ﻻﺋﯿﺴـــﯿﺘﻪ ﯾـــﺎ
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ
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ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ؟
ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻗﺎی راﻣﯿﻦ ﮐﺎﻣﺮان را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻘﻄﻪ در
ﻣﺒﺎرزه« در ﺳﺎﯾﺖ »اﯾﺮان ﻟﯿﺒﺮال«] [1اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،ﺧﻮاﻧﺪم و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ] [2و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ] [3ﭼﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا در
از ﻣﻔﻬﻮم »ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ« ﭘﯿﺸﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ »ﻣﻔﻬﻮم ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ«
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽرود ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮔﯿﺮ ﺷﻮد ،اﻣﺎ از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو
ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯽ ﻧﺒﺮدم و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم اﯾﺸﺎن از ﮐﺠﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮐﺪام آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ »ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ« دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺑﻐﺮﻧﺞ را ﺑﺸﮑﺎﻓﯿﻢ ،در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ دوﻟﺖ ﺧﻮد را »ﻻﺋﯿﮏ« ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ ،ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪﺗﺮ از
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ دوﻟﺖ ﺧﻮد را
»ﺳﮑﻮﻻر« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دوﻟﺖ »ﺳﮑﻮﻻر دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ« و ﯾﺎ دوﻟﺖ »دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻻﺋﯿﮏ« ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﻢ ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ واژهای اﺳﺖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و در
ﻋﻮض واژه ﺳﮑﻮﻻر رﯾﺸﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ دارد .از آنﺟﺎ ﮐﻪ در دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻓﻘﻂ
ﻣﻮﺑﺪان و ﮐﺎﺗﺒﺎن دﯾﻦ و دﺑﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در دﯾﻮان دوﻟﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﯽﺳﻮاد ﺑﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﯽﺳﻮادان را »ﻻﯾﻪ«][4
ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺖ .در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﻨﻮز
ﻧﯿﺰ اﯾﻦ واژه ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮدی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺪارد» ،ﻻﯾﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در اروﭘﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ،از
آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺪارس در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺶ ﻧﺒﻮد» ،ﻻﯾﻪ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
دوم آن ﮐﻪ واژه »ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ« ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎردر ﺳﺎل  ۱۸۷۱ﺗﻮﺳﻂ
ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪ ﺑﯿﺴﻮن] [5ﮐﻪ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾﺶ
در ﺳﺎل  ۱۹۲۷ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﮔﺸﺖ ،در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺷﺪ .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺪارس در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻠﯿﺴﺎﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
و ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۸۰ﺳﺎل از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﻫﻨﻮز در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ اﺻﻮل دﯾﻦ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺑﯿﺴﻮن ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪارﺳﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻫﯿﭻ دﯾﻨﯽ ﺗﺪرﯾﺲ
ﻧﺸﻮد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ او در ﭘﯽ اﯾﺠﺎد آن ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺪارﺳﯽ ﻓﺮادﯾﻨﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪارس ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ .از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ
واژه در زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺟﺎ اﻓﺘﺎد و ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل ۱۹۰۵
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ از دوﻟﺖ را ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ رای ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل ۱۹۴۶
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻗﯿﺪ
ﺷﺪه ﺑﻮد »ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺠﺰﯾﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﻻﺋﯿﮏ ،دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ «.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯿﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻻﺋﯿﺴﯿﺴﻢ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﻓﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ،زﯾﺮا ﻻﺋﯿﺴﯿﺴﻢ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﮑﺘﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺿﺪ دﯾﻨﯽ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم »ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ« در ﮐﻨﺎر
ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮاﺑﺮی ﻫﻤﻪ ادﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺮو آﻧﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻮل »ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ« دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ادﯾﺎن و ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آنﻫﺎ
را ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻧﺪاﻧﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،دوﻟﺖ ﻻﺋﯿﮏ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽﻃﺮف ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﺣﺰاب و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ دوﻟﺖ را از ﭼﻨﺒﺮه ﻧﻔﻮذ
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ رﻫﺎ ﺳﺎزﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﺪف از
ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ و دوﻟﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟﺖ از اﺳﺘﻘﻼل
ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد.
ﺳﻮم آن ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ  ۱۶ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺗﻮان
رد ﭘﺎی دوﻟﺖ ﻻﺋﯿﮏ را ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آذرﺑﺎﯾﺠﺎن،
آﻟﺒﺎﻧﯽ ،اﮐﻮادور ،اوروﮔﻮﺋﻪ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﭘﺮﺗﻐﺎل ،ﭼﮏ ،ﭼﯿﻦ ،ژاﭘﻦ ،ﮐﺮه
ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﮐﻮزوو ،ﮐﻮﺑﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻗﺒﺮس )ﺑﺨﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﺸﯿﻦ( ،ﻣﮑﺰﯾﮏ و
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل »ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ« اﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ دارای
ﺗﻮﻓﯿﺮﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ۴دوﻟﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل ،ﭼﮏ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
ﺑﺨﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻧﺸﯿﻦ ﻗﺒﺮس ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺧﻮد را دوﻟﺖ ﻻﺋﯿﮏ ﻧﻤﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﺸﻮر و ﻣﯿﺜﺎق اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﭘﯿﺮوی
ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ارزشﻫﺎی دوﻟﺖ ﻻﺋﯿﮏ و ﺳﮑﻮﻻر در اﯾﻦ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ آن ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ۹
دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۰۵ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎ و دوﻟﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ

ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻻﺋﯿﮏ
ﮐﺸﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﯿﺎد ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ادﯾﺎن ﺑﯽﻃﺮف ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ارﺟﺤﯿﺖ
ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﯿﺎد و ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ اﺳﻼم از ﺧﻮد ﺣﺘﯽ
واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪهای ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎی روﻣﯽ -ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد» ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ« ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﭘﯿﺎده ﺷﻮد .ﻋﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .در
ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻣﺎ »ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻪ
اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دﯾﻨﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ آﻣﻮزش
ﮐﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﻨﺪ و از ﺻﻨﺪوق دوﻟﺖ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﻫﻢﭼﻮن اﯾﺮان ،ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺴﺎﺟﺪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ »اداره اﻣﻮر دﯾﻨﯽ« ﮐﻪ ﻧﻬﺎدی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد[6].
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ادارات دوﻟﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻣﺪارس و
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ روﺳﺮی
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن رﺟﺐ اردوﻏﺎن روﻧﺪ ﺿﺪ
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺶﺗﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ از
ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﭘﺪﯾﺪهای ﺿﺪ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﻮده ،از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮی ﺗﻬﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎرم آن ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
ﺧﻮد را از دﯾﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دوﻟﺖﻫﺎی ﻓﺌﻮدال اروﭘﺎ ﺧﻮد
را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪون ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎی
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺗﺪ و ﺿﺪ دﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺳﯽ ﺳﺎل
ﺷﯿﺮازه اروﭘﺎ را درﻫﻢ ﻧﻮردﯾﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ
ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ دارای ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ودوﻟﺖﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ
اﻣﻨﯿﺖ ﭘﯿﺮوان ﻫﻤﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺘﻘﻼل آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺸﺖ و
اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﯿﺴﺎ و اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﻓﺌﻮدال را در اﯾﻦ
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
ﮐﺸﻮر ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ
ﻋﺮﻓﯽ دوﻟﺖ ﺳﮑﻮﻻر و ﻻﺋﯿﮏ ﺗﻦ در دﻫﺪ ،زﯾﺮا دوﻟﺖ ﻣﺪرن ﮐﻪ در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه اروﭘﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را از
رأی ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﻪ از ﺧﺪا و ﻣﺴﯿﺢ.
اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶﺗﺮ دوﻟﺖﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ

ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻧﮕﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺪاﺋﯽ دوﻟﺖ از دﯾﻦ و ﻣﺪﻋﯽ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش دوﻟﺖ ﺳﮑﻮﻻر و ﯾﺎ ﻻﺋﯿﮏ
ﻧﺪاد.اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۱۹۶۵ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری دوﻣﯿﻦ
ﮐ ُﻨﺴﯿﻞ واﺗﯿﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻻﺋﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻋﻮض
ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ارﺗﺪوﮐﺲ و ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ادﯾﺎن دوﻟﺘﯽ
ﭘﺬﯾﺮش ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﮐﻪ در
آن ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان او ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺗﻦ در داده و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش
دوﻟﺖ ﺳﮑﻮﻻر دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻣﺎ در اﯾﺮان ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد؟
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺸﺎاﺳﻼم اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن »ﺧﺪاـ
ﺷﺎه« ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را از ﺧﺪا ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﺌﻮری
»ﻧﻮر اﯾﺰدی« ﮐﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎماﻟﻤﻠﮏ در »ﺳﯿﺎﺳﺖﻧﺎﻣﻪ« از آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه در ﺟﻬﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺎم ﺑﺮدارد ،از
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ دور ﺷﻮد ،از
»ﻧﻮر اﯾﺰدی« ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﺳﻘﻮط ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﻠﻄﻨﺖ او
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺲ از اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻠﻔﺎ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ در آﻏﺎز از
ﭘﯿﺮوان ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از آن ﭘﺲ ﺑﻪ وزن و ﺟﺎﯾﮕﺎه دﯾﻦ
در دوﻟﺖ اﻓﺰوده ﺷﺪ و اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﺎ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻗﺪرت اﺳﺘﺒﺪادی
اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺳﻼم ﺑﺪل ﺷﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﺷﺎﻫﺎن اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را از ﺧﻠﯿﻔﻪ اﺧﺬ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد را
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻠﯿﻔﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﺢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻣﻐﻮﻻن و ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن دوران ﻫﺮج و ﻣﺮج ﮔﺴﺘﺮش
ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ از ﺑﻄﻦ آن دو ﻧﯿﺮوی ﻧﻮﯾﻦ روﺋﯿﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺖ
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در دوران ﻣﻐﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ
دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺪل ﮔﺸﺖ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آن ﺧﻮد را ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ دﯾﻨﯽ را ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﮕﺮی دوﻟﺖ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻮﯾﺶ دوﻟﺘﯽ دﯾﻨﯽ

ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ دﯾﻦ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ رﺳﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان
را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﺮﺧﻼف
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ دوران رﺳﯿﺪه ﺑﻮرژوازی ﻣﻮﺗﻮر اﻧﻘﻼب و
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮد ،اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ را روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از »ﻓﺮﻧﮓ« ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻢراه ﺑﺎزارﯾﺎن و ﺑﺨﺸﯽ از روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی
رﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﻧﯿﺰ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد .اﻣﺎ
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد،
ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺳﺎزد .از آنﺟﺎ ﮐﻪ
روﺣﺎﻧﯿﺖ در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺖ و ﺑﺎزارﯾﺎن اﯾﺮان
ﻧﯿﺰ اﻓﺮادی دﯾﻦﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﻘﻼﺑﯽ »ﻧﺎﻗﺺ« ﻧﺎﻣﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺪاﺋﯽ دوﻟﺖ از دﯾﻦ را ﻣﺘﺤﻘﻖ
ﮔﺮداﻧﺪ.
ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺟﺪاﺋﯽ دوﻟﺖ از دﯾﻦ ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎدی ﺗﺤﻘﻖ
ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﮔﺸﺖ و ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط رﺿﺎ ﺷﺎه روﺣﺎﻧﯿﺖ دوﺑﺎره ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻧﻬﺎد و در آﻏﺎز در ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ از ﺣﮑﻮﻣﺖ دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ﮐﻪ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﻣﺼﺪق ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش
ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮان ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ
ﺳﻠﻄﻪ دﯾﻦ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻢﮐﺎری ﺑﺎ
ﺑﺴﯿﺞ اوﺑﺎﺷﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ از ﺣﻘﻮق وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار
ﮔﺮدد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺨﺸﯽ از روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش »اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ« ﻧﺒﻮد و ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
آﺻﻼﺣﺎت دﯾﻦ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﮐﻪ در
اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺻﻮرت ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻧﺒﺎﯾﺪ در دادﮔﺎهﻫﺎی اﯾﺮان
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻗﺮارداد را »ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن«
ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ زﻧﺎن در
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ از ﺣﻖ رأی ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﻦ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ روﺣﺎﻧﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ

را ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺷﻮرش دﻋﻮت ﮐﺮد .ﺑﺎ رﺧﺪاد
 ۱۵ﺧﺮداد  ۱۳۴۲رﻫﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺿﺪ ﭘﻬﻠﻮی از دﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﮑﻮﻻر و
ﻻﺋﯿﮏ رﺑﻮده ﺷﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﯾﻦﮔﺮا اﻓﺘﺎد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب  ۱۳۵۷ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺣﺎدﺛﻪای ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮد و ﺑﻠﮑﻪ
اﺳﺘﻤﺮار روﻧﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ  ۱۵ﺧﺮداد  ۱۳۴۲آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی
اﯾﻦ اﻧﻘﻼب دوﻟﺖ دﯾﻨﯽ ﺿﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮ دوﻟﺖ ﻋﺮﻓﯽ اﺳﺘﺒﺪادی ﭘﻬﻠﻮی
اﺳﺘﺒﺪاد وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﭘﻬﻠﻮی
ﭼﯿﺮه ﺷﺪ و
ﮔﺸﺖ.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ روﻧﺪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر و دﯾﻦﺑﺎوراﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺷﻮرای ﺷﻬﺮﻫﺎ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای را ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻢﭼﻨﺎن از ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از روﺣﺎﻧﯿﺖ ﭘﯿﺮوی

ﺟﺎﻣﻌﻪای
رﻫﺒﺮی،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻟﯿﺴﺖ  ۲۰ﻧﻔﺮهای ﮐﻪ از ﺳﻮی آﯾﺖاﻟﻠﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم
ﺧﺎﺗﻤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﺗﻬﺮان اراﺋﻪ ﺷﺪ و ۱۹
ﺗﻦ از آن ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم در
ﻓﻘﺪان اﺣﺰاب ﺳﮑﻮﻻر و ﻻﺋﯿﮏ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن از رﻫﺒﺮان »اﺻﻼحﻃﻠﺐ« دﯾﻦﺑﺎور
ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﯿﺴﺖ  ۲۰ﻧﻔﺮه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از ﺳﻮی ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼم ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺮای ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺮدم از
ﺧﻮاﺳﺖ »ﺗﺤﺮﯾﻢ« رﻫﺒﺮان اﺣﺰاب ﺳﮑﻮﻻر و ﻻﺋﯿﮑﯽ ﮐﻪ در اﻧﯿﺮان ﻣﯽزﯾﻨﺪ،
ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
اداﻣﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻤﻬﻮری وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در اﯾﺮان ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺟﺪاﺋﯽ دوﻟﺖ از دﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از رﺷﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﻓﺴﺎد
ﻣﺎﻟﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ  ۴۰ﺳﺎل در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﻮان اداره ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن را ﻧﺪارد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﺑﯿﺶ از  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در
زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﯽزﯾﻨﺪ ،ﻧﯿﺮوﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب
اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻦﺳﺎﻻر را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد .ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﺮد ﻣﺒﺎرزه ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز
رﻫﺎﺋﯽ اﯾﺮان از ﺑﺨﺘﮏ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺮدم را ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺑﺤﺚﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮﻣﺂﺑﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ و ﺳﮑﻮﻻر ﻧﮑﻨﯿﻢ .ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺋﯽ دوﻟﺖ از دﯾﻦ ﺑﺮدارد .دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه ﭼﻪ
ﺳﮑﻮﻻر دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻻﺋﯿﮏ ،دوﻟﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺪرن
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺤﻘﻖ ﻫﻢﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ[7].
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