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  فاضل غیبی

  
قلمداد  بقای رژیم اسالم�عامل اصل�  ،مخالفان اختالفات میانها در رسانه باری دی�ر سال�رد انقالب اسالم�در 
 .ستین �برآوردن ییوجود دارد، اتحاد عمل مخالفان آرزو �اسالم میتصورات گوناگون از رژ 2هیمادامشود. اما م�

 که بی سبب نیست. مش2ل� معرفت� است بنابراین دارد وبستگ�  مشترک تن شناخت�به داش »اپوزیسیون«د اتحا

 وز هم مشغول کشم2شهن، تشخیص ماهیت رژیم اسالم� برای های خجوالنهصرفنظر از برخ� کوشش، نخب�ان ما
  .هستندانقالب اسالم�  دربارۀ

. و درس آموزی از تجربیات موجود دشوار نیست های توتالیتر بودسدۀ بیستم میالدی، سدۀ رژیماین در حالیست که 
های ای ریز و درشت نیز با استفاده از روششماری دی2تاتوره، بل2ه هیتلری و استالین�توتالیتر های رژیم نه فقط

افروزی و جنگ  آفرین� بحرانکشور خویش را دستخوش  ،در راه حفظ و تح2یم آنمشترک� کسب قدرت کردند و 
    ساختند.

د دان یU استاشاگریا آموختند و از هم م� چنان ی2سان بود که گویی رژیم ها ال�وی رفتاری ایناست که  جالب
 استالینیا و  هیتلرموسولین�،  مانند »نخبه �شیاطین«ازنه تنها  بار هرمردم  تودۀ ش�فت انگیز است که بودند. این نیز
و  شدندنیز و یا قذاف� حسین صدام  امین،یدیوشمند، مانند عنه چندان ه ، بل2ه آلت دست مردان�فریب خوردند

  توانستند از دست آنان رهایی یابند.  فجایع بسیارها و پس از تحمل قربان�
 چهار پایه تکیه دارد: و همواره بر ساده است دی2تاتوریقدرت  فرمول کسب بهررو،
  کنترل نخب�ان  ) ۱
 کیش شخصیت  ) ۲
  خیال�  اندشمن ) ۳
 تروراعمال  ) ۴

نارضایت� باعث نتواند در راه پیشرفت دم2راتیU گام بردارد، به بحران� دچار م� شود که هر کشوری که ح2ومت در 
ام� و یا کودتای نظ بوسیلۀ با استفاده از بحران فردی که میان در این. دگردبه تحول� انقالبی م�یل و تمانخب�ان 

عبور از بحران برای  »رهبر جنبش«را بعنوان م� تواند با پشتیبان� گروه� منسجم خود ، رسدم�به قدرت  حزبی
  کیش شخصیت ش2ل گیرد.  تا در اطرافش ،جلوه دهد

داخل� و خارج�  �به دشمنانغلبه کند، موجود بر بحران با اقدامات�  تواندنم� ،تازه قدرت یافته »رهبر«از آنجا که 
با سرکوب بیرحمانۀ مخالفان واقع�  او .رهبری خود را تثبیت نمایدتا با سرکوب اول� و جنگ با دوم�، نیاز دارد، 
ر برابر ارادۀ مقاومت دکند و هم به تودۀ مردم م� فهماند که � پاکسازی م�میدان را از رقبای احتمالهم  ،و یا خیال�

  نتیجه است. معطوف به قدرتش بی
ار مدرن توانستند به چنان کارزهای رژیم های دی2تاتوری و توتالیتر در سدۀ گذشته با استفاده از رسانه ،فراتر از این
رژیم که د یرسر م�بنظ ای چنانبحدی که در مرحلهوام� داشت،  شتیبان�به پ را تودۀ مردم امن زنند کهتبلیغات� د

داعیۀ های توتالیتر با رژیم گرچه. دیری نپایید  عمر هیچیU از آنانخوشبختانه اما . دد مانتا ابد برقرار خواهموجود 
  . دی2تاتوری برخوردارنداز رژیم های  یاز سخت جان� بیشتربمراتب  ترجهانگیری و تبلیغات وسیع

شیرازۀ  هاییین رژیمچنتواند پیش از آنکه یافتن راه2ارهایی است که بگام دوم  ،پس از تعیین ماهیت رژیم بنابراین
از هایی، چنین رژیم رنگون�مانj اصل� در راه س تشخیص در این میان .ندساقط کآنها را ب�سلند،  مکشور را از ه

و نه توانایی  ه قدرت سرکوبن� تودۀ مردم، ننه پشتیبا که مانj اصل� ش�فتااهمیت� تعیین کننده برخوردار است و 
  زیر کنترل رژیم هستند! » نخب�ان«تبلیغات�، بل2ه 



اقتصادی ت اجتماع� و امنیتوانند نم�نیز  »ترور و تطمیع«های شیوههمه نوع  با حت� هاییچنین رژیمکه از آنجا 
رنگ م� بازد.  واهمه از نیروهای سرکوب�رشان هم شود واثر م�کمشان یغ�آتشبار تبلم هرفته رفته د، نآور فراهم

از دامن به سبب ناتوان� (در نظام پیشین که  ،است »نخب�انقشر «دارد، نگاه م� بنابراین آنچه هنوز رژیم را برقرار
مطلوب مزایا و موقعیت�  به در سایۀ رژیم جدیدو  بود» تحول انقالبی«خواستار  ،)پیشرفت دم2راتیU کشور زدن به
ژیم بیش از آن مدیون رهای موجود ش2وه م� کند، اما »نارسایی«از اینرو در موضع� بینابین� از  .یافته است دست

   است که بخواهد قدم� در مخالفت بردارد. 
و اکثریت قاطj  ساخته شماران مالیان را کمقشر پشتیب گرچه برد،در خود فروم� ایران رابحران فراگیری که جامعۀ 

که ، علت این پدیده .ای وارد نیاورده استخدشه رژیمجان� سخت اما براست  برانگیخته تمخالفبه ایرانیان را 
   رانیان در موضj بینابین� است. ای ازی قشرنامحسوس پشتیبان� ش�فت� جهانیان نیز هست،  موجب

چهار دهۀ  دوستان درایران هایروشنگریح2ومت جهل و جنایت از ی2سو و ضدانسان� رفتار  این درحال� است که
مخالفان کافیست از اینرو . شته استچپ اسالم� بجا نگذا جریانین حقانیت� برای کوچ2تراز سوی دی�ر، گذشته 

پایدار و  رار دهند تا زمینۀ اتحادی واقع�،ق آویزۀ گوشح2ومت اسالم� دستاوردهای پژوهش� چهار دهۀ گذشته را 
  فراهم آید. صمیمانه 

 : انددر سه زمینه راه�شا بودههای روشنگرانه های گذشته پژوهشدر دهه
گذار  راهیافتیافتن آگاه� دربارۀ مزایای دم2راس� و جامعۀ ایران در دهه های پیش از انقالب اسالم� از  ) ۱

Uایرانیان  به نظام دم2راتی jنه تنها خواستار چنین نظام�بازمانده بود. خوشبختانه اینک اکثریت قاط 
2ن است و با دم2راس� اجتماع� ممبدین آگاه� نیز رسیده اند که دم2راس� سیاس� بر بستر هستند، بل2ه 

ای با نظام دم2راتیU تنها در جامعهناپذیر دارد. به عبارت دی�ر، همبستگ� جدایی نظام اقتصادی آزاد،
قابل تحقق است و هواداری از دم2راس� در عین مخالفت با سرمایه داری نظام اقتصاد سرمایه داری 

 دروغ� بیش  نیست.  
مونۀ برخالف دو نرژیم این بود که  اسالم� مبارزه با توتالیتاریسمدر راه  بزرگترین مانj های گذشتهدر دهه ) ۲

شناسانه ای دینهژوهشپ اما در این میان د. کنم� »استفادهسؤ« بعنوان ایدئولوژی توده از دین ،تاریخ� خود
اعراب  که اندبزرگ برداشته و نشان دادهز رازی زی پرده ابه نحو ش�فت انگی در هماهنگ� با تعقل تاریخ�

را تسخیر و غارت  مراکز تمدنهمچون دی�ر بیابانگردان تاریخ در دوران� که در زیر لوای عمر گردآمدند تا 
بنابراین  اند.به بعد نگارش یافتهۀ دوم سداز اسالم�  همۀ نوشتارهایو دانستند خواندن و نوشتن نم�کنند، 

برای ، که سازی عامدانه توسط دستگاه خالفتننیست، جز دی یقین علم� و عقل� ماجرای اسالم چیزیبه 
جدید  ن دین�ب را بعنوااعرازندگ� های ای تسخیر شده، عقاید و سنتهینحفظ سلطۀ خود بر سرزم

 ند.اهپرداخت
رشد مدن�، بالیده در دو هزار سال  فرهنگ ایرانشهری که دهندبیش از پیش نشان م� های گستردهوهشپژ ) ۳

بدل ساخته بود و ایرانیان در بسیاری مدن به ی�2 از مهدهای تپیش  از تهاجم اعراب امپراتوری ایران را 
توانند با ایرانیان م� ن بودند.) سرآمد جهانیاواال های اخالق�دستاوردها (مانند کشورداری فدرال� و ارزش

 تکیه بر چنین میراث فرهنگ� واالیی به نوسازی کشور بنا بر نیازهای دنیای امروز موفق شوند. 
سه  ،ایرانشهریکردار  رهایی از اسالم و بازیافت منش و ،بی چون و چرا و همه جانبه خواه�بنابراین دم2راس�

این میان در . نوسازی ایران مدرن نزدیU شد به شاهراه گذار از ح2ومت اسالم� وبدان م� توان ی است که 2ردراه
از اهمیت  )الم�رفتار به پلشت� اس بازی در عینحزب ایبج( ایرانشهری اخالقهای دوست� و رفتار به ارزشمیهن

  ویژه ای برخوردار است .  



نیست. یا پشتیبان� تودۀ چپ اسالم� از آن ادامه م� یابد و در نتیجه  برابر ح2ومت اسالم� دو راه بیش امروزه در
، به پیش�یری برخیزد و در این اتم� سالحجامعۀ جهان� مجبور خواهد شد، برای جلوگیری از دست یافتن رژیم به 

های بسیار خواهد یافت و یا نخب�ان ایران� ها و قربان�خرابی صورت رژیم اسالم� پایان� مانند رژیم هیتلری توأم با
نفوذ دستگاه تبلیغ� رژیم اسالم�  کیه بر آنت یابند که با تخواهند توانست با پریدن از سایۀ خود به چنان آگاه� دس

  را به عقب برانند. 
بود، که در آن نخب�ان توانستند هرچند در زمان� روسیه از این دید، نمونۀ موفق گذار مسالمت آمیز بر رژیم توتالیتر 

جانشین  اندنتوانستههنوز طوالن� و با قربانیان� پرشمار، اما رفته رفته از ایدئولوژی حاکم فاصله ب�یرند و گرچه 
دم2راتی�2 برای ح2ومت کمونیست� برقرار کنند، اما موفق شدند بدون آنکه به جنگ� جهان� دامن زده شود، 

 توتالیتر تاریخ را برکنار سازند.  ترین ح2ومتپرقدرت
و در دوران پس از آن با  از کوشش برای تح2یم دم2راس� درماندندمرداد ۲۸نخب�ان ایران� در دوران پیش از 

متوجه خود ش2ل نگرفتن اعتماد مل� و قدرت یافتن چپ اسالم� را  محمدرضاشاه مسئولیتبای2وت ح2ومت 
    .های چپ اسالم� بازگردندراهکورهاز رفتن به ، آیندۀ ایران طرباید بتوانند بخا ساختند. آنان امروز

  
  

 


