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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ اپريل ١٠

 :اگر مارکس زنده بود باز ھم می گفت
 »!مذھب افيون توده ھاست «

 )بخش چھارم(
   

، به ئی و آسيائیفريقااھم ميالدی، گرايش غالب در بسياری از کشورھای طی دو قرن و تا دھه ھای پايانی قرن نوزد

 پايانی قرن نوزدھم، بر اثر بحران اقتصادی ۀاما در سه دھ.  و استقالل طلبی بوده استئیسوی سکوالريسم و ملی گرا

  .و سياسی خاص آن دوران، اسالم سياسی نيز تحرک جديدی پيدا کرد

 روسيه، ١٩١٧بر و، به ويژه پس از پيروزی انقالب اکتامريکا ۀت حاکمأس ھمه ھيأرسياست ھای امپرياليستی و در 

برای تضعيف آن در سراسر جھان دست به کار شدند و امکانات زيادی را در اختيار گرايشات مذھبی قرار دادند تا رشد 

در ادامه با بحران ھای . و گسترش جنبش کارگری سوسياليستی را که عليه سيستم سرمايه داری بود متوقف سازند

سيس و گسترش أاقتصادی و تشديد آن در عصر نئوليبرال و ايجاد فرصت اقتصادی برای اسالم گرايان به منظور ت

  .شبکه ھای خيريه نيز فزونی گرفت

پس از جنگ جھانی دوم، در اثر شکست نسل پيشين در پايان دادن به استعمار، شرايط استعماری برای اکثريت مردم 

فريقا و خاورميانه استقالل رسمی خود را ا ميالدی، اکثر کشورھای شمال ١٩۴۵گرچه تا سال . قابل تحمل شده بودغير 

سيس شد که در أ ت١٩۴۵ دولت ھای عربی در سال ۀاتحادي. به دست آوردند اما در واقع آنان به کلی آزاد نشده بودند

ريه، عراق، يمن، اردن، لبنان و عربستان سعودی را در  به استقالل رسيده ای چون مصر، سوظاھر کشورھای ظاھراً 

جمعيت کثيری از مردمان عادی، فارغ از افکار ارتجاعی . بر می گرفت اما در واقع تحت نفوذ و ھدايت بريتانيا بود

ات طبقات متوسط و متوسط رو به باالی ھوادار غرب نشان دادند که ناتوان از ايجاد اصالح. رھبران وقت، رشد نمودند

 اش با قدرت ھای استعمارگر و تالش در جھت ئیدر آن زمان آريستوکراسی زمين دار به دليل ھم سو. داخلی ھستند

 فلسطينی  اشغال اراضی. افزايش سود و منفعت طبقاتی خود از سوی اکثريت جامعه مورد سرزنش قرار می گرفت

مانع بر سر راه تشکيل دولت اسرائيل وضعيت را  و ناکامی دولت ھای عربی از ايجاد ١٩۴٨توسط اسرائيل در سال 

 را ئی نارضايتی عمومی مردم ھمراه با فشار احزاب مختلف چپ و کمونيست، جنبش ملی گراهدر نتيج. وخيم تر نمود

 عربی در خاورميانه، ظھور کرد که رھبری ئیدر اين مرحله ملی گرا. وادار به اتخاذ موضع گيری راديکال نمود

    .اعالم نمود» سوسياليسم عربی« اصلی خود را اجرای ۀوی برنام. مصری بود» جمال عبدالناصر «ۀداصلی آن به عھ

 سياسی غالب در کشورھای استعمارزده از ۀ سکوالر راديکال به فلسفئی پس از جنگ جھانی دوم، ملی گراۀدر دور

 تحليل گران و مفسران غربی، به اشتباه مدعی با ناديده انگاشتن اين واقعيت، برخی از.  تا الجزاير تبديل شدازيياندون
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 ی زمانی ايدئولوژی ھای سياسيۀشده اند که مردم کشورھای مسلمان که دارای باورھای عميق مذھبی بودند در آن دور

  . و کمونيسم را نفی نمودند حال آن که واقعيت تاريخی خالف اين ادعا را نشان می دھدئیچون ملی گرا

طور ه  در بستر دوره ھای تاريخی اسالمی پيدا نشده بود، بلکه بئیملی گرا«پوزيتو می گويد ھمان گونه که جان اس

 پس از جنگ جھانی دوم، ايدئولوژی ھای اعتراضی راديکال از ديدگاه مارکسيستی و سوسياليستی و ۀخاص در دور

  ».دموکراتيک غربی قوام يافته بودند

در نتيجه . محقق نمود» سوسياليسم عربی« اقتصادی را تحت عنوان عبدالناصر اصالحات متنوع سياسی، اجتماعی و

نفوذ علمای دينی در مسائل حکومتی کاھش يافت و از ايفای نقش مستقيم آنان در اين عرصه ھا جلوگيری شد از جمله 

دوره، شاھد در نتيجه ما در اين . غيرقانونی اعالم نمودن فعاليت جمعيت اخوان المسلمين و زندانی نمودن اعضای آن

گرچه عبدالناصر اظھار نمود که برخی از آموزه ھای اسالمی با برداشت خاص . تفکيک نھاد مذھب از سياست ھستيم

تنھا پس از افول .  ايدئولوژی سکوالر بودبا اين حال ايدئولوژی ناصريستی اساساً . سازگاری دارند» سوسياليسم«وی از 

 ميالدی بود که فضای مناسب برای رشد مجدد ٧٠ ۀ ميالدی و اوايل دھ۶٠ ۀجريان ملی گرای سکوالر از اواخر دھ

  .جريان رقيب يعنی اسالم سياسی فراھم شد

به طور خالصه می توان گفت که ھيچ ارتباط مستقيمی ميان اسالم در قرن ھفتم ميالدی و ظھور گروه ھای اسالم 

اين جوامع شاھد تسلط سکوالريسم و مدرنيزاسيون حداقل به عالوه .  در قرن بيستم ميالدی به اين سو وجود نداردئیگرا

رات سکوالر توسط رھبران ملی گرا پس ييدر دو قرن اخير، آغاز اصالحات مدرن توسط پادشاھان مختلف و تحقق تغ

 ددر نتيجه برای درک بھتر ماھيت و چگونگی پيدايش اسالم سياسی باي. از پيروزی در مبارزات ضد استعماری بوده اند

 از اين نوع حتی در جوامع ديگر بوده اند، ئی شرايط اقتصادی و سياسی خاص زمانی، که بستر ساز ظھور جنبش ھابه

  .توجه خاصی مبذول نمود

 اشغالگری قدرت ھای ۀ تحوالت سياسی و اقتصادی و مداخالت استعماری و ادامئیگرام ھۀاسالم سياسی در نتيج

، نقشی فعال در حمايت و امريکاحاکميت . ، قدرت گرفتامريکا ۀت متحدامپرياليستی، به خصوص انگلستان و اياال

حتی پس از .  نمودء ايفائی سکوالر و چپ گرائیتقويت گروه ھای اسالم گرا به عنوان نيروی مقابله کننده با ملی گرا

، اسرائيل و مداخالت  نيز تسلط امپرياليستی از طريق به کار گيری حاکمان مطيع دول امپرياليستیئیروند استعمار زدا

  .مستقيم نظامی ادامه يافت

رشد بحران ھای اقتصادی در کشورھای مختلف و آشکار شدن ناتوانی روش ھای سرمايه داری دولتی و توسعه 

برای حل » اسالمی« راه حلی ، خودۀ وسيع مراکز خيريۀناسيوناليستی در حل مشکالت، در نتيجه اسالم گرايان با شبک

بنابراين، تمامی عوامل ذکر شده .  نيروی تازه ای جذب نمودندءادند و از ميان طبقات متوسط و فقرامشکالت ارائه د

   .  در جھان شدندئیزمينه ساز رشد اسالم گرا

 راديکال و کمونيسم به عنوان دو تھديد در برابر مداخالتش می ئیدر طول دوران جنگ سرد، اياالت متحده به ملی گرا

ژی کمک به اسالم گرايان را در ي در جذب عبدالناصر در مصر شکست خورد، ستراتامريکاولت زمانی که د. نگريست

دستور کار خود قرار داد، در ھمين راستا اياالت متحده کمک ھای شايان توجھی به عربستان سعودی به منظور مقابله 

جمعيت اخوان المسلمين در مصر عليه  ميالدی، اياالت متحده از ۵٠ ۀدر طول دھ.  نمودئیبا موج کمونيسم و ملی گرا

 ٢٨عبدالناصر استفاده کرد و ھم چنين گروھی از مذھبيون سياسی را عليه مصدق در ايران شوراند و سرانجام کودتای 

 نيز از گروه ھای مذھبی به ، مردم ايران١٣۵٧ و متحدانش در انقالب امريکا.  کردنداء را طراحی و اجر١٣٣٢مرداد 

 نھان و آشکار شده ی وارد بده و بستان ھاامريکاھم اکنون نيز حکومت اسالمی ايران و . ايت کردندرھبری خمينی، حم

  .اند
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 شھرنشين و پيشرفته از لحاظ تکنيک ۀکيد بر اتحاد پان عربيستی، در صدد ايجاد اتحاد بخش ھای گستردأناصريسم، با ت

اتحاد قاھره و رياض می توانست خطری جدی برای .  نفت بودۀ کارگر ماھر با کشورھای ثروتمند توليد کنندۀو طبق

 کودتا عليه ناصر بود و حتی تالش ۀبنابراين، غرب در صدد توطئ. منافع غرب در سلطه بر منابع نفتی منطقه باشد

در ھمين راستا .  در جھت سوء قصد عليه وی برای مثال با کوشش در جھت خوراندن شکالت سمی به وی نمودئیھا

ت متحده اخوان المسلمين را تقويت نمود و بيش از پيش به عربستان سعودی نزديک شد تا از طريق آن کشور اياال

در ايران، سيا با انجام کودتا پادشاه ھوادار غرب، . توازن قوای اقتصادی، سياسی و نظامی را در منطقه برقرار سازد

   .محمدرضا شاه پھلوی را دوباره به قدرت بازگرداند

ان سعودی، ھم زمان عليه رژيم ھای سکوالر منطقه در کشورھای مصر، سوريه و عراق فعاليت می کرد و در عربست

ھم چنين در افغانستان و پاکستان نيز در تقويت اخوان المسلمين در . پی ايجاد پايگاھی برای خود در کشور سودان بود

  .اتحاد با گروه جماعت اسالمی به رھبری مودودی نقش داشت

 ئیادی که به طور مختصر در مورد آن سخن گفتيم، اساس اسالميزاسيون را تشکيل داد و پس از افول ملی گرااتح

  . ميالدی، عرصه را از آنان ربود۶٠٠ ۀسکوالر در منطقه از اواخر دھ

يدی  را نيز تھد احزاب و گروه ھای مختلف سوسياليست و کمونيست در منطقهامريکاعالوه بر ملی گرايان سکوالر، 

ثير اين احزاب و سازمان ھا اياالت متحده از أبه ھمين خاطر، برای کم اثر نمودن ت. ش قلمداد می نمودبزرگ عليه منافع

، امريکا شورای امنيت ملی ۀطبق اسناد طبقه بندی نشد. ھرگونه روشی از تبليغات منفی گرفته تا ترور استفاده می کرد

دھی کاتور، چاپ کتاب و مقاالت سازمانلم، پوستر، کاريم را از طريق ساخت ف عليه کمونيساياالت متحده تبليغات خود

در يکی از اين پوسترھا تصوير خوکی به نمايش در آمده که به دمش داس و چکش وصل شده است و در زير . می نمود

ساير ھدف اياالت متحده از اين اقدامات، مضحکه نمودن شوروی و » .خوک سرخ حريص«: آن نوشته شده است

  » .کمونيست ھا و ھراساندن اعراب بود

اياالت متحده . ثير خود، به ترور نيز روی آورده بودأ تالش ھای مضحک و کم تۀدر سوی ديگر، اياالت متحده در ادام

 ١٩۶٣در اين راستا به دولت ھای راستگرا و شبه نظاميان برای قتل چپ گرايان کمک می نمود، برای مثال، در سال 

  .راق با کمک اياالت متحده در قتل اعضای حزب کمونيست عراق دست داشتحزب بعث ع

در آن دوره آيزنھاور، . تری گرفتشدت بيش ميالدی به اين سو، ۵٠ ۀتقويت اسالمگرايان از سوی اياالت متحده از دھ

ه سعودی برای ما پادشا. ما خواھان تقويت پادشاه سعودی ھستيم تا تالش ھای عبدالناصر خنثی گردد«: با قدرت نوشت

ی که دارد در بين ملت ھای  مذھبيۀانتخابی منطقی است، وی حداقل در ظاھر ضد کمونيسم است و ھم چنين با زمين

ثير مشاورانش به اين نتيجه رسيده بود که غرب باعث گسيخته شدن أآيزنھاور تحت ت» .عربی دارای جايگاه است

و چنين طرز تلقی . ه، آنان می بايستی دوباره به صحنه باز گردنداسالمگرايان شده است و با حمايت اياالت متحد

شايد ھمين برداشت بود که سبب اتحاد . برداشتی به غايت ساده انگارانه از نقش مذھب و سياست در خاورميانه بود

نزوی برای خنثی نمودن تالش ھای ناصر، م» امگا«بريتانيا و اياالت متحده در طرح ريزی برنامه ای موسوم به 

عربستان سعودی با استفاده از منابع .  مخالف و جايگزين او به رھبری عربستان سعودی بودۀساختن او و ايجاد جبھ

 وسيعی از ۀ مانند راه اندازی شبکئی از طرق زير طرح ھائیعظيم نفتی خود، در جھت تقويت و گسترش اسالم گرا

می اين امکان را داد تا با حل معضالت ناشی از بحران ھای مراکز خيريه و عام المنفعه بود که به گروه ھای اسال

، باشگاه مسلمانان ١٩۶٢ھم چنين عوامل عربستان سعودی در سال . اقتصادی در کشورھای مختلف راه حل ارائه نمايند

  .سيس نمودند تا با سکوالريسم و کمونيسم مقابله کنندأجھان را ت
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سيس شده بود، بسياری از کشورھای منطقه گرد آمدند تا با سياست أ ت١٩۶٩در سازمان کنفرانس اسالمی که در سال 

 و ئی، آسيائیفريقاا مالی خودشان را به وجود آوردند که با کشورھای مآنان نظا.  ھای عربستان سعودی ھمراھی نمايند

  .کشورھای ثروتمند و نقت خيز خاورميانه در ارتباط بود

س اسالمی برای تقويت سلطه گری عربستان سعودی، به وجود آمده بودند و باشگاه مسلمانان جھان و سازمان کنفران

تحت رھبری سعودی .  برای کمک به رشد اقتصادی کشورھای منطقه شدئی اسالمی را تشکيل دادند که مبنا- نظام مالی 

ک ھای تحت  ميالدی به سوی شبکه ای از بان٧٠ ۀھا، بخش عظيمی از درآمدھای حاصل از صادرات نفت در اوايل دھ

سپس اين بانک ھا سياست مداران، احزاب و . ل جريانات راستگرای اسالمی و اخوان المسلمين ھدايت شدندوکنتر

 متوسط مذھبی را با خود ھمراه ساختند که گروھی از طبقات تاجر از ۀشرکت و رسانه ھا و ھم چنين تاجرانی از طبق

اخوان . مند در کشورھای نفت خيز خاورميانه را شامل می شدجمله بازاری ھا و ھم چنين برخی از متخصصان ثروت

ی را از طريق اين بانک ھا در کشورھای مصر، کويت، پاکستان، ترکيه و اردن ايجاد  بزرگ ماليۀالمسلمين، شبک

  .نمودند

ھا حجم غرب از طريق اين بانک .  جھانی در غرب، به طور کامل از اين نظام بانکی حمايت نمودیسيستم سرمايه دار

پرايز «و » سيتی بانک«بانک ھای اياالت متحده ھم چون .  ر را مبادله می نمودالوسيعی از پول ھای پترود

 مدل ۀزمان با توسعاسالمی ھم رشد نظام بانکداری ۀبه عالو. ايفاگر نقش اصلی در اين روابط بودند» واترھاوس

گی ميان نظريه پرداز نئوليبرال مکتب شيکاگو، يعنی بدين ترتيب، اتحادی ساخت. اقتصادی نئوليبرال در غرب بود

نظام «: رابرت دريفوس، در اين مورد گفته است. ميلتون فريدمن و شاگردان اسالم گرای او، در دانشگاه به وجود آمد

 بوده که حامی خصوصی ئیمالی اسالم گرايان ھمواره وابسته با اقتصاددانان دست راستی و سياست مداران اسالم گرا

بنابراين، شگفت آور نيست زمانی که ديده می شود » .سازی و نظريات مکتب شيکاگو پيرامون اقتصاد بازار بوده اند

  .اسالم گرايان در الجزاير و سودان زمانی که به قدرت می رسند از برنامه ھای نئوليبرال حمايت به عمل می آورند

خمينی بر مسلمانان تمام نقاط جھان به طور آشکار ) امام( تر از شايد عربستان سعودی کم«: يا گيلز کپل، معتقد است که

  .ثيرگذاری آن عميق تر و با دوام تر بوده استأثير گذار بوده باشد، اما تأت

 ميالدی از ملی گرايان منطقه ربود و از طريق تقويت انجمن ھای ۶٠ ۀپادشاه سعودی گوی سبقت را در اواخر دھ

بودند و تزريق پول ھای ھنگفت به سازمان ھای اسالمی، ورق بازی را به سود خود  که پيرو وی ئیمذھبی و علما

را ارائه داده اند که با وجود نفی فساد غرب، متحد دائمی و با ثبات » تمدن اسالمی«سعودی ھا، مدلی از . برگرداند

  .اياالت متحده و غرب عليه بلوک شوروی باقی مانده اند

  ٢٠١۴ اپريل ھشتم - ١٣٩٣ ]حمل[سه شنبه نوزدھم فروردين

  .ادامه دارد

 

 


