نکـرده، بلکـه          : یابد می
 .های خود را رو کرده است ورق

ای های این تئوریسین انتقادی که بر در آن بخش از اندیشه
ای از اسرارآمیزی دینی   روشنفکران چپ جذابیت داشت، همیشه از رگه

  این 30های   در سالWalter Benjaminوالتر بنیامین . برخوردار بود
گرایش اسرارآمیز را در تصویری زیبا افشاء کرد، دین در مدرنیته 

گاه   و بهترین مخفی–کوتوله زشتی است که باید خود را پنهان سازد 
5ادامه در صفحه .                                ن مارکسیسم استبرای آ

 
 :دیگر مقاالت این شماره

 کارل کائوتسکی :ی آن انقالب پرولتری و برنامه
 حسن بهگر :حاکمیت ملی یا حاکمیت ملت؟

 ناصر کاخساز :اتحاد و روند جهانی شدن؟

 دکتر علی راسخ افشار
 

 المللی کنیم بیائیم مسئله ایران را مسئله بین
 

شود و دهکده جهانی نام  تر می درجهان ما که هر روز کوچک  
گرفته است مفاهیمی چون جنگ سرد و گلوبالیزاسیون و نظم نوین 

ها است افقی را مطرح کرده است که در آن همه رویدادها  جهانی مدت
پیش از . بهم تنیده شده و با یکدیگر در کنش و واکنش قرار دارند

های قرن بیستم صورت جهانی بخود گرفت و جنگ اول  ز جنگها نی این
ها و همه مردم دنیا شد، آیت اهللا  و جنگ دوم جهانی،مسئله همه دولت

خواست انقالبش را به سراسر جهان صادر کند، پرزیدنت  خمینی هم می
بوش پدر در جنگ اول با عراق، هر چند در اواسط راه کوتاه آمد، اما 

مان ملل و شورای امنیت ملل متحد یک حرکت در آغاز با کمک ساز
جهانی علیه صدام حسین راه انداخت و کشورهای بسیاری را بر آن 
محور بسیج و متشکل کرد، بوش پسر نیز در این  قرن، پس از تراژدی 
یازده سپتامبر دوهزار و یک، مسئله رویاروئی با تروریسم را بصورت 

 . جهانی شدمشکل جهانی اعالم کرد و جویای راه حلی
عنوان    در رابطه با آنچه در باال آمد در مرحله نخست مشکل به

مشکلی جهانی مطرح گردید و بعد و در مرحله دوم برای مشکل جهانی 
ساز شد و به  بفکر چاره جوئی و یافتن راه حل جهانی افتادند که چاره

 6ه  ادامه در صفح . حل مشکل، حاال با هر گونه هزینه که باشد،انجامید
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شیدان وثیق
  نامند؟  می» الئیسیته« آن چیست که 

  سکوالریزاسیون منطق -کشور های پروتستان 
  انگلستان

شناسد، زیرا کلیسای آنگلیکَن  نمی الئیسیتهانگلستان چیزی به نام 
Anglican استقرار«. ت شده اس»مستقر« در این کشور« Etablissement 

ای  ست که این نهاد هم حقوق به رسمیت شناخته شدها کلیسا بدین معنا
 .باشد دارد و هم ملزم به انجام وظایفی می

 »پاسدار دیانت«رسماً  و دارد قرار کلیسا در راس) یا ملکه(پادشاه 
 کلیسای.  نماینده دارند26های آنگلیکَن  در مجلس لُردها، اسقف. است

ای از دولت  ی نگهداریِ اماکن مذهبی، یارانه ، برای هزینه»مستقر«
 .بگیر دولت نیستند کند، اما کشیشان پروتستان حقوق دریافت می

اش، تحت  کلیسا، در رابطه با امور کیش و انتصاب مقامات رهبری
اما با این همه، کلیسای آنگلیکَنِ انگلیس یک . کنترل پارلمان قرار دارد

در این .  از نوع کلیسای پروتستان دانمارک نیست»ولتیکلیسای د«
کشور، همان طور که خواهیم دید، کلیسا یکی از دوایر دولتی محسوب 

یکَن امتیازات لدر رابطه با امکانات عملی کار، کلیسای آنگ. شود می
بیشتری نسبت به دیگر ادیان مسیحی در انگلستان ندارد، از جمله در 

 .ی آموزش و پرورش حوزه
در کشور گال . گردد وضعیت فوق اما، تنها شامل انگلیس می

Galles)  و در ایرلند شمالی، کلیسای آنگلیکَن مستقل از ) 1920از
که انشقاقی از  (Presbyterienدر اسکاتلند نیز، کلیسای . دولت است
در هر سه منطقه، . باشد خودمختار می)  استcalvinisme کالوینیسم

2ادامه در صفحه                . وجود دارد»ز دینجدایی دولت ا«نوعی 
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 ...آن چیست که الئیسیته، 
     

 
های مذهبی  انگلیس به هیچ رو مانع آزادی درالئیسیته اما فقدان 

کلیساهای غیر . که برای همه به رسمیت شناخته شده اند، نگردیده است
 دخالت ویژه کلیسای کاتولیک از آزادی کاملی، بدون آنگلیکَن و به

در زندگی عملی، اعتقادات مذهبی محترم شمرده . دولت، برخوردارند
توان از خدمت سربازی امتناع  شوند و به دلیل اعتقادات مذهبی می می

 .ورزید
بسیاری از مدارس انگلستان وابسته به دو کلیسای آنگلیکَن و 

مدارس یهودی و . کاتولیک هستند و از کمک دولتی برخوردارند
بنابر . گیرند ها از دولت کمک می یز وجود دارند که اولیمسلمان ن

عموماً (ی آموزش در مدارس، تعلیم ادیان و دعای   در باره1944قانون 
اما آموزش ادیان . ستا ی مدارس اجباری گاهی در همه صبح) مسیحیِ

 بلکه آشنا نمودن محصلین با مذاهب ،خصلت تعلیم اصول دین را ندارد
 .سیحی را هدفِ خود قرار داده استبزرگ مسیحی و غیرم

های ژرف  های مذهبی در انگلیس، همه محصول دگرگونی آزادی
کسب این . باشند میسکوالریزاسیونبنا بر منطق در این کشور 

ی ادیان و مذاهب در انگلستان ممکن  ها و برابری حقوقیِ همه آزادی
و به ویژه های مذهبی  ی اقلیت نگردید مگر، از جمله، از طریق مبارزه

تاریخ .  که پروتستان بودند»آزاد«مقاومت کلیساهای معروف به 
تر   اینان و به طور کلیی غیر محافظه کارانهانگلیس تنها در پرتو نقش 

بسط و . باشد  قابل فهم میپلورالیسم مذهبی و مسیحیدر راستای نقش 
 »کردنِ تهی«ی مذاهب، در عین حال به معنای  ی برابری همه توسعه

. باشد  کلیسای آنگلیکَن میوقعیت و نقش ویژه و ممتازم
، مفهوم و اصطالحی »تو خالی کردن« یا evidement »کردن تهی«(

). گیرم برَد و من به عاریت می است که فرانسواز شامپیون به کار می
نقشی است که در چنین محصول   هم»شدن خالی تو«این 
 servicesدولتی بیستم نهادهای عمومی و خدمات عمومی  سده

publicsاند  ایفا کرده. 
انگلیسی را  سبک بهسکوالریزاسیون در زیر، مقاطعی از فرایندِ 

 :کنیم بازگو می
برای شاخه ) toleranceرواداری،  (»ی تساهل ارهبدر«، قانونی 1689 -

های محدودی را به  های اصلی پروتستانتیسم در انگلیس آزادی
 .شناسد رسمیت می

کار در  های غیر محافظه  قوانینی که از شرکت پروتستان، لغو1828 -
 .          آوردند ها ممانعت به عمل می ی شهرداری اداره

 .گردند ی حقوق شهروندی برخوردار می ها از همه ، کاتولیک1829 -
  .لغو آخرین تبعیضات علیه یهودیان ،1858 -
دارس دولتی  تسهیالتی در ایجاد مForester، قانون فورِستِر1870 -

کند، در عین حال که مدارس مذهبی نیز کماکان  ابتدایی فراهم می
 .اجازه تاسیس دارند

، لغو الزام به آنگلیکَنیسم در رابطه با استخدام استادان دانشگاه 1871 -
     .  اکسفرد و کامبریج
ی مناسبات دولت و کلیسا و به طور کلی در  امروزه، در زمینه
عیت کلیسای آنگلیکَن در انگلیس، هم در درون رابطه با نقش و موق

ی سیاسی، اختالفات و تعارضات شاخصی  خودِ کلیسا و هم در جامعه
 خواهان حفظ کلیسای »کاران محافظه«سو،  از یک. بروز کرده است

ی ملت هستند و از سوی دیگر  قاطبه کنونی به عنوان نماینده
ن کلیسا با تحوالت خواهان هر چه بیشتر انطباق داد» ها مدرنیست«

 »استقرار زداییٍ«برخی نیز . باشند جامعه و استقالل آن از دولت می
desetablissementا امروز، تاما با این همه و . کنند  کلیسا را توصیه می

 در انگلستان، نزد هیچ نیرویی، چه مذهبی »کلیسای ملی«انگیزِ  پرسش
اتی و واقعاً مهم تبدیل  یا چالشی مبارز»داو«به  ،الئیکو چه سیاسی یا 

      .نشده است
به معنای  سکوالریزاسیون در انگلستان، فرایند :بندی به عنوان جمع

تحول هم زمانی و توام با همِ دولت و کلیسا به سمت دنیوی شدن و 
 جایگاه »تهی شدنِ«، در راستای »سیادت دین و کلیسا« خروج از

 بیش »مستقر«کلیسای . رسد یی آنگلیکَنیسم به سرانجام م ممتاز و ویژه

ی  از پیش نقش خود را به عنوان نگهبان مشروعیت سیاسی و نماینده
کلیسای آنگلیکَن  بیش از پیش به یک . دهد تمامی ملت از دست می

که با مسیحیت  نمادِ هویت ملی: نمادِ ساده و صرف تبدیل شده است
ای ارجاع به  خواهد گونه دولت سیاسی که میخورد و نمادِ  پیوند می

 .مسیحیت برای مشروعیت بخشیدن به خود را هم چنان حفظ کند
 

  دانمارک
 زیرا کلیسا و ،شناسد  نمیالئیسیتهای به نام  دانمارک نیز پدیده

 .و نیستند دولتِ آن هیچ گاه از هم جدا نبوده
دارد که  ، اعالم می1849نخستین قانون اساسی دانمارک، در سال 

های کامل مذهبی   است و آزادی"خلق دانمارکمذهب ملی " لوتریسم
، جرم کفر گویی به تمام مذاهبی که 1866در سال . شوند تضمین می

 1953قانون اساسی . کند اند، گسترش پیدا می قانوناً در کشور مستقر شده
کلیسایی : کند جایگاه کلیسای پروتستان در دانمارک را مشخص می

گیرد و  مردم را در بر می% 90که ) ی قانون اساس4ماده (انجیلیِ لوتری 
پادشاه ). 66ماده  ("به این عنوان، از حمایت دولت برخوردار است"

در داخل ). 6ماده (دانمارک باید به این کلیسا تعلق داشته باشد 
ی سازمان مرکزی کلیسا  حکومت، وزیر امور مذهب، به نام پادشاه، اداره

کند و  گذاری می  امور کلیسا قانونپارلمان در رابطه با. را بر عهده دارد
. دیوان عالی کشور در رسیدگی به امور مذهبی واجد صالحیت است

. گیران دولت هستند ها و کشیشان پروتستان کارمندان و حقوق به اسقف
کلیسا بخشی از وظایف دولت چون ثبت احوال، امور دفن و غیره را بر 

 »کلیسای دولتیِ«یک بدین ترتیب، در دانمارک، ما با . عهده دارد
حقیقی رو به رو هستیم که هیچ گونه سازماندهی مرکزیِ مستقلی ندارد 

 .باشد و کامالً وابسته به دولت می
ست که تبعیت کلیسا از  ابا این همه، پارادکُس قضیه در این جا

 بلکه حتی ،های مذهبی نگردیده دولت در دانمارک، نه تنها مانع آزادی
های مذهبی در قانون اساسی  آزادی. هیل کرده استا را تسه ی آن توسعه

آزادی انجام امور مذهبی، آزادی اعتقادات مذهبی، : اند کامالً تضمین شده
 امروز در دانمارک، …حق تشکیل انجمن و تجمع بدون اجازه قبلی

شان  اند که موقعیت  به رسمیت شناخته شده»مذهبِ دگر اندیش«یازده 
های  پیروان این ادیان برای فعالیت. ده استرا قانون تعیین و مشخص کر

 .کنند شان از دولت کمک مالی دریافت می اجتماعیِ
کنیم، از  یوند دولت و کلیسای لوتری، همان طور که مشاهده میپ

این استمرار، در . ابتدای تشکیل دولت مدرن در دانمارک برقرار است
ت به نام آزادی در حقیق. شود عین حال، تغییر و تحول ژرفی را سبب می

  مذهبی و به طور کلی آزادی فردی است که لوتریسم در شکل
دولت، با قراردادن کلیسا تحت قیمومیت . شود  نهادینه می»مذهب ملی«

خود، نقش مهمی در تضمین پلورالیسم مذهبی، دفاع از استقالل کشیشان 
ابل چنین پاسداری از استقالل مردم متدین در مق ها و هم در برابر اسقف
های سکوالریست و  در این جا، نقش و تاثیر جریان. کند کلیسا، ایفا می

در این میان، بویژه باید . اصالح طلبِ درون کلیسا اهمیت فراوانی دارند
 ، کشیش N.F.S. Grundtvig) 1872-1783(از نیکوالی گروندتویج 

گذار مکتب  گر ملی و مذهبی و پایه شناس، اصالح پروتستان، یزدان
 . نام بردندیویجیسمگرو

نظرات گروندتویج، بیش از همه، در سکوالریزاسیونِ مشترکِ هم 
جامعه و هم کلیسا، همراه با ایجاد تقسیم کاری تخصصی و نهادین، نقش 

گروندتویج، از درون دین، مدافع کلیسایی بود که صرفاً به . اند ایفا کرده
کرد که  ا تجویز میدر این زمینه، او سنت لوتری ر. امور مذهبی پردازد

بر حمایت دولت از سوی کلیسا و انطباق کلیسا با قدرت سیاسی مبتنی 
های لوتری در دانمارک عمیقاً بر زندگی و سازماندهی کلیسا  رفرم. بود

به چند مورد . تاثیر گذارد و به دمکراتیزاسیون نهاد دین منجر گردید
 :کنیم اشاره می

) paroisse( کلیسای بخشِ خود ی  حق هر کشیش در انتخاب آزادانه-
 ).     1855قانون (

ی کلیسای بخش خود   حق هر جمع بیست خانواری در ایجاد آزادانه-
 ).             1868قانون (

 ).1903قانون ( انتخابی شدن شوراهای محلی کلیسا -
قانون (اند   انتخابی بودن اسقف ها توسط شوراهایی که خود منتخب-

1922.( 
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 ).1946قانون (از مقام کشیشی توسط زنان  حق احر-
کار روحانیت و  رفرم های فوق، البته با مخالفت بخش محافظه

اما از آن جا که دولت حامیان قدرتمندی در . کلیسا مواجه گردید
درون کلیسا داشت و کلیسای لوتری نیز فاقد رهبری متمرکزی بود، در 

 .یرفتندآمیزی انجام پذ نتیجه اصالحات به طرز مسالمت
) روحانیت ساالری(کلریکالیسم  ای ضد گونهامروزه در دانمارک،

ی خود،  ها، ابتدا، در برنامه بدین سان که سوسیال دمکرات. وجود دارد
ها بر این اعتقاد  آن. موضوع جدایی کلیسا و دولت را گنجانده بودند

اما از ابتدای . بودند که مذهب باید یک مساله کامالً شخصی باشد
کلیسای «ها تغییر عقیده دادند و نظام مبتنی بر وجود  ، آن1930های سال
، دمکراتیزه کردن کلیسا و »جدایی« را پذیرفتند و به جای طرح »ملی

 .ی اصلی در پیش راه خود گذاردند بقیه جامعه را به عنوان وظیفه
در دانمارک، کلیسای لوتری، در مقام یک : به عنوان جمع بندی

 در این الئیسیتهو بدین معنا،  ی از دولت استبخش کلیسای ملی،
اما میان این دو کشور، تفاوتی . کشور، مانند انگلیس، وجود ندارد

لوتریسم در دانمارک مبین یک هویت فرهنگی است و نه : وجود دارد
 یعنی در جایی که ،طور که در انگلیس وجود دارد سیاسی، آن
خواهد ترجمان  واره می، هم«دین مستقر« به مثابه یک آنگلیکَنیسم

 .ای ارجاع به دین دارد ای باشد که گونه نمادینِ قدرت سیاسی
  کشور های چند مذهبی 

  هلند
یا (کلیسای رِفُرمه : در هلند، دو مذهب اصلی وجود دارند

و کلیسای کاتولیک که در اقلیت است ولی کمیت ) کالوینیست
وضعیتِ کشوری  ست که ما با ااز این رو. دهد بزرگی را تشکیل می

 .به رو هستیم  روpluri-confessionnelمذهبی  -چند
 کشور »مذهب رسمی«ی هجدهم،  کالوینیسم، تا اواخر سده

اما در پی انقالب فرانسه و دخالت مستقیم این کشور . شناخته شده بود
شود و   ملغی می»کلیسای رسمی«، )هلند کنونی( در والیات متحده

با این همه، در . گردد  اعالم می1798 سال  در»جدایی دولت و کلیسا«
ی نوزدهم، پیوند دولت با کلیسای کالوینیست هم چنان حفظ  سده
ی  در باره"، در فصلی تحت عنوان 1848قانون اساسی سال . شود می

، در 1983در سال . کند ، مناسبات دولت و کلیساها را تعیین می"مذهب
گردد و تنها  اماً حذف مییک بازنگریِ قانون اساسی، فصل مذکور تم

هر کس حق تظاهرِ ": شود مذهبی اکتفا می های به ذکر آزادی
ی مذهب یا عقاید خود را چه به صورت فردی و چه جمعی  آزادانه
 ).6ماده  (".دارد

های مالی دولت به  یک سال پیش از اصالح قانون اساسی، کمک
امل پرداخت ی یهودیان، که ش کلیساهای پروتستان، کاتولیک و جامعه

گردید، قطع  حقوق به روحانیون و تامین بودجه اداری کلیسا می
شخصیت اخالقیِ برخوردار از از آن پس، کلیسا به عنوان . شوند می

شود و در نتیجه استقالل  می  به رسمیت شناختهحقوق خصوصی
دولت هلند، بر خالف آن چه که در . آورد اقتصادی خود را به دست می

 برای تامین »مالیات مذهبی«پذیرد، متوسل به اخذ  یآلمان انجام م
ای برای فعالیت  با این همه، دولت یارانه. گردد مخارج کلیسا نمی

از این نقطه نظر، . دهد سسات اجتماعیِ کلیساها اختصاص میؤم
ای واقعی است   در هلند با این که تا اندازه»جدایی دولت و کلیساها«

بخشی از تکالیف اجتماعیِ ه دولت هلند به ویژه آن ک. اما کامل نیست
ی  ، از جمله در زمینهمحول کرده است خود را به نهادهای کلیسایی

 . آموزش و پرورش
برابری بخش عمومی ، نظام آموزشیِ هلند، بر اساس 1917از سال 

و عمدتاً (که هفتاد در صد آن در دست کلیساها  و بخش خصوصی
ی مدارس  دولت بودجه. ددگر است، تعیین می) کلیسای کاتولیک

ی مدارس خصوصی در سطح متوسطه   و هزینهکامالًابتداییِ خصوصی را 
 تامین بخشاًهای کاتولیک و پروتستان را  و عالی و حتی دانشگاه

ای، در حقیقت، به معنای شکست  استقرار چنین نظام دو گانه. کند می
 آموزشِ بود که در ابتدا از یک سیستم بزرگِالئیکی های  لیبرال

 »اشخاص حقیقی«ای متشکل از  جامعه والئیک همگانی، عمومی و 
کردند ولی سر  شان، جانبداری می صرف نظر از تعلقات مذهبی و فلسفیِ

 »رکن بندیِ«و  در سیستم آموزشی »ی دوگانه مدرسه«انجام به نظمِ  
 .   گرایند جامعه می

یک نیز مشاهده ، هم چنان که در بلژ1920ی  در هلند، از اوایل دهه
این ساختارِ . شود  نهادینه میpiliers »ارکان«کردیم، نظامِ مبتنی بر 

 دوام 1960های  اجتماعیِ ویژه، که به صورت انعطاف ناپذیری تا سال
سه رکن شود، از  آورد و پس از آن دچار تزلزل و بحران می می

 های فکریِ که جریان )اومانیست(پروتستان، کاتولیک و بشر دوست 
های نام برده  هر یک از رکن. گردد باشند، تشکیل می اصلیِ هلند می

احزاب : نهادهای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را داشتند
ها،  ها، مدارس، دانشگاه سیاسی، سندیکاها، بنیادهای خیریه، بیمارستان

مجله، رادیو،  های خبری چون روزنامه، های فرهنگی، رسانه انجمن
شان از  های اجتماعیِ  در فعالیت»ها رکن«این . و غیرهتلویزیون 

 .های مالی دولت نیز برخوردار بودند کمک
ترین رکن و هم  ترین و منسجم ، از ابتدا، هم کاملرکن کاتولیک

 .دارای عایقی بیشتر از دیگر ارکان بود
 و »روها میانه«بین  های درونی ، به دلیل اختالفرکن پروتستان

از انسجام کمتری برخوردار  ها را داشتند، ی پروتستانکه را»ها سنتی«
 .بود

گردید که خود را در  هایی می  شامل هم پروتستانرکن اومانیست
شناختند و هم بیش از پیش آزاداندیشان را در بر  رکن پروتستان باز نمی

این رکن در واقع از دو بخش مجزای لیبرالی و سوسیالیستی . گرفت می
های کاتولیک و پروتستان   دو در مقایسه با رکناین: شد تشکیل می

 .ای نداشت ناقص و محدود بودند و رکن لیبرال حتی از خود مدرسه
ی هلندی با آن که تشابهات زیادی با ساختار   جامعه»رکن بندی«
در بلژیک، . گردید ی بلژیکی داشت، اما از منطق متفاوتی ناشی می جامعه

 1960های  ند مبارزاتی که حداقل تا سال در فرای»ارکان«نظام مبتنی بر 
حال آن که . شود و کلیسا ادامه دارند، تکوین و تثبیت میالئیسیته میان 

ی  ی هلندی حاصل نظمِ صلح آمیزی بود که در سده  جامعه»رکن بندی«
های مختلف بر مبنای پذیرش تقسیمات مذهبی و  نوزده میان جناح

 .شود ، برقرار می»مذاکره« و »سازش«ضرورت 
 هلندی، پس از »رکن بندیِ«اما همان طور که اشاره کردیم، نظام 

ی دولت  ی شصتِ قرن بیستم، در اثر مدرنیزاسیون اقتصادی، توسعه دهه
ها و آداب و رسومی که جوامع غربی   در ارزشmutationرفاه و دِگَرِش 

سازند، شدیداً  ی هلندی را دگرگون می و از جمله و بطور ویژه جامعه
رکن «از این پس ما با حرکتی معکوس در جهت . شود تزلزل میم

های   از جامعه رو به رو هستیم که ازدواج»جدار زدایی«< یا »زدایی
در میان تمام کشورهای اروپایی، .  یکی از تبلورات آن هستند»مختلط«

 معرفی »بدون مذهب«هلند بیشترین میزان افرادی را دارد که خود را 
 .جمعیت% 50قریباً کنند، یعنی ت می
 

 آلمان
 

 وجود »کلیسای ملی« یا »دینِ دولتی«ای به نام  در آلمان، پدیده
 1919به سال  Weimarقانون اساسیِ وایمار هم در . ندارد

 که پس از جنگ جهانی 1949ای  قانون پایهو هم در ) 137 ی ماده(
یح ، تصر)140 ی ماده(دوم بر مبنای قانون اساسی اولی تدوین گردید 

دولت آلمان از . "ندارد وجود دولتی کلیسای"شده است که در آلمان 
، استالئیک توان گفت که  طرف است و بدین معنا می بیلحاظ مذهبی 

 زیرا پیوندهایش را با کلیساهای مختلف کامالً از دین جدا نیستاما 
، هر دو، در 1949ای   و قانون پایه1919قانون اساسی . حفظ کرده است

 .اند  مختلفی، این روابط را مشخص کردهبندهای
ی  فدرال است و هر منطقه آلمان، در عین حال، یک جمهوری

ی خود  ای، قانون اساسی ویژه بر مبنای قانون پایه) Landد یا الن( آن
. هایی داشته باشد دیگر تفاوت الندتواند با قانون اساسیِ  را دارد که می

، بعضی از قوانینِ الندرها، چون ی مناسبات دولت و کلیساها در زمینه
، فراتر از Baden-Wurtemberg و یا Rhenanie-Palatinatقانون اساسی 

. کنند ای رفته همکاری دولت با کلیسا را تقویت می ترتیبات قانون پایه
، در حد تعیین شده Hesse و Bremeبرخی دیگر، چون قانون اساسیِ 

ا در قانون اساسی هامبورگ تنه. مانند ای باقی می توسط قانون پایه
های عمل دولت و کلیسا را به روشنی  تصریح شده که قانون باید حوزه
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ی طرفین در امور یک دیگر را  از هم تفکیک کند و هر گونه مداخله
 با واتیکان را هم 1932کلیسای کاتولیکِ آلمان قرارداد . منع نماید

هایی امضا  نامه ن توافقشمارد و هفت الند آلمان با واتیکا چنان معتبر می
 . اند کرده

ای، از آزادی و قدرت اقتصادی  کلیساها در آلمان، طبق قانون پایه
در این جا، آزادی کلیسا به . ای برخوردارند  اجتماعیِ قابل مالحظه-

خود بدون دخالت دولت و  ی معنای آزادی در سازماندهیِ مستقالنه
کلیساها به مثابه ). 137ای، ماده قانون پایه(بدون محدودیتی است 

 بخشی از مالیات بر درآمد را به »های مشمول حقوقِ عمومی اتحادیه«
های منظم و  ی یارانه این مالیات به عالوه. دهند خود اختصاص می

ی  های اجتماعیِ کلیساها در زمینه استثناییِ دولت جهت تامین فعالیت
قتصادی  بنیاد ا…آموزش و پرورش، بهداشت، مهد کودک و غیره

نهادهای «کلیساهای آلمان، به عنوان . بخشند نیرومندی به کلیساها می
ها از  دارند و نقش آن های مختلف اجتماعی حضور ، در زمینه»عمومی

کلیساها در ارتش، . سوی دولت به رسمیت شناخته شده است
 .کنند ها و دیگر موسسات عمومی فعالیت می ها، زندان بیمارستان

. ای مهم دخالت کلیسا، آموزش و پرورش استه یکی از زمینه
تعلیمات دینی یکی از ") 3ماده هفتم، پاراگراف (ای  طبق قانون پایه

این آموزش طبق " و "مواد درسی معمول در مدارس عمومی است
حق "با این حال، دولت . "شود اصول مذاهب مختلف تدریس می

 ملزم به دادن رغم میلش توان علی  دارد و هیچ معلمی را نمی"نظارت
 . درس مذهب کرد

 مانع تحقق »عمومی بخش«اما نهادینه شدن نقش کلیساها در 
آزادی ایمان و " 1949قانون اساسی . شود های مذهبی نمی آزادی
را به ) 1بند ،4 ماده ("مذهبی و فلسفی"ی   و آزادی عقیده"وجدان

کند  ی را تضمین م"آزادی انجام فرایض دینی"قانون . شناسد رسمیت می
توان ملزم به خدمت  در زمان جنگ، هیچ کس را نمی). 2بند ،4ماده(

 به دلیل مذهبی یا غیر مذهبی کرد "بر خالف وجدانش"سربازی 
سان، آزادی مذهبی در معنای وسیع کلمه تعبیر  بدین). 3بند ،4ماده(

آزادی مذهبی نه . شود و اصوالً هیچ محدودیتی برای آن وجود ندارد می
ی مذهبی  شود بلکه هر رفتار و انگیزه  عقاید و رسوم دینی میتنها شامل

 .گیرد را نیز در بر می
، 1949ای  توان اذعان کرد که قانون پایه در یک نگاه تاریخی می

ی منطقیِ اصولی  ی مناسبات دولت و کلیساها در آلمان، ادامه در زمینه
مذهبی، آزادی کامل : اند است که در قانون اساسی وایمار ثبت شده

های  اتحادیه«طرفی دولت و نهادینه شدن کلیساها به عنوان  اعالم بی
 خود، 4ی  ای، در ماده اما با این حال، قانون پایه. »مشمول حقوقِ عمومی

از  های کلیسایی ی فعالیت کلیساها و تضمین آزادی با بسط دادن حوزه
 نوین و  رفته، قرائت1919سوی دولت، فراتر از ترتیبات قانون اساسی 

 .دهد متفاوتی از آن را به دست می
، اولین اقدام سیاسیِ جمهوریِ )1918( پس از جنگ جهانی اول

رژیم .  بودضد کلریکالها، صریحاً  جوانٍ آلمان به رهبری سوسیالیست
کند و  های مذهبی را نهادینه می جمهوری، در عین حال که آزادی

تا آن زمان (دارد  می دولت نسبت به کلیساها را اعالم »طرفی بی«
هایِ  ، سیاست)شدند  محسوب می»کلیساهای دولتی«کلیساها در آلمان، 

ضد کلیساییِ شدیدی نیز به ویژه بر علیه مدارس مذهبی و آموزش 
اما این اقداماتِ رادیکال با چنان مخالفت و مقاومتی . کند دینی اتخاذ می

شوند که  رو میاز سوی دو کلیسای بزرگ کاتولیک و پروتستان رو به 
قانون اساسی وایمار امتیازات زیادی را برای کلیسا در  در نهایت،

 »دولتی«اگر کلیساهای آلمان خصلت . شود ی آلمان قایل می جامعه
)Staatkirchen ( خود را از دست دادند، در عوض تبدیل به
ی   همهخود به خودشدند که ) Volkskirchen (»کلیساهای خلق«

گرفتند، به استثنای کسانی که عدم تعلق خود به   بر میها را در آلمانی
 با به رسمیت 1919قانون اساسی . کردند کلیسا را صریحاً اعالم می

شناختن حقوق و مزایای وسیعی برای کلیسا، مورد تایید حزب 
 قرار گرفت در حالی که کلیسا و افکار عمومی Zentrumکاتولیک 

قانون اساسیِ «< و »لتِ بی خدادو«شان، مخالف  کاتولیک، در اکثریت
 . بودند»فاقد اصول

های تاریخیِ خود را   آلمان ویژگیپروتستانتیسماز سوی دیگر، 
جا نیز، بسان هلند و دیگر کشورهای پروتستان،  البته در این. داشته است

کند که تحت تاثیر   رشد میپروتستانتیسمیک جریان لیبرالی در بطن 
، E. Troeltsch  چونهایی ریستلوت و Aufklärungروشنگری 

F. Schleiermacher و A. von Harnack طرفدار رهایی جامعه از 
پروتستانتیسم آلمانی که روند غالب . ساالری است ی کلیسا و دین سلطه

دهد، در همکاری با   تشکیل میکالوینیستی و بخشاً لوتریآن را جریان 
د، کامالً شرکت نامن  می"روح پروسی"دولت، در تکوین آن چه که 

ست که  ا ای"ایدئولوژیِ آلمانی" یا "فرهنگ"این همان . داشته است
 از جامعه، فداکاری در راه Holisteای  باورانه بر مبنای بینش کلیت

های مطلقه  دولت، تبعیت از نیروهای مستقر و حتی نوعی تمایل به رژیم
 .کند طلب را تجویز می و قدرت

های آلمانی نه تنها با  ای، پروتستان تحت تاثیر چنین ایدئولوژی
شوند بلکه حتی بر  ها در مبارزه با ضد کلریکالیسم متحد نمی کاتولیک

هم : شوند ی جنبش نیرومند ضد کلریکالی می عکس، خود، برانگیزاننده
رفت تا در  ای که می دمکراسی ها و هم بویژه نزد سوسیال در بین لیبرال

نیروی اجتماعی و پارلمانی بزرگ های میان دو جنگ جهانی به  سال
 آلمان ئیکِکلریکال و ال در این مقطع، جنبش ضد. آلمان تبدیل شود

که سوسیال دمکراسی در راس آن قرار دارد، ما را از یک منطق 
 .سازد سکوالریزاسیون دور می

، قابل تصور بود که فرایندی )1945(پس از جنگ جهانی دوم 
سوسیال دمکراسی، بار دیگر، . ر شود در آلمان تکرا1918مشابه روند 

ی رژیم  نیرومندترین حزبِ این کشور است و در ضمن خود را آلوده
نکرده است و از این بابت نیز سود ) بسان کلیسای کاتولیک(نازی 

اما با این حال، آلمانِ اشغالی، پس از پیروزی متفقین بر . جوید می
درال آلمان، که در جمهوری ف. نازیسم، در وضعیت دیگری قرار دارد

آید، پیش از هر   پدید می»سرد جنگ« در اوضاع و احوال 1949سال 
پس با این .  باشد»شرق« در برابر »قطب ثبات و رونقِ غرب«چیز باید 

و به رغم آن که  هدف و برای مشروعیت بخشیدن به نهادهای جدید
را به ی افتخارآمیزی در مخالفت با رژیم نازی ندارند، کلیساها  سابقه

ها و  ، مسیحیت، از نظر آلمانی1949در سال . گیرند خدمت می
حقوق بشر «ای مبتنی بر  های اشغالی، بهترین ضامنِ استقرار جامعه قدرت

 Badی تاریخی  ده سال بعد، در کنگره.  است»و شکوفایی اقتصادی
Godesberg) 1959( را »وضعیت جدید«، سوسیال دمکراسی آلمان نیز 
رها کردن هرگونه ارجاع به : کند خود منعکس میی  در برنامه

 و در عوض و به جای آن تاکید بر کلریکالیسم ضدترک مارکسیسم، 
ارجاع به نقش کلیسا و دین . نقش مهم کلیساها در تکوین اخالقی جامعه

در .  مشاهده کرد1949ای  توان در قانون پایه در اوضاع جدید را می
اش در   با آگاهی به مسئولیت…انخلق آلم": ی آن آمده است مقدمه

 ."…ها برابر خدا و در برابر انسان
 به بعد و به ویژه پس از فروپاشی دیوار برلین 1960ی  اما از دهه

 و اتحاد دو آلمان، ما با وضعیت باز هم متحولی رو به رو 1991در سال 
دگرگونی در سو، بسان کشورهای دیگر اروپای غربی،  از یک. شویم می

ها و در رفتارهای اخالقیِ افراد به چیرگی نهادهای مذهبی بر  ذهنیت
از سوی دیگر رویداد تاریخیِ مهمی که . بخشد ی آلمان پایان می جامعه

 1991منجر به الحاق مناطق شرقی آلمان به جمهوری فدرال در سال 
ها  گردد، تناسب قوای نیروهای مذهبی در آلمان را به نفع پروتستان می

دهد و این در حالی است که  شوند، تغییر می  اکثریت میکه بار دیگر
بی «اکثریت مردم آلمان شرقیِ سابق، بر خالف بخش غربی، خود را 

از جمعیت کل آلمان % 25کنند، به طوری که اکنون   معرفی می»دین
 .پردازند مالیات به کلیسا نمی

 
 ...حاکمیت ملی یا  

     
کتر مصدق برآورده شد ولی با این هدف با مبارزه مردم به رهبری د

 باز هم به زیر سیطره آمریکا و  ایران حکومت32کودتای مرداد 
چه نئوکلنیالیسم با صورت حکومت ملی به ظاهر ولی  گر. انگلیس خزید

دست نشانده به حیات خود داد ولی به هر صورت  امروز کمتر کشوری 
. ر هم شده نباشدتوان در دنیا یافت که دارای حاکمیت ملی به ظاه را می

اکنون بسیاری کشورها از جمله ایران بنا به تعریف حکومت ملی عضو 
نهادهای حکومتی (سازمان ملل متحد و دارای دستگاه سیاسی مستقل 
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بوده و هستند و حکومت مالیان )  مانند دادگاه ، مجلس، مقامات اداری 
کمیت دارد و نیز  با استفاده از زور و نیروی نظامی بر قلمروی ایران حا

های بیگانه و یا استعماری برگزیده  یک از آنها نیز از جانب دولت هیچ
های ضد ایرانی و ضد ملی را پیش  شوند و آنها گرچه سیاست نمی
شوند و با تعریفی که از  برند اما به هرحال ایرانی محسوب می می

حاکمیت ملی داریم این حاکمیت ملی است و هنوز بطور مستقیم 
ست که آیا  اپرسش این. های استعماری وابسته نیست به دولتوابسته 

؟ جبهه !جبهه ملی به دنبال چیزی است که در حال حاضر وجود دارد
 استقرار حکومت قانونی هدف جبهه ملی«ملی در زمان شاه با شعار 

. تابید به میدان آمده بود زیرا شاه قانون اساسی را بر نمی»  استایران
ق کاپیتوالسیون برای اتباع آمریکا قایل شده بود و افزون برآن  شاه ح

های آمریکا چون هایزر بدون آگاهی وی در مورد سرنوشت  نظامی
گرفتند، پس  شعار حاکمیت ملی در آن  ایران و ارتش آن تصمیم می

 اما قانون اساسی مشروطیت با .توانست مفهومی داشته باشد زمان می
 .کان قانون اساسی مترقی بودوجود بودن شاه و تغییرات مکرر کما
 زیرا پادشاهی گرچه ودیعه ،خواست اجرای قانون، خواستی بحق بود

 اما  این و دیعه از جانب ملت به شاه تفویض شده ،شد الهی شمرده می
که قانون اساسی جمهوری اسالمی حکومت الهی است و   درحالی،بود

یادگار هدف قانون اساسی مشروطیت که . ملت در آن نقشی ندارد
 انتقال حکومت از شاه به ملت ،مبارزه پدران ما در سد سال پیش بود

که هدف قانون اساسی جمهوری اسالمی انتقال حکومت از   درحالی،بود
 .ملت به ولی فقیه است

داند   را انسان یا خدا میءبه جز بنیادهایی که در قانون اساسی منشا
چون حق اعمال قدرت به  بنیادهای دیگری نیز ،شوند هم جمع نمی و با

 یا حکومت بر بنیاد لیبرالی ،دولت برای بهبود وضع اجتماعی شهروندان
های فدرال که  چنین حکومت نماید و هم که قدرت دولت را محدود می

توانند   نمی،ها و دولت مرکزی است بر اصل تقسیم قدرت بین جمهوری
 .باهم همزیستی داشته باشند

دهد بر چه نظر  حاکمیت ملی را می امروز که جبهه ملی شعار 
دارد؟ آیا مدعی است که این حاکمیت ایرانی نیست؟ گرچه حکومت 

با هدف انترناسیونالیسم اسالمی و با گماردن بسیاری از  اسالمی
های دولتی مرز   در شغل…مسلمانان مزدور عراقی و افغانی و 

توان  یاما آیا م. شهروندی ایرانی را بیش از پیش مخدوش کرده است
گفت که این حاکمیت ملی نیست و یا بطور کلی  با رفع این اشکاالت 

. شود؟ آشکار است که پاسخ منفی است هدف جبهه ملی برآورده می
زیرا مردم ایران خواستار دموکراسی و مردمساالری هستند، قوانین سیاه 

 …تابند و و تبعیض آمیز دینی و جنسی  را بر نمی
 قانون اساسی جمهوری اسالمی نهفته پس مشکل عمده کنونی در

 بلکه مدعی ،است که این قانون برآمده از اراده و خواست ملت نیست
 .اجرای قوانین دینی و الهی است

بینیم که باید هدف حاکمیت ملت باشد نه حاکمیت  بنابراین می
 ! ملی

ام دوستان مرا یاری کنند در غیر این  امیدوارم اگر اشتباه کرده
ترین امور جبهه ملی ایران    این امر حیاتی از جمله الزمصورت تصحیح

  !است
 ...اتاق گرم 

     
را » دین وارونه«بازی مفهوم  آدرنو برای این قایم موشک. تئودور و

همه آن چیزهائی از مارکسیسم مدرن، : متن روشن آن که. بکار گرفت
ذاب مکتب فرانکفورت و تئوری انتقادی برای جوانان و روشنفکران ج

بود، نوعی دینگرائی بود که استادانه در پوشش انتقاد اجتماعی و 
مکتب فرانکفورت باور به خدائی را که وجود . شد زیباشناسی عرضه می

این تئوری » هسته گذاخته دینی«و این خود . آموخت نداشت، می
های  انتقادی است که به سمینارهای عالی که در آنها زیباترین گل

 .بخشد شوند، گرما می ده از جهان شکوفا میسیاسی پرت افتا

: است) gnostisch) 1نزد آدورنو چنین دینی بسیار منفی و عرفانی 
کند که تنها هنگامی که  جلوه می» کننده ای خیره رابطه«جهان به مثابه 

هابرماس از این . تواند درک شود بر آن بتابد، می» نور رهائی«
.  تئوری انتقادی، خداحافظی کرده استگرائی، اما نه از شالوده دینی نفی

شود، دین  اینک گونه مدرن دین توراتی جانشین عرفان نفی جهان می
 .Religion des Konsensensرائی  هم

خود ) 2(» کارکرد تئوری ارتباطی«این امر در اثر اصلی هابرماس 
سازی  زبان«: جان کالم این است.  نمودار ساخته است1981را در سال 

باید جانشین » رائی هم«جا مطرح شده است که  درست در همان. »مقدس
اعتبار اخالق جانشین .  گرددAutorität des Heiligen» اقتدار مقدسین«

ارتباطات باید آن چنان سازماندهی شود که بتواند . شود فرامین الهی می
کارکرد .  گرددRitualگزاری  جانشین نیروی پیوست کننده آئین

 . گیرد ب را میارتباطی جای مذه
زیرا دین گنج حس : اما چه نیازی به دین است؟ پاسخ چنین است

Sinnکند که جوامع ما هر چند  هابرماس از این نکته حرکت می. است
 از Medienها  شوند، اما این واسطه توسط قدرت و پول هدایت می

این تنها دین است که .  جامعه محرومندsozialاستعداد جذب اجتماعی 
اما از آنجا که دین به کوتوله زشتی . را ببافد» نوار اجتماعی«اند تو می

های دین تکیه  واسطه به سنت توان بی بدل شده است، بنابراین دیگر نمی
چون  هابرماس نیز هم. ها را سکوالریزه کرد نمود و بلکه باید این سنت

هم به مثابه ترجمان  آدورنو بر این باور است که دنیوی شدن دین، آن
به همان گونه که دین . گردد زبان مدرن آن، سبب رهائی مذهب می

توانست نقش اساطیر را از آن خود سازد، به همان ترتیب نیز فلسفه باید 
 . برای نجات معنای دین، نقش آن را بر عهده گیرد

خواست دنیوی ساختن محتوای دین برای مدیریت پروژه مدرنیته 
امع مدرن نهفته است که در پی این در خصلت جو. امری نامدرن است

به سخن . دنیوی ساختن دین نباشند، بلکه آن را امری متفاوت بدانند
دین باید همان گونه که هست، باقی بماند، اما باید بدان قناعت : دیگر

اما هم بنیادگرایان . های دیگر باشد کند که سیستمی در کنار سیستم
 . ن اصل نیستندها حاضر به پذیرش ای دینی و هم سکوالریست

سکوالریزاسیون به مثابه رهائی محتوای دین، راه سومی است میان 
در پی مسدود ) Max Weber) 4دین و روشنگری که ماکس وبر 

نزد وبر در عصر روشنگری، یعنی در جهانی تهی از . ساختن آن بود
هائی است  جادو زیستن،  مدرن به معنای معنای زندگی و آخرین ارزش

به کسی که «: اند  از زندگی خصوصی هر کسی بدل شدهکه به جزئی
بهتر است که بدون : این سرنوشت زمانه را نتواند تحمل کند، باید گفت

درد سر و بی سر و صدا، در سکوت و بدون هرگونه تبلیغات عمومی 
البته برای . »پیمان شکنانه به آغوش کلیسای کهن خود باز گردی

همان گونه که شیوه .  مطلوب نیستای هابرماس چنین بازگشتی گزینه
کارکردی تئوریسین کارکرد ارتباطی است، او به کسی اجازه نمیدهد تا 

 نیز Konversionنزد او حتی تبدیل . آمیز در آغوش گیرد او را سکوت
همکاری میان فلسفه و دین در گفتمان : یابد سکوالر می Formهیبت 

ود در هنگام دریافت جایزه هابرماس در سخنرانی خ. درباره باور و دانش
. مرز میان اصول دنیوی و دینی سیال است«:  گفت2001صلح در سال 

بهمین دلیل نیز بهتر است هر دو طرف از طریق همکاری و با در 
اندازهای طرف دیگر بکوشند این مرز  ها و چشم نظرگیری خواست

دور در چنین فضائی هابرماس و راتسینگر . »آمیز را تعیین کنند جدال
و برای دستیابی به اتفاق نظر میان آنان به زمانی . یک میز نشستند
 kommunikativer Vernuftحتی راه عقل ارتباطی . طوالنی نیازی نبود
ترین دستاورد هابرماس آن است که  بزرگ. شود نیز به رم ختم می

ای که در آن گیر  گرایانه بست منفی توانست تئوری انتقادی را از بی
شاید هنگام آن رسیده باشد که بتوان با رهایش . د، بیرون آوردکرده بو

چنان ناتمام  جنبه جادوی دینی مدرنیته از مدیریت آن پروژه تئوری هم
 . مدرنیته را به پیش برد
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 :ها پانویس
 

ی کاتولیک در آلمان است کاردینال راتسینگر نماینده جناح راست کلیسا -1
که بر این باور است پاپ حق تعیین روند زندگی روزمره پیروان این 

بطور مثال پاپ مخالف سقط جنین است و جناج چپ . دین را دارد
کلیسای کاتولیک بر این باور است که در دوران کنونی هر زنی حق 

 . دارد درباره بدن خود تصمیم بگیرد و نه پاپ
شود که بر این باورند انسان  های دینی گفته می همه گرایشگنوستیک به  -2

تواند با کسب معرفت فلسفی از خدا و جهان به رهائی خود  دست  می
 . یابد

3- Theorie des kommunikativen Handelns 
4- Versprachlichung des Sakrales  5- شناسی مدرن است ماکس وبر پدر دانش جامعه.   

 ...انقالب پرولتری و 
     

کار از نقطه نظر شناخت اقتصادی و سیاسی نسبت  روشنفکران تازه
اینان باید از کارگران بسیار . ترند به کارگران آموزش دیده عقب

های نوینی را در اختیار پرولتاریا  توانند بصیرت اما اینان نیز می. بیاموزند
ند شود تا آنها بتوان قرار دهند، زیرا وضعیت شغلی آنها سبب می

مناسباتی را مورد مطالعه قرار دهند که در دسترس کارگران بدنی قرار 
. سازند تر می پیوسته و نیز با کمیت خود صفوف پرولتاریا را بهم. ندارد

باین ترتیب روشنفکران به عامل مهمی برای گسترش قدرت پرولتاریا 
 .شوند بدل می

بارآوری برای این دسته از روشنفکران نیز امکان سهیم شدن در 
چون پرولتاریا از  شود و آنها هم رشد یابنده کار روز به روز کمتر می

 . گردند چیدن این میوه محروم می
در هنگام تدوین برنامه ارفورت تقویت مبارزه طبقاتی پرولتاریا از 

بهمین دلیل نیز در این . طریق عناصر روشنفکر هنوز نمایان نگشته بود
اما امروز یک برنامه سوسیالیستی باید .  نشدای برنامه به این امر اشاره

  برنامه گورلیتس در این زمینه کوشش. حتمأ باین فاکتور اشاره کند
 :ناکامی کرده است و در این رابطه گفت

حزب سوسیال دمکرات آلمان حزب خلق کارکن در شهر و «
کوشد همه کسانی را که کار بدنی و فکری  این حزب می. روستا است
کنند، با   کار خود امرار معاش میErtragدهند و از درآمد  انجام می

 .»شناخت و هدف مبارزه برای دمکراسی و سوسیالیسم متحد سازد
در عوض در برنامه ارفورت قید شده است که ساختن جامعه آینده 

 . تواند باشد می» خلق کارکن«وظیفه طبقه کارگر و نه 
ود از مزدبگیران، ش تفاوت در کجا است؟ طبقه کارگر تشکیل می

، یعنی کارگرانی که صاحب ابزار تولید خود Besitzlosنوا  کارگران بی
. دار بفروشند نیستند و در نتیجه باید نیروی کار خود را به یک سرمایه

نوائی حتی هنگامی نیز جود دارد که طبقه کارگر توانسته است  این بی
و حتی کتابچه تا حدی از وسائل مصرفی، پوشاک، لباس، مبل، کتاب 

 .  انداز برخوردار شود حساب پس
شود و  نوا تشکیل نمی اما همه خلق کارکن تنها از این کارگران بی

در کنار آنها بسیاری از کارگران . ای از آن هستند بلکه آنها فقط طبقه
چون پرولتاریا  یابیم که صاحب ابزار تولید خوداند، اما آنها نیز هم را می

 .» کار خود نیازمندندErtragدرآمد «به 
برند، لیکن باین  داری رنج می ها نیز از تکامل سرمایه با این که این

رسند که باید در جهت بوجود آوردن نهادهای سوسیالیستی  نتیجه نمی
ها از مخالفین  برعکس، آنها روستائیان و استادکاران رسته. تالش کنند

 از زمان تدوین آنچه که. سرسخت مبارزه طبقاتی پرولتاریا هستند
برنامه ارفورت تا به امروز تغییر کرده است، ارزیابی غلط از شدت این 

ام درباره برنامه ارفورت این انتظار را  در بخش پایانی نوشته. مخالفت بود
داشتم که دهقانان خرد که با شتاب در روند نابودی قرار داشتند، 

پرولتاریا خواهند انداز تیره روزی خود پی برند، به  هنگامی که چشم
لیکن در باال باین امر اشاره کردم که در این زمینه برداشتی . پیوست

شوند و بخاطر نیاز رشدیابنده به مواد  دهقانان نابود نمی. خطا داشتیم

. پیوندند کنند و بجای پرولتاریا به مالکین بزرگ می غذائی ترقی می
م، در هنگام تدوین ای را که از برنامه گورلیتس نقل کرد محتوای جمله

 . وامروز بیشتر از آن زمان غلط است. برنامه ارفورت نادرست بود
حضور عناصر روشنفکر در مبارزه طبقاتی پرولتاریا نباید سبب 

بنامیم و بلکه باید » خلق کارکن«شود تا ما سوسیال دمکراسی را حزب 
با به روشنفکران توضیح دهیم که آنها نیز پرولتاریا هستند و تنها 

توانیم  و این امر را می. توانند ارتقاء یابند پیوستن به مجموعه پرولتاریا می
کنیم که دیگر از آنها به  در بندی که در رابطه با اقشار میانی تدوین می

هرگاه این بند را آن گونه که در . بریم نام نمی» اقشار نابود شونده«مثابه 
 باین امر باندازه کافی زیر آمده است، فرمولبندی کنیم، در آن صورت

 :ایم اشاره کرده
داران و  ای در انحصار سرمایه همه امتیازات چنین دگرگونی«

نه فقط پرولتاریا، بلکه حتی اقشار . آید مالکین بزرگ ارضی درمی
بورژواها و نیز دهقانان خرد از این امتیازها کامأل محروم  میانی، خرده

نیز صادق است » قشر میانی نوین«این امر در مورد باصطالح . مانند می
که با شتاب در حال رشد است و با همان شتاب موقعیت ممتاز تا کنونی 

نوایان  های بی هایش مرتبأ با خواست دهد و خواست خود را از دست می
Besitzlosenگردد ، یعنی باصطالح کارگران دستی همسو می« . 

 

  ...بیائید مسئله ایران را
     
کمیت جمهوری اسالمی گویا این تنها دستیابی این رابطه با حادر 

حاکمیت به بمب اتمی است که بصورت مشکل جهانی مطرح شده 
که کشورهای غربی بسرکردگی امریکا را به آنجا کشانیده است !!! است

دامان سازمان ملل و شورای امنیت و کمیسیون  که برای حل آن دست به
 .جهانی کنترل اتمی شوند

ها  ترین حقوق انسان ران جمهوری اسالمی ابتدائیاین که در ای
صدها روزنامه توقیف و انبوه روزنامه نگاران به زندان ! پایمال میشود

ها را  این که انسان! یابد این که انتخاباتی با آن افتضاح تحقق می! افتند می
آتیه یا  ها جوان ایرانی بی که میلیون این! کنند در این نظام قطعه قطعه می

گویا برای دنیا ! شوند مواد مخدر و فحشا شده و می کار و مبتال به بی
اهمیت است و تنها مسئله ایرانیان و حداکثر مشکل خاورمیانه است  بی

کشد و طرح خاورمیانه بزرگ را  که آقای بوش برای آن هم نقشه می
سازد و در کادر نظم نوین جهانی خویش تکلیف مردم منطقه  مطرح می

جهان درگیر با !!! کند نماید و سرنوشت ما را دیکته می را روشن می
داری خونخوار پرطمع و سیری ناپذیر امریکا گردیده  دیکتاتوری سرمایه

 .است
اما ما ایرانیان هم گلوبالیزاسیون خود را داریم، ما بایستی مسئله 

گیر همه جهانیان است،که  ایران را بصورت مشکلی گلوبال که دامن
ما بایستی به جهانیان بفهمانیم که اگر از بنیادگرائی . هست، بشناسیم

اند، اگر تروریسم جهانی خطری برای  اسالمی به وحشت و هراس افتاده
بایستی با یکی از ! باشد یکایک مردم جهان، در هر کجا که هستند می

باشد  های آن، که حاکمیت مالیان جمهوری اسالمی می ترین پایه اصلی
مردم دنیا بفهمانیم که مسئله  کرد، ما بایستی هدر سطح جهان مبارزه 

ایران مانند مسئله فلسطین، مانند مسئله هیتلر، مانند مسئله استالین و 
ای  استالینیزم، مانند مسئله آپارتاید افریقای جنوبی، مشکل و مسئله

ما بایستی واقعیت . ای و محدود نیست، بلکه مشکلی جهانی است منطقه
جهانیان  ای جهانی است، به گونه که هست که مسئله مسئله ایران را آن

های جنگ نباخت، بلکه در  امریکا جنگ ویتنام را در جبهه. بشناسانیم
درون امریکا و با تبلیغات وسیعی که علیه جنگ ویتنام زنان و مردان 

گامی روشنفکران، و از  ویژه در امریکا با پیش دوست جهان و به انسان
کشی  ه انداختند و انبوه مردم را علیه جنگ و آدمجمله جین فوندا،به را

 .در ویتنام بسیج کردند، باخت
المللی کردن مسئله یونان    حاکمیت سرهنگان در یونان با بین

بسرکردگی الکساندر پاپاندرو که در اروپا و امریکا مردم نوع دوست 
ی جهان را علیه کارگزاران سازمان جاسوسی امریکا، سیا، در یونان، یعن
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چنین بود مبارزات کنگره ملی  و این. سرهنگان، بسیج کرد، پایان یافت
افریقا بسرکردگی نلسون ماندال علیه آپارتاید و آنچه در شیلی و در 

 .انگلستان علیه پینوشه اتفاق افتاد که پشتوانه جهانی داشت
دوست خارج از  پرست و انسان روی سخن من با ایرانیان میهن

 است که جابجائی نظام مالیان و حاکمیت والیت اگر قرار.کشور است
فقیه به یک جمهوری زکوالر و الئیک و عرفی در ایران بطریقی 

گونه تحقق یابد، تا  آمیز انجام گیرد،که تنها و تنها بایستی بدین مسالمت
ما به یک نظام دموکراتیک و حاکمیت قانون و استقالل و آزادی و 

های آن این است که ما  ترین داده کی از عمدهعرفیت دست یابیم، ی
ای جهانی و مشکلی  مسئله ایران را مانند مسئله فلسطین بصورت مسئله

جهانیان تفهیم کنیم که ایجاد آرامش در این  المللی درآوریم و به بین
ها و  حقوق انسان منطقه قدمی جهانی در مبارزه علیه تروریسم و تجاوز به

گذرد  باشد و بنا بر این آنچه در ایران می یستیز و جنگ افروزی م
المللی کردن مشکل ایران  اما این مسئله بین. همه جهانیان مربوط است به

کاری است بس بزرگ که از عهده این شخصیت و این سازمان و آن 
برای تحقق این مهم، ما نیاز به یک پشتوانه . آید سازمان ایرانی بر نمی

یرانیان داریم که در یک تشکل وسیع با بسیج وسیع و اکثریتی قاطع از ا
ما برای این . نیروهای خود در سراسر جهان مسئله ایران را گلوبال کنند

که بتوانیم مسئله ایران را در سازمان ملل و نهادهای مدنی جهانی مطرح 
که پای حاکمان والیت فقیه را به دادگاه جهانی جنایات  برای این! کنیم

اکمیت ضد بشری مالیان را به پای میز محاکمه و ح! بشری بگشائیم
دوست جهان بفهمانیم که مسئله ایران فقط  برای آنکه به مردم نوع! بریم

مسئله ایران فقط غارت نفت و ! مسئله دستیابی به بمب اتمی نیست
دیگر منابع طبیعی کشور، فرار مغزها و جذب آنها در کشورهای 

رانی اقتصاد ملی ایران که متروپل،تصرف کامل بازار ایران و وی
ویژه   های غربی و به باشد،که دولت های استعماری می خواست دولت

های اروپای صنعتی برای حفظ آن و پشتیبانی از رژیم مالیان  دولت
فرستند و گاه  و گاه سه وزیر امور خارجه را به ایران می! اند کمر بسته

 .کنند هی ایران میپرنس چارلز را به بهانه دیدار بم زلزله زده را
سال با تمدنی درخشان است که  اما مسئله ایران، مسئله ملتی کهن

زیر یوغ و فشار و کشتار و آزار و تجاوز و زندان و شکنجه رژیمی 
فاسد و دزد و ضد بشری گرفتار آمده است که اگر پشتیبانی همین 

بود ویژه بخش اروپائی آن از این رژیم ن های استعمارگر غربی، به دولت
. آفرین پایان داده بود تا بحال ملت ایران خود به عمر این نظام نکبت

بایستی در یک تشکل وسیع زیر عنوان جمهوری الئیک زکوالر و 
عرفی گرد هم آئیم و حرکتی جهانی را سامان دهیم و مسئله ایران را 

المللی و یکی از مشکالت مردم جهان معرفی  بصورت یک مسئله بین
ها را به  های نظامی و دولت  آن معنا نیست که پای قدرتاین به. کنیم

ایران باز کنیم و با نیروی آنان خواهان جابجائی نظام باشیم که هیچ 
بلکه هدف از جهانی کردن . دهد  ایرانی میهن پرستی این را اجازه نمی

مسئله ایران، پشتیبانی نهادهای مدنی جهان از مطالبات بحق ملت ایران 
 . است
ها، از امریکا، از آلمان، ازفرانسه، از هلند، از سوئد،  هه ملیما جب

 در برلن عمدتأ با این هدف شرکت "همایش جمهوریخواهان"در
کردیم که شاید بشود آن همایش بزرگ را که با آن کمیت عظیم و 
با حضور وسیع میهمانان از کیفیتی بسیار باال هم برخوردار بود بر محور 

 بصورت تشکل وسیع "کردن مسئله ایرانالمللی  بین"این تـز
اما متأسفانه در طول آن . جمهوریخواهان در خارج از کشور در آوریم

ها و زد و بندهای  بازی ها و گروهک گرائی سه روز شاهد همان فرقه
ها  اکنون همه امیدها و چشم. سیاسی بودیم و نشد آنچه بایستی بشود

اریس و فرانکفورت و متوجه جریانی است که به جمهوریخواهان پ
مونیخ معروف شده است که هیأت تدارک آنها بطور جداگانه در اروپا  

من دست نیاز و . اند در پاریس،کلن، فرانکفورت جلساتی برگزار کرده
کنم و مانند هزاران هزار ایرانی داخل و  التماس بسوی شما دراز می

هائی از  کخارج کشور امید و آرزو دارم که بدون توجه به این گروه
چپ، ملی و راست که بیست و پنج سال در خارج از کشور با همه 

ای را  کوششی که کردند نتوانستند کاری از پیش ببرند، آن شالوده
ای که به ایران و  بریزید که آن اکثریت عظیم ایرانی که با همه عالقه

ها منفرد  به کار سیاسی دارند، بخاطر عدم اعتماد به این گروهک
اند، در این تشکل وسیع جمهوریخواهی عرفی و زکوالر و الئیک  مانده

گرد آیند و آن حرکتی را در خارج کشور ایجاد کنند که با بسیج مردم 
گیر گردد که  چنان چشم نوع دوست جهان، فشار دیپلماتیک جهانی آن

ای و هیچ پرنس چارلی بفکر تقویت نظام  هیچ وزیر امورخارجه
د و جرئت سفر به ایران جمهوری اسالمی را جمهوری والیت فقیه نیفت

های دموکراتیک غرب چون آلمان و فرانسه و  نداشته باشد و دولت
اسپانیا چون گذشته، حاضر نباشند میزبان رئیس جمهور این نظام استبداد 

ما خارج . و ترور و خفقان و خونخوار ضد بشری والیت فقیه گردند
وان و نیرو را داریم که با ها این امکان، این عرضه،این ت کشوری

میهنان داخل  ها و امکاناتی که داریم، بیاری هم برخورداری از آزادی
توانیم به آنان که  این حداقل خدمتی است که ما می. کشورمان برویم

بیائیم مسئله . دهند، بنمائیم زیر سرنیزه ولی فقیه به مبارزه خود ادامه می
المللی کنیم و با بسیج و  بینای  ایران و مشکل کشورمان را مسئله

پشتیبانی نهادهای مدنی جهانی و مردم آزاده جهان برای جابجائی 
آمیز حاکمیت جمهوری اسالمی به یک نظام جمهوری الئیک،  مسالمت

فشار دیپلماتیک جهانی را به حاکمیت مالیان وارد سازیم تا گامی 
داریم و به آمیز ملت خود بر جاندار در جهت اعتالی مبارزات مسالمت

ها خاتمه  بازی اساس و بچگانه و گروهک مزه و بی این اختالفات بی
                                    .            دهیم
 

 ...اتحاد و روند جهانی 
     

 در چارچوب -از آنتی امپریالیسم، تا دفاع از استقرار دموکراسی
 . شدنسیاست جهانی

گرائی و تمرکز بر شکل خالص قدرت  از سوسیالیسم سنتی تا هیچ
 .رانی

ای که فاقد مرکز عصبی برای  از خیال پردازی سیاسی تا مدرنیته
 . حس و عاطفه انسانی است

روح از محاسبات  ای بی و نیز، سقوط آزاد از شور اجتماعی، به پهنه
 .خالص سیاسی

  
 . گیرد مل سیاسی ما شکل میو بر چنین بستر فرهنگی است که ع

اما هدف این بررسی نشان دادن رابطه بین سیاست جهانی شدن، و 
ها در جامعه سیاسی ایرانی است، با نگاهی به مسئله اتحاد  سقوط ارزش

 .سیاسی، که مفهوما در حال دگرگونی است
های سیاسی، یکی روند جهانی شدن، به  علت بحران در ارزش

است و دیگر این که فضای سیاسی ما نسبت به صورتی که خواهد آمد، 
گذشته یا مدرن نشده است، یا کادرهای قدیمی پرچم مدرن شدن را 

های سیاسی گذشته را  اند و زیر نام سیاست مدرن، بازی بدست گرفته
های سیاسی با همان کادرهای قدیمی،  سازمان. دهند چنان ادامه می هم

فضاهای سیاسی که کادرهای یاد در . کنند کاریکاتورهای مدرن خلق می
 مثال در جنبش دانشجوئی -تر است شده در آن حضور ندارند، اخالق قوی

اتحادهای سیاسی موجود هم به همین دلیل نهایتأ موفق . در داخل ایران
اعم . شود های آنان توسط همین کادرها چرخانده می شوند که چرخ نمی

در همین .  الم دو آتشه باشندگرا، یا میم از این که جمهوریخواه، سلطنت
های گوناگون تحول، دو مدل تحول، که به دموکراسی  رابطه از میان مدل

  :برند، را بررسی خواهم کرد راه می
 مدل تحول جنبش ملی  -1
چنان که در  یعنی مدل تحولی که، هم. مدل تحول روسی -2

 .  غلطد روسیه اتفاق افتاد، از افراطی به افراطی دیگر می
دو مدل، مدل تحول روسی از دید سیاست حاکم بین این 

 . جهانی قابل اعتمادتر است
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اند یا عمال در جهت مدل  اتحادهائی که تا کنون بوجود آمده
اند که از دموکراسی  اند و یا از نیروهائی تشکیل شده روسی شکل گرفته

 .کنند دفاع نمی
ونی تالی فاسد مدل روسی تحول به دموکراسی، انتقال از مرحله کن

زمینه فرهنگی این . تری است بحران در ایران، به بحران ارزشی پیچیده
گرائی و تحمل و مدارا  گرائی و انقطاب به جای چند گونه مدل دو گونه

 که بعد از اروپای شرقی در عراق و افغانستان -مدل تحول روسی . است
 -شود و در دهه آینده باید در تمام خاورمیانه گسترش یابد تعقیب می

روند صدور دموکراسی به معنای . منطبق با روند صدور دموکراسی است
یعنی دموکراسی . است“ جهانی کردن“تبدیل سیاست جهانی شدن به 

یعنی دموکراسی زیر نظر و با . برای خاورمیانه ولی مطابق مدل روسی
 .نسخه پیچی قدرت جهانی

اسی، یا تحول دموکراسی در این فاز جهانی شده را، فاز دوم دموکر
ای که به خاطر آمیزش با تهاجم سیاسی  مرحله. نامم پست دموکراسی می

 . ای همراه شده است و نظامی، با انحطاط ارزشی گسترده
جهان . سرعت یک پدیده جهان آمریکائی در روزگار ما است

جهانی که ما، غالبا بدون اینکه بدانیم، در آن . آمریکائی یعنی جهان ما
وند جهانی شدن بدون توسل به سرعت قابل تحقق ر. کنیم زندگی می

کمک سرعت، ایستادگی و تامل را از انسان  و جهانی شدن، به. نیست
سلطه اقتصاد امریکا به دلیل سریع بودن . گیرد و بر او سلطه می یابد می

های دیگر نسبت به او فرو  اوست و به این دلیل است که همه قدرت
با ترکیب قدرت و . یک جهان مااند و او فراقدرت شماره  قدرت

سرعت همه جهان به اصطالح به دهکده کوچک تکنولوژیکی تبدیل 
نوین زندگی “  کارخانه مطلق سازی”شود که زیر سروری یک  می
ای که مدرنیته در هم  های مطلق و بسته ها و بافت تمام ساخت. کند می

 شکسته است، در این کارخانه، بصورت احکامی جهانی، بازسازی
درست مثل . شوند صادر می“ ضد احکام”احکامی که در هیات . شوند می

مثل تبدیل . تبدیل قهرمان به ضد قهرمان، به صورتی مفلوج و وارونه
در یک طراحی کامال جدی، برای جای . ها ها به ضد ارزش ارزش

درست مثل کاریکاتوری . ارزشی به جای یک اتیک مدرن گزینی بی
و چنین است که . اعی در ایران و در جهانهای تحول اجتم شدن مدل

 .شود ها کشیده می دوران ما به زیر سیطره ضد قهرمان
 

خوانندگان . پرورانند های سیاسی خوانندگان سطحی می روزنامه
. خوانند اند، می هائی را که تنها به سرعت قابل خواندن سطحی روزنامه

های معینی زمان  هبرای خواندن روزنامه، برای خواندن هر گزاره، ثانی
ای بنگارد که با  نویسنده موظف است به گونه. شود اختصاص داده می

به این قرار ذهن خواننده . صرف چند ثانیه تکلیف هر گزاره تعیین شود
احساس، ادراک و تعقل، : به جای سه مرحله در نظریه شناخت، یعنی

به مرحله . بندد تنها با دو مرحله احساس و ادراک، روند شناخت را می
چرا که روزنامه . سوم که تعقل است، در خواندن روزنامه نیازی نیست

. اند سیاست و روزنامه، هردو به سرعت وابسته. تجلی گاه سیاست است
فردا روز دیگری است و سیاستی دیگر راه . چون به روز تعلق دارند

و فرصت بررسی انتقادی زیر سیطره سرعت و . گشاید دیگری را می
پس کار روزنامه، مثل کار . رود امان رویدادها، از دست می بیتوالی 

 . سیاست، روزمرگی است
آمد و استنتاج این تحلیل این است که خردورزی به معنای  پی

شکند،  خوانش فعال سیاست، که بت سرعت را می. است“ خوانش فعال”
این گوشه نامش ادبیات است و . در گوشه دیگری مکان گزیده است

ارگان . ای است فلسفه سیاسی که جایگزین سیاست روزنامهاحیانا 
 . ای متفکرین دو مرحله

این امر، با . در شرایط موجود، جوهر و ذات هستی، سرعت است
مربوط به خوانش سیاست . تحول مدرنیته و پست مدرنیته ارتباطی ندارد

این جا تفاوت جهانی شدن با جهانی . جهانی از هستی اجتماعی است
تفاوت جهانی شدنِ علم و معرفت، با حقنه کردن . شود شکار میکردن آ

یعنی تبدیل علم که جوهری . دموکراسی و مطلق گرائی در قلمرو علم

نسبی دارد به معرفت مطلق، و تبعا بدنبال آن گسترش مرگبار صنایع 
 . نظامی

سرعت در شناخت، برابر نهاد تامل است، و کارکرد آن نیز 
ها  آمدند و امروز ذهن ها به تصرف در می زمیندر گذشته . تصرف است

 در این فاز -و از این طریق، دموکراسی . شوند بسرعت برق تصرف می
کاهد و به تصرف   از جوهر دموکراتیک خود بشدت می–از تحول خود 

به بیان دیگر آن را . بخشد ای نظامی است ابعادی فلسفی می که مقوله
ود، از رفتن به درون و کیفیت مسائل سرعت، به ذات خ. کند تئوریزه می

نتیجه مثلث ناقصی از شناخت است که تنها دو . ها ناتوان است و پدیده
آغازد و  جهان آشنائی که با احساس می. احساس و ادراک: زاویه دارد

و بر آستانه پرشکوه خردورزی متوقف . پذیرد با فهم علمی پایان می
 .ماند می

وند جهانی شدن، از طریق ر. سرعت جوهر اکسیونیسم است
یعنی به جای . دهد گرائی خود، اکسیونیسم سیاسی را رشد می سرعت

رابطه سرعت و اقدام . یابد گرائی، صرف اقدام، جذبه می تامل و کیفیت
هائی از اپوزیسیون، که از نگاه به  سیاسی، به همین گونه در بخش
ک طرف در ی. رود، هم صادق است کیفیت و مضمون مسائل طفره می

و بدل . ایستد، و در طرف دیگر استبداد دینی استبداد سلطنتی می
. آید جمهوری اسالمی و کمونیسم سنتی مدل تحول روسی از آب در می

ای  در چنین جامعه. شود گرائی می گرائی جانشین قهرمان و ضد قهرمان
ای  تحول به دموکراسی نه در بستر تعادل و کاهش تضاد، که در دره

در دموکراسی کالسیک نیروها و . دهد  اطراف تضاد رخ میعمیق بین
ایستند و امکان شکوفائی و مقبولیت  های میانی، بین تضادها می اندیشه

و از این طریق تضاد خدا و شیطان را کاهش داده . کنند اجتماعی پیدا می
در الگوی تحول روسی . کنند و به تعادل سیاسی و اجتماعی کمک می

در این تحول به آقای .  امکان کامال ضعیف استبه دموکراسی این
رسد و اعضای سابق ک گ ب،  گورباچف بیش از یک در صد آرا نمی

و سوسیالیزم . کنند های کلیدی را تصرف می با رای دموکراتیک، پست
اتوکراسی شاهنشاهی خالق رژیم جمهوری اسالمی . شود شیطان می

ها تحول   بحران ارزششود و جمهوری اسالمی به سیستم دیگری از می
ها که بر نوک امواج  بجز آن. ایم نتیجه این که ما همه بازنده. یابد می
اگر الزم شود . جویند نشینند و از رویدادها به نرخ روز سود می می

 . شوند گردد و اال احیانا دشمن آن می سوسیالیزم احیا می
مدل تحول روسی اکنون به یک مدل عمومی تحول در کشورهای 

و به ویژه عراق و افغانستان و ایران در . هان سوم تبدیل شده استج
 .اند پیکان این تحول قرار گرفته

جا که دین به همه ظواهر حاکم است، تضاد بین  در ایران، از آن
 .کند گرا مساعد تر می ماهیت و نمود زمینه را برای یک تحول دوگونه

، نیاز به انتقاد و اکسیونیسم سیاسی، با سرعت بخشیدن به رویدادها
اند  هائی که اشتباهات سیاسی بزرگی کرده آن. کند تامل را منتفی می

مردم ”: با اعتقاد به اینکه. گیرند دگرباره زیر چتر سرعت، پناه می
  گرا انتقاد بکار نم در اخالق ثنوی و قطبی. “کنند اشتباهات را فراموش می

و “ ائی ناحق استگر خواهی بر حق است چون سلطنت جمهوری”. آید
خواهی پا  اعتقاد به جمهوری. شود به این سهولت یک گزاره کامل می

 . گیرد، برای این که سوسیالیسم به بن بست رسیده است می
. گرا را تشدید کرد در روسیه نفرت از سوسیالیزم فرهنگ دو گونه

در نامه معروف . شود در ایران نفرت از اسالم نیز به آن افزوده می
اهللا خمینی، بر این نفرت تاکید شده و مسئول   بازرگان به آیتمهندس

 .اهللا، شمرده شده بود آن، نظام زیر رهبری آیت
مایه اخالقی دارند،  های متعادل، که درون ها ترکیب در این سیستم

نظیر سوسیال دموکراسی اروپائی و یا جنبش ملی، زمینه ندارند و در 
، “کردن جهانی”به “ شدن جهانی” روند .آورند انتخابات آزاد هم رای نمی

روند . کند ، این ویژگی را تشدید می“متعدی”به “ الزم”یعنی تبدیل فعل 
گرایانه نقش  جهانی شدن البته در گشودن ساختارهای عقب مانده و بنیاد

ما به روند جهانی شدن برای نفی ساختار دولت دینی . کند مثبتی ایفا می
 آن، که در استحاله فعل الزم به متعدی تحقق نیازمندیم ولی تغییر چهره
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یعنی بردن . یعنی جهانی شدن با تعدی و زور. یابد، قابل انتقاد است می
 . دموکراسی به عراق توسط سربازان آمریکائی

گرائی و  روند جهانی کردن با اکسیونیسم سیاسی، از نظر سرعت
جه مردم، شباهت برداری از اقدام سیاسی به منظور گرداندن تو شیوه بهره

گرائی و انتقاد  ای، کیفیت هردو، برای طفره رفتن از درک ریشه. دارد
مخرج مشترک هردو . کنند گرا استفاده می به خود، از روانشناسی اقدام

ای  مشغول کردن مردم به اقدام است و اقدام بیشتر و پی در پی، به گونه
با اکسیون . اندورزی و تعمیق شناخت باقی نم که فرصتی برای اندیشه

. بعدی باید امکان بررسی انتقادی اکسیون قبلی را منتفی کرد
اتحاد با جمهوری : ترین اقدام در فضای اپوزیسیون اتحاد است جاذب

گرایان و باالخره اتحاد  اسالمی، اتحاد با حزب توده، نزدیکی به سلطنت
 آئی اتحاد، به مثابه یک اکسیون، به منظور گرد هم. خواهانه جمهوری

به منظور . اند رسمی اجزائی است، که به هر حال به یکدیگر نزدیک
 .رفع بحران درونی از طرفی و تضعیف اتحادهای رقیب از طرف دیگر

اتحاد بدون یک طرح انتقادی و صمیمانه در ظرفی علنی، یعنی در 
مسئله این نیست که ما یک . رابطه با مردم، جوهری اکسیونیستی دارد

چرا که چندین هزار نفر . زار نفر را بدور هم گرد بیاوریمهزار یا دو ه
های دیگر، از  دیگر با عدم حضور خود، یا با اتخاذ سکوت و یا به شکل

ها تشدید  بندی گیرند و از این راه صف چنین اکسیونی فاصله می
هائی چنین سرشار از تنازع شکل  اتحادهائی که بر زمینه. شود می
یعنی مدل . باق با روند جهانی کردن ندارندگیرند، راهی جز انط می

 . روسی تحول
اما اگر قرار است اتحاد آینده داشته باشد و در قلب مردم جا پیدا 

. ها یک آلترناتیو اعتال دهنده ارائه کند کند، باید در مقابل سقوط ارزش
با . گام اول، انتقاد از خود و شفاف ساختن خود پیش روی مردم است

توان بر مردم و  اد پذیری بیش از هر وسیله دیگری میصمیمیت و انتق
اما مشکل این است که کادرهای قدیمی . سایر روشنفکران اثر گذاشت
اند و افراد تشکیالتی نیز توانائی بر کنار  به قدرت سازمانی چسبیده

در مقطع وحدت دو آلمان آقای . ها را ندارند کردن دموکراتیک آن
“ سوسیالیسم دموکراتیک”اده حزب گریگور گیزی، که یک عضو س

بود، با یک جاروی بزرگ به اجالس عمومی حزب وارد شد و  خواهان 
آقای گیزی مسلما لذت . برکناری کادرهای کهنه کار رهبری شد

آمیز مردم را، به خاطر این حرکت  مندانه و محبت برخورد عالقه
صلتا این درس جالبی است برای افرادی که خ. صمیمانه، چشیده است

اند و از لذت استقبال مردم  پیرو و مدافع سازمان و حزب خود خلق شده
 .اند محروم

هاست، که با سیاست  اکسیونیسم محصول شرایط گریز ارزش
و تا وقتی چنین است، تحول مطابق مدل . جهانی کردن انطباق دارد

چرا که برای تحقق چنین مدلی، جامعه باید . گیرد روسی قدرت می
باید از گذشته خودش به حالت تهوع . طی و واکنشی باشدتهی، افرا

در چنین شرایطی آقای پوتین رهبر او است و ویلی برانت یا . افتد بی
یعنی در . مصدق حتی بر یک کرسی نمایندگی مجلس تکیه نخواهند زد

پس نه یک مدل جنبش ملی در این جا . شوند انتخابات آزاد طرد می
وکراتیک، که جامعه را در فاصله بین زمینه دارد و نه سوسیال دم

آقای “ اروپای کهن”این جا . کند داری متعادل می کمونیسم و سرمایه
تازی  در جائی که کمونیسم یا اسالم مکتبی تک. رامسفلد نیست

ای از اخالق  کرده است، زیر تاثیر سیاست جهانی، هر آمیزه می
 . شود وسیاست قربانی می

طه به این سو، بزرگانی که با تمدن در ایران، از انقالب مشرو
دموکراتیک و جنبش روشنگری قرن هیجده ارتباطی عقالنی و عاطفی 

سنت مصدقی ادامه دهنده و غنی کننده همین . اند اند کم نبوده داشته
مصدق بخاطر اعتقاد به مواریث روشنگری قرن هیجده، نظیر . رابطه بود

ازی قدرت به محمد رضاشاه علنیت، اخالق گرائی و انتقاد گرائی، در ب
های گرانبها  آلیسم او به یکی از ارزش ولی ایده. و حامیان او بازنده شد

آلیسمی از این دست،  بدون ایده. در وجدان ملی ما تبدیل شده است
مبارزه اصلی بر سر قدرت بین مدل فقاهتی و مدل تحول روسی جریان 

ها  شود، ارزش کنده میای که میان این دو نهایت  خواهد داشت و در دره
 . گیرند میرند و خوبان گوشه می می

آمریکا، بویژه زیر حاکمیت جمهوری : در مرکز سیاست جهانی
گیرد و هر بار به ابعادی تازه دست  خواهان، اکسیونیسم سیاسی اوج می

 آزادی حمل - پدر و پسر-در دوران ریاست جمهوری بوش . یابد می
های اجتماعی و  ی، حفظ و تشدید فاصلههای اکسیون اسلحه، شیوع فیلم

جوئی در اروپا و صدور دموکراسی به آسیا، به  اقتصادی، به اضافه سلطه
اکسیونیسم سیاسی در جائی که . دهد ای می اکسیونیسم سیاسی ابعاد تازه

ها کمتر  دموکرات. تر است، زمینه بیشتری دارد شکاف و تضاد گسترده
کنند و کمتر تضاد را عامل   سیاسی میگذاری بر شکاف و فاصله، سرمایه

های  خواهان بیشتر از این گونه بازی جمهوری. دانند رفت خود می پیش
 . جویند سیاسی سود می

در جمهوری اسالمی، اکسیونیسم سیاسی ومذهبی، ابعاد کامال 
تشکلی که در . در اپوزیسیون نیز به همین گونه است.  ای دارد گسترده

اید به فعالیت خود ادامه دهد، ظاهرا، جز از این شرایط بحران عمومی ب
خواهم بگیرم این است که  ای که می نتیجه. یابد طریق توفیق نمی

هائی که برای بقای خود بر انحطاط اجتماعی و بحران در  سیاست
کنند، از راه توسل به اکسیونیسم سیاسی خال  گذاری می ها سرمایه ارزش

  .پوشانند ارزشی درون خود را می
مطابق . های سیاسی است منظورم از بحران ارزشی، سقوط ارزش

ای  آید یا به گونه روند جهانی کردن، دموکراسی یا از بیرون می
شود که گوئی ساختارهای بیرونی آن را تصحیح و هدایت  برگردانده می

توان مثال زد و در مورد دوم روسیه  در مورد اول عراق را می. کنند می
 .را

گری  مروز از مرزهای اخالقی، که در جنبش روشندموکراسی ا
گذرد و با سیاست جهانی کردن هم آوا  قرن هیجده شکل گرفته بود، می

مثال تماس با . کنند ها به فرریختن آغاز می در همه جا ارزش. شود می
های امنیتی کشورهای بزرگ، دیگر مثل گذشته، مذموم نیست و  سازمان

. شود بداد دینی، به نحوی مجاز شمرده میچون واکنشی در برابر است هم
چنان که مطابق تعالیم دینی حاکم، در راه اسالم همه چیز، حتی دروغ  هم

 . شود گفتن و ترک عبادت، مجاز شمرده می
، بازگشت “اروپای جدید”به “ اروپای کهن”های  تبدیل دموکراسی

موکراسی این تبدیل، تحول د. گرائی است گرائی به دو گونه از چند گونه
به مثابه یک مقوله بازگو “ جهانی کردن ”به مثابه یک مقوله را به 

های سیاسی را  همه این عوامل بر روی هم شرایط سقوط ارزش. کند می
مبارزه اپوزیسیونی، برای خلع یک قدرت استبدادی، . کنند فراهم می

های سیاسی بوجود  گیرد که در ارزش معموال به کمک رونقی انجام می
 . رشد اکسیونیسم سیاسی نمودار نبود این رونق است. آید می

گرائی به سود شکل  مضمون. در روند جهانی شدن، در فاز کنونی
تری را ارائه  ها به تدریج معانی سطحی واژه. نشیند گرائی، هر دم عقب می

تر از جمهوری  خواه ها در آمریکا جمهوری دموکرات. دهند می
 . اند خواهان

 هنگامی دارای مضمون اجتماعی است که در خواهی جمهوری
گیردو ساختاری غیر موروثی و انتخابی،  مقابل سلطنت مطلقه قرار می
مثل دوران انقالب فرانسه یا دوران . کند برای اداره جامعه، ارائه می

وقتی جامعه در معرض انقالب . مبارزه علیه استبداد سلطنتی در ایران
خواهی شکل خالص  وازی است، جمهوریداری به بورژ اجتماعی از زمین

 . نیست
در زمانی که دوران این چرخش اجتماعی، یعنی انقالب اجتماعی، 
به پایان رسیده است، جمهوری خواهی دیگر فاقد اصالتی است که در 

در دورانی که این رسالت به پایان رسیده است، . گذشته دارای آن بود
گرایانه که به  ی مقاصدی قدرتبه این نام چسبیدن غالبا پوششی است برا

خواهی دیگر آرمان با  مثال در عراق، جمهوری. شوند سادگی دیده نمی
 .مسمائی نیست

چنان عمومی شده است که  دستاورد حاکمیت جمهوری اکنون آن
تشکیل . شکل حاکمیت ماقبل آن کامال به پشت صحنه رانده شده است



  90  شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرحی نو 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ10ــــ  صفحهــــــــــــــــــــــــــــــــ 

یر آن است که در خواه، در چنین شرایطی، نظ یک سازمان جمهوری
دورانی که سوسیالیزم جهانی شده باشد، یک حزب سوسیالیست تشکیل 

. ضرورت طرح هر ایده تا هنگامی است که شیوع نیافته باشد. شود
خواهی، در شرایطی که تحول و نقش اجتماعی خود را در  جمهوری

کند، چیزی نیست جز شکل خالصی که هر  تاریخ نمایندگی نمی
روی شکل خالص اتحاد تشکیل . ند زیر آن پوشش گیردتوا اعتقادی می

بویژه مضمون اخالقی . گرائی دموکراتیک است دادن، مغایر مضمون
پایه سیاست داخلی . ماند یک تحول سیاسی، مبهم باقی می

گرا در حاکمیت  کرد جناح اصالح خواهی جدید، عمل جمهوری
کومت پس هدف آن یک نوگرائی در درون ح. جمهوری اسالمی است

حزب . کنند گران خود بهتر آن را نمایندگی می است که اصالح
مفهوم معارض . مشارکت نام مناسب و دقیقی برای نوگرائی دینی است

بود،  خواه می اگر نام این حزب جمهوری. مشارکت، انحصارگرائی است
در . پوشاند مضمون تحول فرهنگی خود را، که رفورم مذهبی است، می

شرکت کنندگان در . ز همین منطق حاکم استاین طرف قضیه نی
خواهان، به استناد گزارش جواد طالعی، در نشریه  اجالس جمهوری

آیی قاعدتا  پس این گرد هم. اینترنتی ایران امروز،  عمدتا چپ بودند
داد که، زیر نام  بایستی تحول در مضمون اندیشه چپ را نیز نشان می می

قای شرودر از سوسیال وقتی آ. خواهی، مسکوت است جمهوری
گوید، پای تحول، از اندیشه کارل مارکس تا  دموکراسی سخن می

یعنی نام سوسیال دموکراسی، مضمون . آیستد اندیشه کنونی حزب، می
زیرا آقای . ماند و چیزی مخفی نمی. دهد تحول اجتماعی آن را نشان می

رای ب.  شرودر به مخفی کردن مضمون تحول در حزب خود نیازی ندارد
تواند از گذشته و اکنون  این که حزب او مدرن است و او براحتی می

ماند که انتقاد  مضمون تحول وقتی مسکوت می. حزب خود انتقاد کند
 .انگیزد مشکل بر می

توانست حضور  خواهان، مضمونی که می در اجالس جمهوری
داشته باشد، واکنشی بود در جهت اصالح اندیشه ملی و اندیشه عدالت 

گرائی دینی واکنش ضروری برای اصالح  چنان که اصالح هم. واهانهخ
طرفانه با  مسکوت ماندن انتقاد گرائی و برخورد بی. اندیشه دینی است

اشتباهات خود چیزی است که به اعتماد  عمومی ضربه هولناکی وارد 
اتحاد، اگر بازگوگر تحول در مضمون اجتماعی اندیشه . آورده است

اتحاد ملی یا جنبش ملی یا  به ناچار، بود، بش ملی میچپ و اندیشه جن
اش  در آن صورت با مضمون اجتماعی. شد چیزی شبیه آن نامیده می

بود و تحول در پایگاه فرهنگی و اخالقی در جنبش چپ و  منطبق می 
این امر صداقت و صراحت نیروهای تشکیل . داد جنبش ملی را نشان می

 . نمایانید یدهنده یک اتحاد را به مردم م
اگر بخواهیم جنبش ملی و سوسیال دموکراتیک را در هم 

آمیزیم، به صمیمیت و گذشت و نهراسیدن از انتقاد و طرح حقایق  بی
ایم و که هستیم و از چه   مطرح کردن این که ما که بوده نیاز داریم

وگرنه اتحاد به . ایم، به جرئت و شهامت نیاز دارد اشتباهاتی گذر کرده
مورد نظر دست نخواهد یافت و موجب تشدید تضاد با اتحادهای هدف 

غلظت بخشیدن به فضای موازی بین اتحادها در شرایط . گردد دیگر می
سکوت و سردی انبوه . گذارد موجود تاثیر سوئی در تفاهم ملی بجای می

گیری  ای از روشنفکران بخاطر این است که روند شکل گسترده
بینند و به همین   یا به اندازه کافی روشن میاتحادهائی از این دست را
و در . یابند کنند، و یا آن را سرشار از ابهام می دلیل به آن اعتماد نمی

چنین موقعیتی یک مدل تحول جهانمند، یعنی مدل تحولی که از پیش با 
شرایط روند جهانی شدن در عراق و افغانستان و ایران، منطبق است، 

جهت نیست  بی. یابد خوانی می ل تحول روسی همو با مد. شود تقویت می
های  که در این گونه اتحادها، راستای جنبش ملی، که عمدتا بر میراث

  . شود کند، مسکوت گذارده می گری قرن هیجده تکیه می روشن
می توان گفت که هر اتحادی بدون برخورد با بحران ارزشی 

ی تحول اجتماعی گسترده ناشی از روند جهانی و ملی موجود، راستا
گذارد و این مسکوت گذاشتن منطقا بیانگر منطبق  خود را مسکوت می

با اهرم یک تشکیالت همیشه . بودن با راستای تحول روسی است

. توان حد معینی از موفقیت در فضای رقابتی بین اتحادها بدست آورد می
و سوابق آن در چندین دهه فعالیت احزاب سیاسی در ایران موجود 

 . کند و مرا از دراز کردن کالم بی نیاز می. است
 : پس وجود دو عامل

ها در مرحله موجود جهانی کردن  رد یابی بحران در ارزش -1
 . دموکراسی

انگیزش شور ملی و اعتماد سیاسی، با ثابت کردن این مسئله  -2
به مردم که ما در راه ایران و جامعه ایرانی منافع فردی و سازمانی خود 

 انیم د را فرعی می
وگرنه اگر . بخشد به حرکت سیاسی مضمون اخالقی و اجتماعی می

گرائی دینی  قرار باشد مردم بدنبال اپوزیسیونی، که تابعی از متغیر اصالح
ها  گرایان به آن در جمهوری اسالمی است بروند، خود اصالح

 .ابهامشان هم کمتر است. ترند نزدیک
. کراسی اولویت نداردمطابق الگوی جنبش ملی، هیچ شکلی بر دمو

گرائی نیز، از نظر مدل تحول، با مدل تحول روسی تضادی ماهوی  سلطنت
و اگر در این . تنها باید سلطنت در متن جهانی شدن قرار بگیرد. ندارد

. متن قرار گرفت، ناچار است در ایران به خدمت دموکراسی در آید
ارجی را در های سیاسی خ سلطنت همواره یک حاکمیت وابسته به قدرت

های خارجی، امروز، به یک استبداد  قدرت. داده است ایران تجلی می
هدف آنان، در این فاز از . داخلی وابسته، به شکل پیشین، نیازی ندارند

روند جهانی شدن، که یک فاز پست دموکراسی است، قرار دادن 
درست به همین علت، . کشورهای جهان سوم در متنی جهانی شده است

ز نیروئی که معرف وابستگی سیاسی کالسیک است، استفاده دیگر ا
بعالوه علت حمایت امریکا از رژیم سلطنتی در ایران، این بود . کنند نمی

اکنون تقریبا هیچ . که بقیه نیروهای سیاسی غالبا ضد امریکائی بودند
پس آمریکا برای . ای که ضد امریکائی باشد وجود ندارد نیروی عمده

وکراسی جهانی شده در ایران، از امکان کار کردن روی استقرار یک دم
در چنین صورتی، برای او . آلترناتیوهای گوناگون برخوردار است

تر، هم به صرف  حمایت از یک نیروی جدیدتر، نسبت به نیروئی سنتی
 . هزینه کمتر و هم به مخاطره کمتری نیاز دارد

میت مجدد پس سلطنت، برای این که در کشورهای منطقه به حاک
و در این راه، باید از سه خصوصیت تاریخی خود، . برسد، باید مدرن شود

در این . یعنی از اتوکراسی و توارث و وابستگی سیاسی، صرفنظر کند
شود و سیاست جهانی شده، در  صورت به مفهومی انتزاعی تبدیل می
جایگزین مشخص این انتزاع، . برد حمایت از چنین انتزاعی، سودی نمی

یعنی یک جمهوری . خواهی مطابق با روند جهانی شدن است مهوریج
  .(globalisiert)“جهانمند“خواهی 

یکی این که : ای ندارد پس سلطنت به سه دلیل در ایران آینده
بگذریم از این که حتی در .( سلطنت توسط یک انقالب ساقط شده است

 هم همین نظر مورد عراق و افغانستان که سلطنت با کودتا ساقط شده بود
دیگر این که سلطنت حافظ منافع امریکائی در مقابل ضد .) صادق است

سوم این که، با توجه به .  سناریو تغییر پیدا کرده است-امریکائی نیست
تجربه افغانستان و همکاری شاه آن کشور در حکومت جمهوری، از 

توان در خدمت دموکراسی جدید بهره  گرا می نیروی انسانی سلطنت
گرائی  خواهی یک طرح جدی در مقابل سلطنت پس جمهوری. رفتگ

 . نیست
خواهی جدید به تقابل جدیدی رسمیت  ولی در عین حال جمهوری

یعنی ما اکنون عمال با دو چشم انداز دموکراسی در ایران . بخشد می
گری و بر تجارب  دموکراسی جنبش ملی که بر پایه روشن. ایم مواجه

در مقابل مدلی از دموکراسی که، از طریق . تمتکی اس“ اروپای کهن”
تفاوت این دو . جهانی شدن، به دنبال تحقق دموکراسی در ایران است

گونه از تحول اجتماعی این است که مدل تحول ملی، از طریق حرمت 
نهادن به سوسیال دموکراسی و جنبش ملی، به تعادل و آرامش و ثبات 

 مدل دیگر، به خاطر دور زدن در حالی که در. دوزد اجتماعی چشم می
گرائی در جامعه  سوسیال دموکراسی و جنبش ملی، انقطاب و ثنوی

تواند بحران عمومی ارزشی  دموکراسی در صورتی می. یابد گسترش می
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و این تنها از طریق الگوی . را کاهش دهد که با معنویت همراه باشد
   .جنبش ملی عملی است

  ...چهره پلید حکومت اتوکراتیک
 

اما هنگامی که معاویه توانست به کرسی خالفت دست یابد، 
خالفت را به نظام سلطنتی موروثی بدل ساخت و ترتیبی داد تا پس از 

از آن دوران خالفت به . مرگش، فرزندش یزید به خالفت دست یابد
چنان  و با بقدرت رسیدن عباسیان این سیستم هم. ای خونی بدل شد پدیده

 حتی سالطین عثمانی نیز بر اساس سنتی که از دوران .پابرجا باقی ماند
زمان سلطان و خلیفه مسلمین جهان  عباسیان باقی مانده بود، خود را هم

 . نامیدند می
با استقرار حکومت اسالمی در ایران، خمینی کوشید به دوران 
خلفای اربعه بازگردد که هر یک با بیعت خبرگان دینی، قومی و 

خالفت رسیدند، یعنی اقلیتی از بزرگان کسی را از سیاسی آن دوران به 
در آغاز پیدایش اسالم، یعنی . میان خود به عنوان خلیفه مسلمین برگزید

 . در دوران خلفای اربعه، حکومت اسالمی دارای ساختی اولیگارشی بود
بر اساس قانون اساسی اسالمی از سوی نمایندگان » ولی فقیه«اما 
منتهی هر . شود برگزیده می» خب مردم استمنت« که  »خبرگان«مجلس 

کند و بلکه باید » مجلس خبرگان«تواند خود را نامزد کرسی  کسی نمی
صالحیت » شورای نگهبان«از سوی اولیگارشی دینی، یعنی از سوی 

توانند از میان  باین ترتیب مردم می. دانش دینی او مورد تائید قرار گیرد
برگزینند و » مجلس خبرگان« در نخبگان دینی برخی را برای عضویت

. کنند انتخاب می» ولی فقیه«آنها نیز یکی از نخبگان دینی را به مثابه 
شود و او فراسوی  سپرده می» ولی فقیه«ها به  باین ترتیب همه قدرت

حکم «تواند با صدور  گیرد و می سه قوه مجریه، مقننه و قضائی قرار می
 قانونگذاری را از نمایندگان حق» مجلس شورای اسالمی«از » حکومتی

برگزیده از سوی مردم سلب کند و حق دارد قوه قضائیه را به دستگاهی 
تواند در کنار نهادهای دولتی نهادهای موازی  دینی بدل سازد و می ستم

 ... بوجود آورد و 
از همان حقوق نامحدودی برخوردار است » ولی فقیه«باین ترتیب 

ه همه شاهان مستبد در ایران از آن که تا پیش از انقالب مشروط
بود و اینک » اهللا ظل«تا پیش از انقالب مشروطه شاه . مند بودند بهره

در آن دوران سلطنت دین را . گیرد می» خداوند وحی«از » ولی فقیه«
کشید و اینک دین استبداد بازمانده از دوران سلطنت را زیر  یدک می

 .  لی خواجه، چه خواجه علیخالصه آنکه چه ع. پوشش خود گرفته است
دادگاه رسیدگی به پرونده مرگ خانم دکتر زهرا کاظمی، عکاس 

برداری از خانواده  تبار که هنگام عکس و خبرنگار کانادائی ایرانی
کردند و  زندانیان سیاسی که در برابر درب زندان اوین تظاهرات می

همان زندان خواهان دیدار عزیزان دربند خود بودند، دستگیر شد و در 
و سعید مرتضوی مورد بازجوئی و شکنجه » محمد خدابخشی«توسط 

دهد که ایران کنونی، ایرانی که در  بار دیگر نشان می قرار گرفت، یک
چنبره نظام اتوکراتیک دینی گرفتار آمده، چند سده از جامعه مدنی به 

 . دور است
در یک رژیم اتوکراتیک هر چند که همه قدرت در دست یک 

اهللا عظما  تواند از امروز به فردا از سر آیت بر متمرکز است و او میره
اهللا  نشین سازد و یا آنکه آیت شریعتمداری عمامه را بردارد و او را خانه

االسالم ساده بدل سازد  العظما منتظری را از امروز به فردا بیک حجت
ا که باید بجای شرکت در سیاست، به تدریس در حوزه رضایت دهد، ام

تواند مدیران نهادهای اجرائی خود را در برابر انتقادهای افکار  نمی
شان  عمومی تنها گذارد و یا آنکه آنها را بخاطر کارکردهای ضد قانونی

به زندان محکوم سازد، زیرا در یک چنین نظامی، آن مدیران خودسرانه 
 اراده و کنند و بلکه زیرپا نهادن قوانین در رابطه با قانون را پایمال نمی

 . گیرد خواست رهبری انجام می
. در این زمینه بد نیست به نمونه اتحاد جماهیر شوروی نگاه کنیم

استالین برای تحکیم اتوکراسی خود باید مخالفین خویش را سرکوب 

کرد و دستگاه قضائی آن روز شوروی پس از آنکه مخالفین را  می
های بدنی و روانی  ساخت و از آنها زیر شکنجه دستگیر و زندانی می

گرفت، لیست کسانی را که بنا بر تشخیص  اقرارهای دلخواه خود را می
شدند، در اختیار   ابد محکوم می آن دستگاه باید اعدام و یا به زندان

کرد و یا آنکه گاهی  داد و او یا آن احکام را تائید می استالین قرار می
ی را به اعدام محکوم خود یک اعدامی را به حبس ابد و یا یک حبس ابد

رسید، دستگاه  ها به تائید استالین می پس از آنکه آن لیست. نمود می
ها  دادگاه داد و این بی تشکیل می» دادگاه«قضائی اتحاد جماهیر شوروی 

باین ترتیب این . کردند احکامی در انطباق با تصمیمات استالین صادر می
ر اساس قانون به مرگ و دادگاه و هیئت منصفه نبود که محکومان را ب

پرولتاریای «ساخت و بلکه این استالین رهبر  یا به زندان ابد محکوم می
بود که بنا بر سلیقه و خواست و اراده خود درباره سرنوشت » جهان
 . گرفت ها تن تصمیم می میلیون

در این نظام . گردد ای می در ایران اسالمی نیز درب بر چنین پاشنه
ای همگی آزادند و در نهادهای  های زنجیره  قتلاتوکراتیک، قاتلین

سرکوب وابسته به ولی فقیه شاغلند و در عوض وکالی خانواده مقتولین، 
آقایان خدابخشی . برند نظیر آقای دکتر ناصر زرافشان، در زندان بسر می

و سعید منتظری برای اقرار گرفتن از خانم زهرا کاظمی بر سر او 
» سکته مغزی«الش اقتدارگرایان مبنی بر کوبند و پس از آنکه ت می

شود، آقای محمدرضا احمدی اقدم را  خانم کاظمی با شکست روبرو می
جان خانم  کند و آقایان جسد نیمه که در وزارت اطالعات کار می

سازند، آنهم باین  کاظمی را به او تحویل داده بودند، به قتل او متهم می
 در دست یکی از یاران محمد خانه هنوز دلیل که رهبری این وزارت
اما از آنجا که هیچ . است» طلب اصالح«خاتمی و وابسته به جناح 

مدرک و شاهدی مبنی بر شرکت آقای احمدی اقدم در این ماجرا وجود 
گیرد به  دهد و تصمیم می نداشت، پاضی این دادگاه رأی بر برائت او می

با آنکه خانم . ن پردازدئیه خو» المال بیت«مادر پیر خانم زهرا کاظمی از 
شیرین عبادی که یکی از چهار وکیل خانواده کاظمی در این دادگاه از 
همان آغاز تشکیل جلسه دادگاه عنوان کرد که آقای احمدی اقدم 

تواند قاتل خانم کاظمی باشد و خواستار بازپرسی از آقایان خدابخشی  نمی
 که وظیفه دادگاه و منتظری در دادگاه شد، اما قاضی دادگاه مدعی شد

کشف قاتل خانم کاظمی نیست و بلکه وظیفه این دادگاه این است که 
. گناهی آقای احمدی اقدم را تشخیص دهد و بس مجرم بودن و یا بی

باین ترتیب هیچ نهادی توانائی تعقیب مجرمان اصلی قتل خانم دکتر 
های  چون پرونده قتل زهرا کاظمی را ندارد و این پرونده نیز هم

ای شاهدی است بر اتوکراتیک و استبدادی بودن حکومت  زنجیره
 .اسالمی مستقر در ایران

نمونه دیگر سرنوشت آقای پیمان پیران است، دانشجوئی که در 
 تیر دستگیر شد و تا کنون در زندان 18خواهی  رابطه با جنبش آزادی

 .برد بسر می
 کسی های دمکراتیک که قوه قضائیه مستقل است، هر در حکومت

مسئول رفتار، گفتار و کردار خود است و هیچ کس را بخاطر 
توان به جرمی متهم ساخت، مگر  خویشاوندی با شخص دیگری نمی

اما در ایران اسالمی . آنکه بتوان شرکت او در آن جرم را اثبات کرد
که در » انجمن دفاع از حقوق زندانیان«بنابر .اتوکراتیک چنین نیست

چندی پیش خانه مسکونی پدر «د، مامورین رژیم کن ایران فعالیت می
کردند تا بتوانند با زیر فشار قرار » پیمان پیران دانشجوی زندانی تخلیه

دادن خانواده پیمان پیران، او را مجبور سازند تا به خواست آنها تسلیم 
اما این دانشجوی شجاع . خواهانه خود را نفی کند شود و مبارزات آزادی

قوق مدنی خانواده خود در زندان اوین دست به اعتصاب برای دفاع از ح
چون دکتر ناصر زرافشان به او پیوستند  غذا زد و دیگر زندانیان دربند هم

ترین استبداد نیز اراده نسلی  تا بار دیگر آشکار سازند که بدترین و خشن
. توان درهم شکست را که تصمیم گرفته است آزاد زیست کند، نمی

ترین تالشی  های آنان کم ان دربند و پشتیبانی از خواستهدفاع از زندانی
مرز که هوادار آزادی و دمکراسی و حقوق  است که ایرانیان برون

. توانند انجام دهند ند، می ا شهروندی
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 حسن بهگر

 حاکمیت ملی یا  حاکمیت ملت؟
 

ارگان رسمی » پیام جبهه ملی ایران«ست در  نشریه  امدت ها
استقرار حاکمیت ملی هدف « : شود ین شعار چاپ میجبهه ملی ایران  ا

 .»جبهه ملی ایران است
حاکمیت ملی  به معنای استقالل حاکمیت دولت در اداره کشور 

گاه به صورت آشکار مستعمره  که هیچ باشد و در ایران با و جود آن می
های   علت این امر نیز دخالت. همواره مطرح بوده است،نبوده است

که ملت  است های استعماری به ویژه انگلستان بوده گوناگون دولت
  استایران با توجه به سابقه طوالنی آن را شناخته و با آن مبارزه کرده

 . بدان حساسیت ویژه دارد نسبتو
نهضت ملی کردن نفت به رهبری دکتر محمد مصدق تنها برای 

ه  بلک،ستاندن و باز پس گرفتن مالکیت ایران بر ثروت ملی خود نبود
 هدف از آن  پایان دادن ، بارها  یادآوری کرد مصدقگونه که همان

های شرکت نفت انگلیس در سیاست ایران بود که حتا  به دخالت
برگزاری یک انتخابات ساده مجلس نیز بدون دخالت این شرکت 

دیگر سخن هدف مصدق استقالل به معنی آزادی  به. بود امکان پذیر نمی
 4ادامه در صفحه          .   با استبداد خودی بودی بیگانه همراه از سلطه
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 ناصر کاخساز

 اتحاد و روند جهانی شدن
 

نظیر در  ای است با ظرفیتی بی آمریکا دنیای بزرگ و گشوده
 در -1776جذب بیگانگان، خالق اعالمیه استقالل، و انقالب سیاسی 

کشوری که بعد از قرون وسطی به . ه ورود فرانسه به انقالب کبیرآستان
سابقه، در قلمرو دانش و تکنولوژی  آوردهای بی آید و با دست هستی می

ای غنی در پهنه فدرالیسم، خواهی  و فلسفه و علوم انسانی، و تجربه
 .نخواهی انسان را زیر تاثیر خود قرار می دهد

سرزمین سوپر التیوها شهرت یافته اما امریکا، کشور غولی که به 
است، سرزمین قدرت و خشونت و فاصله و شکاف عمیق اجتماعی نیز 
هست و در تهاجمی کردن روند جهانی شدن، بصورت صدور 

 .دموکراسی، نیز سرآمد است
فرهنگ جدید تهاجم، برای صدور دموکراسی، برابر نهاد ضد 

ان که دیپلماسی خشونت چن هم. های گذشته است مایه دهه امپریالیسم بی
و سیاست جنگ طلبانه در عصر جهانی شدن، برابر نهاد قهر و تروریسم 
مذهبی است و تروریسم مذهبی خود زاده کمونیسم سنتی در کشورهای 

این گونه انقطاب، که در آن اطراف تضاد، در ضمن . اسالمی است
ر نفرت به یکدیگر، خالق هم اند، فرهنگ ثنوی و دوگونه گرا را د

و جامعه را بین دو قطب خدا و شیطان به . دهد جامعه گسترش می
 7ادامه در صفحه :                            کشاند چالشی بیمار گونه می

  Karl Kautzky کارل کائوتسکی
 انقالب پرولرتي و برنامه آن
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برای مبارزه طبقاتی پرولترایا روشنفکران از همان آغاز بسیار مهم 
ها بودند که دانش خود را در  در آغاز فقط برخی از شخصیت. بودند

توانست  داند که خود با تکیه به نیروی خود نمی اختیار پرولتاریا قرار می
اند مبارزه درباره وضعیت طبقاتی خویش کسب کند، اما برای آنکه بتو

 . خود را هدایت کند، شدیدأ بدان نیازمند بود
ها فقط کیفت و نه کمیت آنها تعیین  در رابطه با این شخصیت

اندیشمندی چون مارکس توانست جنبش پرولتری را برای . کننده بود
اما این فقط افرادی نبودند که . یک سده به سطحی باالتر ارتقاء دهد

 شناخت اجتماعی خود به پرولتاریا اندیشیدند و بخاطر روشن می
پیوستند، بلکه آشفتگانی از هر نوعی نیز تنها باین خاطر که  می

بورژوازی لجبازی آنان را به سخره گرفته بود، به پرولتاریا روی 
ای از این نوع هر گاه بتواند اقشار مختلفی از پرولتاریا را  آشفته. آوردند

 . بب مصیبت بسیار گرددتواند س تحت تأثیر خود قرار دهد، می
آنجا که او . اندازه شکیبا بود مارکس همیشه نسبت به کارگران بی

کوشید  شد، می های دگرگونه روبرو می بینی در صفوف کارگران با جهان
بینی  نیروهائی را در میان آنان بیابد تا بتوان با یاری آنان جهان

همیشه با همه اقشار اما او . بینی موجود نمود تری را جانشین جهان روشن
نظر از گرایشاتی که بدان وابسته بودند و برای تبلیغات  کارگری، صرف

او بر این باور بود که . دلی داشت سوسیالیستی محدودیتی قائل نبودند، هم
منطق نهفته در چیزها بخودی خود آنها را به راه راست هدایت خواهد 

 . کرد
پیوستند، مقیاس  ای مبارز میاما او برای روشنفکرانی که به پرولتاری

 . رسیدند نزد او تنها بهترین آنها کافی به نظر می. بسیار شدیدی داشت
حتی امروز نیز وجود روشنفکرانی که از وقایع با خبرند و شفاف 

هر چند که . اندیشند، برای پرولتاریا امری بسیار با اهمیت است می
فوف خود اندیشمندان پرولتاریا از نظر فکری بسیار رشد کرده و از ص

زیادی را عرضه نموده است، با این حال از آنجا که کارگران از سطح 
شود  آموزش و پرورش متوسط و ناکافی برخوردارند، امری که سبب می

تا به ندرت بتوان کارگری را یافت که بتواند بدون راهنمائی 
ای انبوه و   که به گونه متخصیصین به مسائل اقتصادی و تاریخی

 . شوند، آگاه گردد شدیابنده در برابرمان ظاهر میر
تحوالت دهه گذشته از اهمیت نوین روشنفکران برای جنبش 

ی  اینک برای این جنبش نه فرد، بلکه توده. دارند کارگری پرده برمی
این توده نوین نه فقط بخاطر نظرات برتری که . روشنفکر اهمیت دارد

ح پرولتری در صفوفش، امری که دهد، بلکه بخاطر تکامل رو ارائه می
 .شان است، مورد توجه است نتیجه وضعیت زندگی و کاری نوین

 ٦ادامه در صفحه                                                                        


