ﺁﯾﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺬهﺒﯽ ﺷﺪن ﻣﯽ رود؟
) ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﺰرگ(
ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻴﻦ
ﻧﻮاﻣﺒﺮ  - 2005هﺎﻣﺒﻮرگ
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺬهﺐ را از ﻧﮕﺎﻩ ﺧﻮدم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ.
ﻣﺬهﺐ ,ذهﻨﻴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺁن ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد .ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ اش را ﺑﺎ
ﺑﻴﻨﺶ ﺳﻴﺎﻩ– ﺳﻔﻴﺪی ﺁﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )اهﻮرا و اهﺮﯾﻤﻦ  -ﺧﺪا و ﺷﻴﻄﺎن(.
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﭘﺎداش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺑﺪﻩ-ﺑﺴﺘﺎن ،ﺻﺪﻗﻪ و ﺑﺨﺸﺶ ﮔﻨﺎﻩ(.
زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﺁن ,ﺧﻮدﺁﮔﺎهﯽ ﻧﺎﻗﺺ اش را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎهﯽ ﺟﻤﻌﯽ اش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ) .هﻮاداران
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی هﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﻢ(
درد ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ هﺎ ﯾﺶ را در ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ هﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺁن ﺗﺴﮑﻴﻦ ﻣﯽ دهﺪ) .هﻮاداران اﻟﻮﯾﺲ ﭘﺮﯾﺴﻠﯽ
و ﺗﻴﻢ هﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل(.
و ...
ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ،
 ﺑﺸﺮ از ﯾﮑﻄﺮف ،ﺑﺎ ﻣﺬهﺐ ﺑﻪ ﺣﺲ ﺗﻠﺦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اش ﭼﺎﺷﻨﯽِ ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽ زﻧﺪ-و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺁن ،ﺣﺲ هﺎی ﭘﺎرادوﮐﺴﯽ ﺑﻴﻢ و اﻣﻴﺪش ،ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

در ﻏﺮب و ﺟﻬﺎن
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮم ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ دهﻪ ی هﺸﺘﺎد ,دهﻪ ی ﭼﺮﺧﺶ ﺟﻬﺎن ﺑﻮد .ﭼﺮﺧﺶ از دورانِ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺟﻨﮓ ﺳﺮد .دوران ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ هﺎی رهﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ.
ﺗﻼش ﭘﺎﺳﻴﻔﺴﺖ هﺎ )هﻴﭙﯽ هﺎ( در دهﻪ ی هﻔﺘﺎد ﮐﻪ از دهﻪ ی ﺷﺼﺖ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ,ﺑﻪ ﻣﻴﻮﻩ
رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد.
وﯾﺘﻨﺎم ,ﭘﻴﺮوز دﯾﺮوز و و ورﺷﮑﺴﺘﻪ اﻣﺮوز ,روی دﺳﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ﭼﻴﻨﯽ و روﺳﯽ و ﻣﺒﺎرزان
ﭘﺎﺳﻴﻒ ﻣﺎﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد.
ﮔﺬﺷﺘﻦ دو ﻧﺴﻞ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ,ﺣﺎﻓﻈﻪ ای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺖ ,ﭼﺮا ﮐﻪ رﯾﺸﻪ هﺎ
زﻧﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ی اﺗﺤﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و واﺗﻴﮑﺎن)ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﺬهﺐ( ﺑﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ واﻗﻌﺎ
ﻣﻮﺟﻮد! دهﻦ ﮐﺠﯽ ﮐﺮد.
در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ,ﺳﺎل هﺎ از ﺟﻨﮓ ﺷﺶ روزﻩ ﮐﻪ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮﯾﺴﻢ را ﺑﻴﺮﻧﮓ ﮐﺮدﻩ  ,ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﻮروی ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﻬﺎﻧﯽ در داﺧﻞ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ رﻓﺎﻩ ﻋﻤﻮی ﻧﻴﺴﺖ و در
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﻤﺎرش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻌﺎرهﺎی ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺮادری اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ
را از دﺳﺖ دادﻩ اﺳﺖ ).ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮروی از هﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ,ﺣﺘﺎ ﻋﻴﺪی اﻣﻴﻦ ,ﭼﻮن ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﺷﻮروی ﻻس ﻣﯽ زد و ﺷﻌﺎرهﺎی ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻣﯽ داد ,ﺁن هﻢ درزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﺮوﺷﭽﻒ ﮐﺎر اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ را ﺳﺎﺧﺘﻪ ,ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻟﻴﮕﺎرﺷﯽ ﺑﺮژﻧﻒ ﻓﺮاﺑﺮوﯾﺪ(
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در اﯾﺮان
اﻧﻘﻼب ﺳﻔﻴﺪ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ اوﭘﮏ و ﺳﺮرﯾﺰ ﭘﻮل ,ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ ﺑﺮد.
ﻣﺪرﻧﻴﺴﻤﯽ ﮐﻪ از ﯾﮑﻄﺮف ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎﻩ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ هﻤﻴﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻴﺮوی اﺳﺘﺨﻮاﻧﺪار و ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف  ,ﺧﻴﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﻴﺸﺘﺮ
داﺷﺖ و در هﻤﺎن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ زﯾﺴﺖ ﺧﻮد در ﺑﺎزار و در ذهﻦ ﻣﺮدم ادﻣﻪ ﻣﯽ داد ,اﻣﺎ
هﻮای ﺗﻨﻔﺴﯽ اش ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ,اﻣﮑﺎن رﺷﺪ داد .ﺧﺮداد  42دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻬﻤﻦ 49
دﺳﺖ ﺑﺎﻻ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ذهﻨﻴﺖ ﻣﺬهﺒﯽ از ﯾﮑﻄﺮف ,ﭼﮑﺶ ﺑﻪ ﻣﻴﺦ ﺗﺸﻴﻊ
ﻋﻠﻮی ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﻢ ﺳﺎرﺗﺮ را در ﺳﻄﺢ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﺸﻴﻊ ﻋﻠﻮی اش
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .او در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮی ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ رﻧﮓ ﻧﻘﺮﻩ اش زدﻩ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ,
ﺷﻤﺸﻴﺮ واﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ,ادای ﻣﺎرﺗﻴﻦ ﻟﻮﺗﺮ را در ﻣﯽ ﺁورد.

ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان در ﺳﺎل هﺎی ﺁﻏﺎزﯾﻦ دهﻪ ی 80
ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮی در اروﭘﺎ و ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ,ﭘﺎﯾﻪ هﺎی ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ را ﻣﯽ رﯾﺨﺖ.
اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﻴﺎﻟﻴﻢ ﺳﺎرﺗﺮ ,وﻇﻴﻔﻪ اش را اﻧﺠﺎم دادﻩ ﺑﻮد.
" ﭼﻪ ﮔﻮارا" ﺑﻪ اﺳﻄﻮرﻩ ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮﻓﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ ,هﻨﻮز زﯾﺮ ﻧﺎم هﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺋﻮﺋﻴﺴﻢ و ﺳﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﯾﺪن دﻧﻴﺎ ,ﺑﻪ ﺿﺮب هﻴﺎهﻮ و
ﺗﺒﻠﻴﻎ از ﯾﮑﻄﺮف و ﮐﻤﺒﻮد ﺁﮔﺎهﯽ ﺁرﻣﺎن ﺧﻮاهﺎن ﺟﻬﺎن ﺳﻮم و ﺣﺘﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭼﭗ اروﭘﺎﯾﯽ,
ﺑﻴﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻟﻮادور ﺁﻟﻨﺪﻩ زﯾﺮ دو ﭼﺮخ ﺁﺳﻴﺎب ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺘﻪ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺧﺮد ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ اﺳﻄﻮرﻩ ای
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺘﻴﺠﻪ اش ﮔﻴﺠﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺒﺎرزان در اﻧﺘﺨﺎب راﻩ  .ﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از راﻩ
ﻣﺒﺎرزات ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﻌﺎر ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ؟
ﮐﻮﺑﺎ و ﮐﺎﺳﺘﺮوی اﻣﺮوزی ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﺁﻟﻨﺪﻩ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ
ﺑﻪ ﺑﺎر ﺁوردﻩ اﺳﺖ .و ﺳﺎﻧﺪﯾﻨﻴﺴﺖ هﺎ در ﻧﻴﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﺁن را.
ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻨﻌﺎن اورن در ﺗﺮﮐﻴﻪ ,ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  ,1979ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل
ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﺁﻧﺎرﺷﯽ در ﺗﺮﮐﻴﻴﻪ ,ﻧﻘﻄﻪ ی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽ
ﺷﻮد .هﺮدو ﮐﻮدﺗﺎ ,و هﺮﮐﺪام ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺑﺮﻗﺪرت هﺎ ,ﻧﻈﺮﯾﻪ ی راﻩ رﺷﺪﻏﻴﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری را ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ 1979در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣُﻬﺮ اﺳﻼﻣﯽ ,رﺳﻤﻴﻴﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺬهﺐ) اﺳﻼم( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی رهﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ را ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﻧﻬﺪ.
اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ,ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻧﻮک ﺣﻤﻠﻪ ی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ),ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﻧﻈﺮﺟﻬﺎنِ ﺁرﻣﺎﻧﺨﻮاﻩ ,در وﯾﺘﻨﺎم و ﺷﻴﻠﯽ و ﮐﺮﻩ و ژاﭘﻦ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی اﻣﺘﺤﺎن ﺟﻬﺎﻧﺨﻮاری
ﭘﺲ دادﻩ و در اﯾﺮان ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از  60ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ
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ﺷﻮروی و اﻗﻤﺎرش ﺑﻪ اهﺮﯾﻤﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﺣﺘﺎ در اروﭘﺎ هﻢ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻧﺎﺑﻮدی
راﯾﺶ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اروﭘﺎ ﺑﮑﺎرﺑﺮد هﻢ اهﻤﻴﺖ ﻻزم دادﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ (.ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮان اروﭘﺎﯾﯽ ) ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺸﻞ ﻓﻮﮐﻮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮری ﮐﻪ در هﻤﺎن
روزهﺎی اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ,روزﻧﺎﻣﻪ ی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ,ﻣﺎرﮐﺲ و ﺧﻤﻴﻨﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ هﻢ ﻗﺮار دادﻩ
ﺑﻮد و ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ؛ ﺁﯾﺎ ﻣﺬهﺐ اﻓﻴﻮن ﺗﻮدﻩ هﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟( و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح ﮐﺸﻮرهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ,ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺧﻼء اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در ﺟﻨﺒﺶ هﺎی ﺁزادﯾﺒﺨﺶ از
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮر هﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ,ﺗﺎ ﮐﺸﻮر هﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺷﺪ.
)ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﻴﺎورﯾﻢ ,ﺟﻨﮓ ﺻﻠﻴﺒﯽ ﺑﻴﻦ ﺻﺮب هﺎ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮﺳﻨﯽ – هﺮزﮔﻮﯾﻦ و ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ را(
ﺗﺎﺛﻴﺮ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در دﻣﻮﮐﺮات هﺎی
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ) ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﺎرﺗﺮ در دور دوم اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ( 1980وﺑﻪ
ﻗﺪرت رﺳﻴﺪن ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻩ هﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  12ﺳﺎل ) روﻧﺎﻟﺪ رﯾﮕﺎن ,دو دورﻩ ,و ﺟﻮرج ﺑﻮش ﺳﻴﻨﻴﻮر(
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ.
ﺷﺎﻧﺰدﻩ ﺳﺎل ﺻﺪراﻋﻈﻤﯽ هﻠﻤﻮت ﮐﻮهﻞ)  (1988-1982را هﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﭘﻴﻮﻧﺪ دهﻴﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ,ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر در دﻧﻴﺎی ﻏﺮب) ﺟﻤﻬﺮﯾﺨﻮاهﺎن در ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ,
اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﻴﺎل ﻣﺴﻴﺤﯽ در اروﭘﺎ( ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪ هﺎی اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺣﺰﺑﯽ ﺷﺎن ,ﺗﮑﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺬهﺐ
ﻣﺴﻴﺤﯽ و اﺧﻼق هﺎی ﻣﺬهﺒﯽ اﺳﺖ ,اهﻤﻴﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺣﺰب هﺎ را در ﻣﺬهﺒﯽ
ﺷﺪنِ ذهﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴﺪ.
]ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات هﺎ ,ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﻏﺮب هﺴﺘﻨﺪ)
ﻣﺜﺎل :ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ,ﺣﺰب ﻟﻴﺒﺮال ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ و ﺣﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﺁﻟﻤﺎن( اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
هﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ اﺳﺘﻮار ﻧﻴﺴﺖ[.
ﻣﺮگ ﺑﺮژﻧﻒ درهﻤﻴﻦ دهﻪ ی هﺸﺘﺎد ,ﭘﺎﯾﺎن اﻟﻴﮕﺎرﺷﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺷﻮروی وﻧﻘﻄﻪ ی
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ی ﺁرﻣﺎﻧﺨﻮاهﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮد ).ﺑﺮژﻧﻒ ﺧﻮد را در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ی
ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﻢ ﻣﯽ دﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻠﮑﺴﻴﻮن اﺗﻮﻣﺒﻴﻠﺶ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد(.
ﮔﻼﺳﻨﻮﺳﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻄﻮر ﺳﺎدﻩ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺮد هﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .اﺑﺮﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ از
ﺷﮑﻤﺶ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮی و ﺁزادﯾﺨﻮاهﯽ زاﯾﻴﺪﻩ ﻧﺸﺪ ,ﺑﻠﮑﻪ ,ﮔﻼﺳﻨﻮﺳﺖ ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﯾﻠﺘﺴﻴﻦ ,ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﭼﭙﺎوﻟﯽ ,ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺮﭼﻴﺪﻩ ﺷﺪن دﯾﻮارﺑﺮﻟﻴﻦ در ﺳﺎل ﻧﻮاﻣﺒﺮ 1989را ﺑﻪ ﺑﺮﭼﻴﺪﻩ ﺷﺪن دﯾﻮارهﺎی ذهﻨﻴﺖ
ﺁرﻣﺎﻧﺨﻮاهﯽ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺁن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺸﻮد؟
در ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ,ﺣﻀﻮر ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ اﺑﺘﺮ و ﺳﻄﺤﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ هﺎی ﻗﻮی ذهﻨﻴﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻨﺘﯽ – ﻣﺬهﺒﯽ ,ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮب ﭘﻮل ﻧﻔﺖ ﺑﻮد ,ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ هﻤﺎن ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺁﻣﺪ.
ﻣﺬهﺐ اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژی رهﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و در ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺴﻴﺤﯽ – ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮑﯽ,
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ﻣﺬهﺐ ,ﺧﻼء ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺳﺮدرﮔﻤﯽ را ﭘُﺮ ﮐﺮد .ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ از ﻣﺬهﺐ ﻣﺮادم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺬهﺐ
ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ,ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺑﻮدﯾﺴﻢ و ﻓﺎﻟﮕﻴﺮی و ﻃﺎﻟﻊ ﺑﻴﻨﯽ و ﻏﻴﺮﻩ هﻢ هﺴﺖ .ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣُﺪ
هﻢ هﺴﺖ .ﺗﺎ ﺳﺎل هﺎی  2000در اروﭘﺎ ﺷﺎهﺪ ﺗﻈﺎهﺮات داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﺗﻈﺎهﺮات ﺟﺪی
ﺳﺒﺰهﺎ هﻢ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ .اﯾﻦ ﻗﻠﺐ ﭘﺮﺗﭙﺶ اروﭘﺎ ﮐﻪ هﻤﻴﺸﻪ ﻣﯽ ﺗﭙﻴﺪ .ﻣﻨﻈﻮرم از ﺧﻼء ,اﯾﻦ هﺎ ﯾﯽ
هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮدم.
ژاﭘﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺳﺎﻣﻮراﯾﯽ هﺎﯾﺶ ,ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .ﻋﺮﻓﺎن ژاﭘﻨﯽ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ
ﻏﺮﺑﯽ اش را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ رژﯾﻢ ﺷﻮروی و اﻗﻤﺎرش در راﺑﻄﻪ ی ﭼﻴﻦ و ﻏﺮب ﺁﺷﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد.ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ورود
ﭼﻴﻦ ,ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﺎر روﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ,ﺑﻪ ﺑﺎزار ذهﻨﻴﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮاهﻢ
ﺷﺪ .ﻧﺴﻞ ﻣﺎﺋﻮ ﯾﺎ ﺣﺬف ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻏﺮب ﮐﻪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی و اﻗﻤﺎرش
ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻣﻬﺎﺟﺮت هﺎی ﺗﻮدﻩ ای ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﯾﺶ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ داﺷﺖ ,ﭼﻨﺪان ﭘﺎﭘﻴﭻ ﭼﻴﻦ و
ﮔﺸﺘﺎر ﻣﻴﺪان ﺗﻴﺎن ﻣﻴﻦ ﻧﺸﺪ .ﺑﻬﺘﺮ ﺁن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻴﺮوی ﮐﺎر ارزان ﭼﻴﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﭼﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺁن را ﺑﮑﺎر ﮔﻴﺮد ,ﺗﺎ ﺳﺮرﯾﺰ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺗﻮدﻩ ی ﻣﻠﻴﻮﻧﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ
ﻏﺮب هﻢ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﯾﺪ.
ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی ای ﺑﺨﺮداﻧﻪ از هﺠﻮم ﻓﺮهﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﺮب ﺑﺮای ﻏﺮﺑﯽ هﺎ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﺒﺎر,
اژدهﺎ هﺎی ﭼﻴﻨﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از رﺳﺘﻮران هﺎی ﭼﻴﻨﯽ ,ﺑﻠﮑﻪ از ﺁداب و رﺳﻮم هﺎی ﭼﻴﻨﯽ ,ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ
ﮐﻨﻔﺴﻴﻮس ,ﻃﺎﻟﻊ ﺑﻴﻨﯽ ﭼﻴﻨﯽ ,ﻋﺮﻓﺎن ﭼﻴﻨﯽ ,ﺗﻘﻮﯾﻢ ﭼﻴﻨﯽ و روش هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ی
ﺁﻣﻴﺰش هﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺮ از ﻏﺮب در ﺁوردﻩ و ﺑﺮ ﻣﻴﺰ ﻏﺬاﺧﻮری و اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻏﺮﺑﯽ هﺎ ﺟﺎﺧﻮش
ﮐﺮدﻧﺪ .رژﯾﻢ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﭼﻴﻦ هﻢ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩ و دﺳﺖ از ﻟﺒﺎس هﺎی هﻤﺎهﻨﮓ ,ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻣﻮزﯾﮏ
و داﯾﺮ ﺷﺪن دﯾﺴﮑﻮ هﺎی ﻏﺮﺑﯽ ,ﺳﺨﺘﮕﻴﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﺨﺼﻮص ﻏﺮﺑﯽ و ﺧﻴﻠﯽ
دﯾﮕﺮ از ﻣﻤﻨﻮع هﺎ ﺑﺮداﺷﺖ .ﺑﻮدا هﻢ ﺑﺎ دﯾﻦ زﻣﻴﻨﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﺶ ,درﻟﺒﺎس " داﻻﯾﯽ ﻻﻣﺎ" ﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﻮک ﺳﺎزش در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭼﻴﻨﯽ ,ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﻴﻒ ﺧﺎﺻﯽ از اﺟﺘﻤﺎع
ﻏﺮﺑﯽ را) ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺒﺰهﺎی ﮐﻤﯽ ﻣﺴﻦ ﺷﺪﻩ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن( را ارﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد ,ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
ﻣﻴﻞ ﺧﻴﺮﻣﻘﺪم ﺷﻨﻴﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب " ﭘﺎپ ژان ﭘﻞ دوم" از ﮐﺸﻮری ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ) ﻟﻬﺴﺘﺎن( ﭼﻬﺮﻩ ی واﺗﻴﮑﺎن را ﺑﺮای ﻣﺮدم هﺎج
و واج ﻣﺎﻧﺪﻩ از ﺗﺤﻮﻻت ﺷﺘﺎﺑﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن ,ﺧﻮﺷﺮو ﺗﺮ ﮐﺮد ).ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺮدﻣﯽِ و ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﻦ ﭘﺎپ,
ﺁن ﭘﺎپ ,در رﻣﺎن ﮐﻔﺶ هﺎی ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮ از ﻣﻮرﯾﺲ ﺗﻮرز را در ذهﻦ ﺗﺒﺎدر ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺣﺘﻤﻦ ﻓﻴﻠﻤﺶ را
ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﺁﻧﺘﻮﻧﯽ ﮐﻮﺋﻴﻦ دﯾﺪﻩ اﯾﺪ (.ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺟﻨﺎزﻩ ی ﺑﺎﺷﮑﻮﻩ ﭘﺎپ در هﻤﻴﻦ ﺁﭘﺮﯾﻞ  2005و ﺣﻀﻮر
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را هﻢ ﺣﺘﻤﻦ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪﻩ اﯾﺪ.
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اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ,ﺻﺪام هﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﻠﻤﻪ ی اﷲ را ﺑﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﮐﺸﻮرش ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺪ.ﺣﺰب اﷲ ,ﻗﺪرﺗﯽ هﻢ ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺮوهﺎی ﭼﭗ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺁن ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﺼﺮ ﺣﺰب اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮور اﻧﻮر ﺳﺎدات ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﺪ اﺳﻼﻣﺒﻮﻟﯽ ﻗﻮی ﺗﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد .در اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺣﺰب "ﻓﻴﺲ" اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﺮﺗﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﺗﺮور روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﺶ دﺳﺖ
ﻣﯽ زﻧﺪ ).اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎراﮐﺜﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻓﺮاﻧﺴﻮی ,ﭘﻴﺮوزی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ " ﻓﻴﺲ " را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﯾﻴﺪ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ,ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺁن را ﻏﻴﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ هﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ .ﺻﺎح ﺑﺨﻴﺮ!(
در اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎهﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺤﺎق راﺑﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﺸﻴﻨﺪ
و" ﺑﺎرک" ﺧﻴﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺁری ﯾﻞ ﺷﺎرون ﻣﯽ دهﺪ.
اﯾﺮان  8ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق را ﺑﺪون ﮐﻤﮏ هﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد و در
ذهﻨﻴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ – ﺁرﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺻﺪام ,ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻏﺮب و ﻋﺮب
هﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی هﺎ ﺑﻪ هﺪﻓﺶ در اﯾﺮان ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ,در ﺳﺎل  1990ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ
اش ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ وﺟﻬﻪ ا ی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺨﻮد ﻣﯽ دهﺪ و در ذهﻨﻴﺖ ﻋﺮب هﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرز,
ﺁن هﻢ اﺳﻼﻣﯽ اش ,ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد) ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﻴﺎﯾﺪ ﺗﺒﺮﯾﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺣﺴﻴﻦ و ﯾﺎﺳﺮﻋﺮﻓﺎت در
هﻤﺎن اﺷﻐﺎل ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﺪام ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ( اﻟﺒﺘﻪ هﻤﻴﻦ ﭘﺎرادوﮐﺲ اﯾﺮان و ﻋﺮاق در ﻣﻨﻄﻘﻪ هﻢ ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ذهﻨﻴﺖ ﻣﺬهﺒﯽ ) ﺳﻨﯽ و ﺷﻴﻌﻪ( ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻋﺮاق ﻣﺬﻋﺐ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ,
ﺑﻪ ﯾﺎری ﺑﻮشِ ﻣﺬهﺒﯽ ,ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ی ﻣﺴﻴﺢ ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮح اﺟﻤﺎﻟﯽ ای ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺁوردﻩ ام ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ؛
هﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮرهﺎی اﺳﻼﻣﯽ و هﻮﯾﺖ ﻣﺬهﺒﯽ در ﮐﺸﻮر هﺎی ﻏﺮﺑﯽ ذهﻨﻴﺖ ﺟﻬﺎن را
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ ﻣﺬهﺒﯽ ﺳﻮق دادﻩ و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻻزم ﺛﺒﺎﺗﺶ دادﻩ اﺳﺖ ).در ﺗﺮﮐﻴﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﯾﻪ ای ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﻻﯾﻴﮑﯽ ﮐﻪ از ﺁﺗﺎﺗﻮرک ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد,دﻩ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺬهﺒﯽ,
ﺁن هﻢ از راﻩ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮا ﻣﯽ روﯾﺪ(
ﺟﻬﺎن ﻏﺮب و ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺧﻴﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم و ذهﻨﻴﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در اﺧﺘﻴﺎر دارد.
ﻃﺎﻟﺒﺎن را دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ ی ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺠﺴﻤﻪ ی ﺑﻮدا ﺗﻮﺳﻂ
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﺎدﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺳﺎل ,2000ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ذهﻨﻴﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ی ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺬهﺒﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ هﺮﭼﻨﺪ هﻨﻮز
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اﻧﻔﺠﺎر ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺟﻮرج ﺑﻮش ﺟﻮان ,ﺳﻮار ﺑﺮ اﯾﻦ دهﻨﻴﺖ ,ﺑﺎ اﻧﺪک
اﺧﺘﻼﻓﯽ در ﺗﻌﺪاد ﺁرا ﺑﺎ رﻗﻴﺒﺶ ,رﯾﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﯾﺎزدﻩ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2001در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺎﻻروﻧﺪﻩ ی ﻣﺬهﺒﯽ ﺷﺪن ذهﻨﻴﺖ ﺟﻬﺎن ,ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ی ﻋﻄﻒ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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زﻟﺰﻟﻪ هﺎی ﭘﻴﺎﭘﯽ در ﺟﻬﺎن ,ﻃﻮﻓﺎن هﺎ ,ﺳﻴﻞ هﺎ ,و دﯾﮕﺮ ﺧﺸﻢ هﺎی ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺑﻮﯾﮋﻩ زﻟﺰﻟﻪ ی
درﯾﺎﯾﯽ ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ,در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ,ﺣﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﯾﺴﺖ راﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد.
ﺑﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ای ﮐﻪ از ﺳﺎل هﺎی اواﺧﺮ دهﻪ ی هﺸﺘﺎد از ژاﭘﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺣﺪود ﺳﺎل
 2000ﺑﻪ اروﭘﺎ رﺳﻴﺪ و ﺧﻮد را در ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮد ,اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را در ذهﻨﻴﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﻮال

ﻣﯽ ﺑﺮد . .ﺑﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ هﻢ ﻣﯽ دهﻨﺪ ﺗﺎﺗﻌﺎدل ﺣﺲ هﺎی ﭘﺎرادوﮐﺴﯽ ﺑﻴﻢ و اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺑﻴﻢ ﺑﻪ هﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
ﺑﻴﻢ ﻣﺎدر ﻣﺬهﺐ اﺳﺖ .و ﻣﺬهﺐ ﻣﺎدر اﺧﻼق هﺎی دﮔﻢ .و اﺧﻼق دﮔﻢ ﻣﺎدر اﻧﺪﯾﺸﻪ ی دﮔﻢ .و
اﻧﺪﯾﺸﻪ ی دﮔﻢ دﺷﻤﻦ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺘﻪ.
هﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ ی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮب ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن را از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ,اﻣﺎ ﺁﯾﺎ
دهﻨﻴﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ هﻢ در ﺟﻬﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ؟
ﺷﺎهﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺻﺪام ,ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رو ﺁﻣﺪن,
ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﻴﺪن ذهﻨﻴﺖ ﻣﺬهﺒﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ از ﺧﻮدم اﯾﻦ اﺳﺖ:
ﺁﯾﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﻮ ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؟
ﺁﯾﺎ ﺣﺠﺎب هﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺮﻩ و اﻧﺪام ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺘﻪ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ,ﺗﻨﮕﺘﺮ و ﮐﻠﻔﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ؟
ﺁﯾﺎ ﺳﺎﯾﻪ ی ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ هﻨﻮز ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺟﻮد ﺳﻠﻤﺎن رﺷﺪی ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ,ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮور
ﻓﻴﻠﻤﺴﺎز هﻠﻨﺪی ,وان ﮔﻮگ ﻧﺸﺪ؟
ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﻮی ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺘﻪ ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ ﺷﻮم؟
ﺁﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ام در ﺁﻧﺠﺎ رد ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ؟
ﺁﯾﺎ ﺗﻌﺎدل ﺗﺮازوی ﺑﻴﻢ و اﻣﻴﺪ ﻣﻦ ,ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺘﻪ ,ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﻔﻪ ی ﺑﻴﻢ ﺑﻪ هﻢ
ﻧﺨﻮردﻩ اﺳﺖ؟ ﺁﯾﺎ رادﯾﮑﺎﻟﻴﺴﻢ ﺧﻄﺮی ﺑﺮی ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ؟
ﺷﺎﯾﺪ ,دﻗﺘﯽ ژرف ﺑﻪ ﺗﺎزﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﮔﺬﺷﺖ,
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ی ﺑﻴﻢ و اﻣﻴﺪ ﺑﺎ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﻧﺪ و ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺪﺑﻴﺮی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
] ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرﯾﺴﺖ اﺗﺮﯾﺸﯽ ,ﮔﺮهﺎرد هﺎردِرِر ,در ﺗﺎرﯾﺦ  13ﺁﭘﺮﯾﻞ  2004ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ
دادﮔﺎﻩ ﭘﺮوﺳﻪ هﺎی ﺷﻐﻠﯽ در ﺁﺗﻦ ,ﺑﺎ اﺗﻬﺎم" ﺗﻮهﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻣﺬهﺒﯽ" در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم"
زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻴﺴﺎ" ﻣﺮدود ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎﻩ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺁزادی او داد .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻗﺎﺿﯽ
ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر را هﻢ داد[.
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Der österreichische Karikaturist Gerhard Haderer ist am Mittwoch, 13.04.2005 in
Athen im Berufungsverfahren vom Vorwurf der Religionsbeschimpfung durch sein
Buch "Das Leben des Jesus" freigesprochen worden.
Auch die Beschlagnahme des Buches wurde aufgehoben.
" ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ی ﺗﺼﻤﻴﻤﯽ ﺑﺨﺮداﻧﻪ از ﻃﺮف دادﮔﺎﻩ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺷﺨﺼﺎ
ﺧﻴﺎل ﻣﻦ راﺣﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ,اﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﮕﺎهﻤﺎن را از ﻟﺒﻪ ی ﺑﺸﻘﺎب ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﻴﻨﺪازﯾﻢ و
ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺐ اﻓﺮاد را در اروﭘﺎ ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻢ هﺎﯾﻤﺎن ﻗﺮار دهﻴﻢ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ای ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺁزادی دارﯾﻢ ,ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﻮاﺳﻤﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﮐﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮوﺳﻪ هﺎی ﻣﺴﺨﺮﻩ و ﻧﺎهﻨﺠﺎر ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻴﭽﯽ ای ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺪن ﻣﻐﺰ هﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺸﻤﺎر ﺁﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﻤﺎم هﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ام از دوﻟﺖ اﺗﺮﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻒ ﻧﻴﺴﺖ .هﻤﺮاﻩ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ای ﮔﺴﺘﺮدﻩ در ﺳﻄﺢ
اروﭘﺎ ,ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎهﺪ ﺳﮑﻮت ﺗﻬﺪﯾﺪﺁﻣﻴﺰ دوﻟﺖ اﺗﺮﯾﺶ ﺷﺪم .ﻣﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ از
ﺷﻮﺳﻞ) ﺻﺪراﻋﻈﻢ اﺗﺮﯾﺶ( ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﺨﻮاهﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﺎر ﻣﺮا ﺑﺎ ﻋﻨﻮان " ﻃﺮح هﺎی
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺁور" ﺑﻪ ﮔﻨﺪ ﮐﺸﻴﺪﻩ اﺳﺖ.
از ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ای ﮐﻪ در اروﭘﺎ از ﻣﻦ ﺷﺪ ,ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم و ﺑﺨﺼﻮص از ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﻣﻀﺎﯾﺸﺎن را در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ هﺪﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .هﻢ ﭼﻨﻴﻦ از ﺳﺎﻋﺖ هﺎ زﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
اﻋﻼم هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ " ﮐﺎرل اوﻟﻴﻨﮕﺮ" " ﻣﺎرﯾﺎ واﺳﻴﻼﮐﻮ" " ﻧﻴﮑﯽ ﮐﻮﻧﺮاد" " ﮔﺮهﺎرد روﺋﻴﺲ" "
ﺗﻮﻣﺎس ﮐﺮی ﺑﺎوم" " ﺗﻮﻣﺎس ﺗﺮوﺑﻴﻨﮕﺮ" و " ﺁﻟﮑﺲ دِس ﻟﻮﮔِﺲ" ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ ﻩ اﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.
 Gerhard Hardererﮔﺮهﺎرد هﺎردِرِر
ﻣﻨﺒﻊ(www.ueberreuter.at/daslebendesjesus/) :

ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ راﻩ دﺷﻮاری ﭘﻴﺶِ روی ﻧﻴﺮوهﺎی ﺁزادی ﺧﻮاﻩ) ﻟﻴﺒﺮال( ﮐﻪ رﻓﺎﻩ اﻧﺴﺎن
و ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ,در هﺮ رﻧﮓ و ﭘﻮﺳﺖ و ﻧﮋاد و ﻣﺬهﺐ ,ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﮑﻤﻠﻪ:
اﻧﺘﺨﺎب اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در اﯾﺮان در ﺷﻬﺮﯾﻮر  ,1384از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ذهﻦ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺘﻪ
ی ﺁﺑﮑﯽ ,اﻟﻤﺎ ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮای اﯾﺮانِ ﺳﻨﺘﯽ – ﻣﺬهﺒﯽ ,ﮐﻪ در اﺛﺮ  8ﺳﺎل ﺣﻀﻮر اﺻﻼح
ﻃﻠﺐ هﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖِ زﯾﺮ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﻴﻪ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻴﺮوهﺎی راﺳﺖ و ﭼﭗ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﺎ هﻤﻴﻦ
اﺻﻼ ﺣﺎت ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﺨﻄﺌﻪ ی ﺁن ,ﺗﺸﺎﺑﻪ هﺎﯾﯽ رﯾﺸﻪ ای ﺑﺎ
ﭘﺎی ﮔﻴﺮی ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل هﺎی  1355 -1357در اﯾﺮان دارد .ﻣﻨﻈﻮرم ﻣﻘﺎوﻣﺖ و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺳﻨﺘﯽ – ﻣﺬهﺒﯽ ﺑﺎ رﻓﻮرم هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎﻩ اﺳﺖ.
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