ﺑﺴﻮی آﯾﻨﺪه
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

در ﺳﺎﻟ ﺮد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺑﺎری دﯾ ﺮ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠ ﺑﻘﺎی رژﯾﻢ اﺳﻼﻣ ﻗﻠﻤﺪاد
ﻣ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﺎداﻣﯿ2ﻪ ﺗﺼﻮرات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از رژﯾﻢ اﺳﻼﻣ وﺟﻮد دارد ،اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آرزوﯾﯽ ﺑﺮآوردﻧ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺗﺤﺎد »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺴﺘﮕ دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸ2ﻠ ﻣﻌﺮﻓﺘ اﺳﺖ .ﺑﯽ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻧﺨﺒ ﺎن ﻣﺎ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺑﺮﺧ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺧﺠﻮﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻫﯿﺖ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣ  ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺸﻤ2ﺶ
درﺑﺎرۀ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺪۀ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﺳﺪۀ رژﯾﻢﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد و درس آﻣﻮزی از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﻪ ﻓﻘﻂ رژﯾﻢﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﻫﯿﺘﻠﺮی و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨ  ،ﺑﻠ2ﻪ ﺷﻤﺎری دﯾ2ﺘﺎﺗﻮرﻫﺎی رﯾﺰ و درﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮﮐ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﮐﺮدﻧﺪ و در راه ﺣﻔﻆ و ﺗﺤ2ﯿﻢ آن ،ﮐﺸﻮر ﺧﻮﯾﺶ را دﺳﺘﺨﻮش ﺑﺤﺮان آﻓﺮﯾﻨ و ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزی
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟ ﻮی رﻓﺘﺎری اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﯾ2ﺴﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ از ﻫﻢ ﻣ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﯾ Uاﺳﺘﺎد
ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺷ ﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از»ﺷﯿﺎﻃﯿﻨ ﻧﺨﺒﻪ« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨ  ،ﻫﯿﺘﻠﺮ و ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺑﻠ2ﻪ آﻟﺖ دﺳﺖ ﻣﺮداﻧ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺪیاﻣﯿﻦ ،ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ و ﯾﺎ ﻗﺬاﻓ ﻧﯿﺰ ﺷﺪﻧﺪ و
ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ و ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از دﺳﺖ آﻧﺎن رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﻬﺮرو ،ﻓﺮﻣﻮل ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت دﯾ2ﺘﺎﺗﻮری ﺳﺎده اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪ ﺗﮑﯿﻪ دارد:
 (۱ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺨﺒ ﺎن
 (۲ﮐﯿﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ
 (۳دﺷﻤﻨﺎن ﺧﯿﺎﻟ
 (۴اﻋﻤﺎل ﺗﺮور
در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺣ2ﻮﻣﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﻣ2ﺮاﺗﯿ Uﮔﺎم ﺑﺮدارد ،ﺑﻪ ﺑﺤﺮاﻧ دﭼﺎر ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘ
ﻧﺨﺒ ﺎن و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻟ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺤﺮان ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣ و ﯾﺎ
ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣ رﺳﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﮔﺮوﻫ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان »رﻫﺒﺮ ﺟﻨﺒﺶ« ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان
ﺟﻠﻮه دﻫﺪ ،ﺗﺎ در اﻃﺮاﻓﺶ ﮐﯿﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷ2ﻞ ﮔﯿﺮد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ »رﻫﺒﺮ« ﺗﺎزه ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗ ﺑﺮ ﺑﺤﺮان ﻣﻮﺟﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧ داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ
ﻧﯿﺎز دارد ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب اوﻟ و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دوﻣ  ،رﻫﺒﺮی ﺧﻮد را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .او ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﮥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن واﻗﻌ
و ﯾﺎ ﺧﯿﺎﻟ  ،ﻫﻢ ﻣﯿﺪان را از رﻗﺒﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم ﻣ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ارادۀ
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﺶ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ،رژﯾﻢ ﻫﺎی دﯾ2ﺘﺎﺗﻮری و ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ در ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺪرن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﺎرزار
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ داﻣﻦ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ واﻣ داﺷﺖ ،ﺑﺤﺪی ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪای ﭼﻨﺎن ﺑﻨﻈﺮ ﻣ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ
ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻋﻤﺮ ﻫﯿﭽﯿ Uاز آﻧﺎن دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ .ﮔﺮﭼﻪ رژﯾﻢﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎ داﻋﯿﮥ
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺑﻤﺮاﺗﺐ از ﺳﺨﺖ ﺟﺎﻧ ﺑﯿﺸﺘﺮی از رژﯾﻢ ﻫﺎی دﯾ2ﺘﺎﺗﻮری ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ رژﯾﻢ ،ﮔﺎم دوم ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫ2ﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻢﻫﺎﯾﯽ ﺷﯿﺮازۀ
ﮐﺸﻮر را از ﻫﻢ ﺑ ﺴﻠﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻧ jاﺻﻠ در راه ﺳﺮﻧﮕﻮﻧ ﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻢﻫﺎﯾﯽ ،از
اﻫﻤﯿﺘ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺷ ﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﻧ jاﺻﻠ ﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم ،ﻧﻪ ﻗﺪرت ﺳﺮﮐﻮب و ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ  ،ﺑﻠ2ﻪ »ﻧﺨﺒ ﺎن« زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل رژﯾﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ!

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻢﻫﺎﯾﯽ ﺣﺘ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺷﯿﻮهﻫﺎی »ﺗﺮور و ﺗﻄﻤﯿﻊ« ﻧﯿﺰ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻫﻢ آﺗﺸﺒﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐ ﺷﺎن ﮐﻢاﺛﺮ ﻣ ﺷﻮد و ﻫﻢ واﻫﻤﻪ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑ ﺮﺷﺎن رﻧﮓ ﻣ ﺑﺎزد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﭽﻪ ﻫﻨﻮز رژﯾﻢ را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮕﺎه ﻣ دارد» ،ﻗﺸﺮ ﻧﺨﺒ ﺎن« اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ )ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺗﻮاﻧ از داﻣﻦ
زدن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﻣ2ﺮاﺗﯿ Uﮐﺸﻮر( ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر »ﺗﺤﻮل اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺑﻮد و در ﺳﺎﯾﮥ رژﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘ ﻣﻄﻠﻮب
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻨﺮو در ﻣﻮﺿﻌ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨ از »ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ«ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺷ2ﻮه ﻣ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از آن ﻣﺪﯾﻮن رژﯾﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻗﺪﻣ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮدارد.
ﺑﺤﺮان ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان را در ﺧﻮد ﻓﺮوﻣ ﺑﺮد ،ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺸﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﻼﯾﺎن را ﮐﻢﺷﻤﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃj
اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺨﺖﺟﺎﻧ رژﯾﻢ ﺧﺪﺷﻪای وارد ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷ ﻔﺘ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﻗﺸﺮی از اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻣﻮﺿ jﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨ اﺳﺖ.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧ ﺣ2ﻮﻣﺖ ﺟﻬﻞ و ﺟﻨﺎﯾﺖ از ﯾ2ﺴﻮ و روﺷﻨﮕﺮیﻫﺎی اﯾﺮاندوﺳﺘﺎن در ﭼﻬﺎر دﻫﮥ
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﻮی دﯾ ﺮ ،ﮐﻮﭼ2ﺘﺮﯾﻦ ﺣﻘﺎﻧﯿﺘ ﺑﺮای ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ اﺳﻼﻣ ﺑﺠﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻨﺮو ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺣ2ﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸ ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ را آوﯾﺰۀ ﮔﻮش ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﮥ اﺗﺤﺎدی واﻗﻌ  ،ﭘﺎﯾﺪار و
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ.
در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ در ﺳﻪ زﻣﯿﻨﻪ راﻫ ﺸﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ:
 (۱ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان در دﻫﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ از ﯾﺎﻓﺘﻦ آﮔﺎﻫ درﺑﺎرۀ ﻣﺰاﯾﺎی دﻣ2ﺮاﺳ و راﻫﯿﺎﻓﺖ ﮔﺬار
ﺑﻪ ﻧﻈﺎم دﻣ2ﺮاﺗﯿ Uﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻨﮏ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃ jاﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠ2ﻪ ﺑﺪﯾﻦ آﮔﺎﻫ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ دﻣ2ﺮاﺳ ﺳﯿﺎﺳ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ دﻣ2ﺮاﺳ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﻤ2ﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی آزاد ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾ ﺮ ،ﻧﻈﺎم دﻣ2ﺮاﺗﯿ Uﺗﻨﻬﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ
ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ و ﻫﻮاداری از دﻣ2ﺮاﺳ در ﻋﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
دروﻏ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
 (۲در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧ jدر راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ اﺳﻼﻣ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺑﺮﺧﻼف دو ﻧﻤﻮﻧﮥ
ﺗﺎرﯾﺨ ﺧﻮد ،از دﯾﻦ ﺗﻮده ﺑﻌﻨﻮان اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی »ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده« ﻣ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی دﯾﻦﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ
در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﺑﺎ ﺗﻌﻘﻞ ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷ ﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی ﭘﺮده از رازی ﺑﺰرگ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺮاب
در دوراﻧ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻟﻮای ﻋﻤﺮ ﮔﺮدآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻮن دﯾ ﺮ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدان ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻤﺪن را ﺗﺴﺨﯿﺮ و ﻏﺎرت
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﮥ ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎی اﺳﻼﻣ از ﺳﺪۀ دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻋﻠﻤ و ﻋﻘﻠ ﻣﺎﺟﺮای اﺳﻼم ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺰ دﯾﻦﺳﺎزی ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻄﮥ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪه ،ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺳﻨﺖﻫﺎی زﻧﺪﮔ اﻋﺮاب را ﺑﻌﻨﻮان دﯾﻨ ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
 (۳ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی ﺑﺎﻟﯿﺪه در دو ﻫﺰار ﺳﺎل رﺷﺪ ﻣﺪﻧ ،
اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮان را ﭘﯿﺶ از ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻋﺮاب ﺑﻪ ﯾ 2از ﻣﻬﺪﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺑﺴﯿﺎری
دﺳﺘﺎوردﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮرداری ﻓﺪراﻟ و ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗ واﻻ( ﺳﺮآﻣﺪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕ واﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻣ2ﺮاﺳ ﺧﻮاﻫ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،رﻫﺎﯾﯽ از اﺳﻼم و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﻨﺶ و ﮐﺮدار اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی ،ﺳﻪ
راﻫ2ﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮاه ﮔﺬار از ﺣ2ﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣ و ﻧﻮﺳﺎزی اﯾﺮان ﻣﺪرن ﻧﺰدﯾ Uﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘ و رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ارزشﻫﺎی اﺧﻼق اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی )ﺑﺠﺎی ﺣﺰبﺑﺎزی در ﻋﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﭘﻠﺸﺘ اﺳﻼﻣ ( از اﻫﻤﯿﺖ
وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .

اﻣﺮوزه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣ2ﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣ دو راه ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﺗﻮدۀ ﭼﭗ اﺳﻼﻣ از آن اداﻣﻪ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻼح اﺗﻤ  ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸ ﯿﺮی ﺑﺮﺧﯿﺰد و در اﯾﻦ
ﺻﻮرت رژﯾﻢ اﺳﻼﻣ ﭘﺎﯾﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ رژﯾﻢ ﻫﯿﺘﻠﺮی ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ ﻧﺨﺒ ﺎن اﯾﺮاﻧ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﺮﯾﺪن از ﺳﺎﯾﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﺎن آﮔﺎﻫ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آن ﻧﻔﻮذ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣ
را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﻨﺪ.
روﺳﯿﻪ از اﯾﻦ دﯾﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺬار ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺮ رژﯾﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد ،ﮐﻪ در آن ﻧﺨﺒ ﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در زﻣﺎﻧ
ﻃﻮﻻﻧ و ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧ ﭘﺮﺷﻤﺎر ،اﻣﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑ ﯿﺮﻧﺪ و ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
دﻣ2ﺮاﺗﯿ 2ﺑﺮای ﺣ2ﻮﻣﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕ ﺟﻬﺎﻧ داﻣﻦ زده ﺷﻮد،
ﭘﺮﻗﺪرتﺗﺮﯾﻦ ﺣ2ﻮﻣﺖ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻧﺨﺒ ﺎن اﯾﺮاﻧ در دوران ﭘﯿﺶ از ۲۸ﻣﺮداد از ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺗﺤ2ﯿﻢ دﻣ2ﺮاﺳ درﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و در دوران ﭘﺲ از آن ﺑﺎ
ﺑﺎﯾ2ﻮت ﺣ2ﻮﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷ2ﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠ و ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﭗ اﺳﻼﻣ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .آﻧﺎن اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آﯾﻨﺪۀ اﯾﺮان ،از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻮرهراهﻫﺎی ﭼﭗ اﺳﻼﻣ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.

