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برای بررسی چرایی یا دالیل و زمینه های گرایش بخشی از جوانان خاور نزدیک 
)ازلیبــی تا پاکســتان( بــه صفوف ســازمانها وگروه های اســام سیاســی واغلب 
تروریســتی تاکنون کتب متعددی وبویژه دراروپا واز جمله درفرانســه نوشته شده 
اســت. این منابع اغلب سمت و ســوی پژوهش خودرا متوجه علل گرایش بخشی 
از نســل جدید مهاجرین کشــورهای افریقایی وآســیایی دراروپا نموده اند وکمرت 
خواسته اند که دامنه تحقیق خودرا درجهت مردم منطقه خاور نزدیک بکار برند. 
دراروپا بویژه نســل جوان از خانواده های افریقایی وآســیایی ، حتی نســل سوم 
مهاجرین با مشکل فقر ، بیکاری وبی توجهی روبرو بوده اند و عضوگریی از محله 
های فقرینشنی اطراف شهرهای بزرگ واز خانواده های اسامی با مشکلی روبرو 
نیســت. من اما که این مطلب کوتاه راه متوجه خود مردم آســیایی وافریقایی که 
درمنطقه خاور نزدیک هســتندنموده ام ومیخواهم بنویسم که شکست الگوهای 
باســمه ای واغلــب ایدئولوژیــک دیگــر باضافه حــس تحقری همگانــی از برتری 
وسیطره و سرنوشت سازی برای آنان هم میتواند از علل مهم واساسی تولید غرب 
ستیزی وسرانجام پیوسنت جوانان به تروریستها ازهر قبیل باشد. که این عوامل را 
درکنار درصد بیکاری ، فقر و عدم امنیت اجتماعی )لذا جستجو برای پیوسنت به 
تشکلی( بگذارید دراین میان نتایج حس تحقری و سیندروم قربانی بودن را باهم 

نظاره گر باشیم. 

***

همــگان بــا بذل توچــه وپژوهش میتواننــد حضور وتمایــل به مدرنیته ونوشــدن 
)قرن 20 میادی( را درهمان منطقه اســام زده خاور نزدیک آسیایی-افریقایی 
مشــاهده نمایند. که جنبش های تجــدد گرایانه چگونه از مصر و ســوریه تا عراق 
وایران وترکیه منطقه را در می نوردد واندیشه حکومت اسامی که قرن ها موجود 
بوده اقا دراواخر قرن 19 واویل قرن 20 میادی عقب نشــینی میکند. تولید شــاه 
وســپس دیکتاتوریها که قبایل و اقوام را متحد میکند وبســوی ملت-دولت مریود 
)رونوشتی از تفکر Thomas Hobbes( از نشانه های نخستنی آن. میدانیم که 
حتی درمیهن خودمان واقا درهزار ســال اخری ما شاهد سلطه و حکومت قبایل 
بوده ایم وچون به قرن بیســتم مریســیم که معادالت بنی المللی وگرایش وتمایل 
ایرانیان ، به ســلطه قبایل ودولتهای محلی پایان میدهد و کشــوری مســتقل روی 
)آغاز ســرمایه داری( نقشــه جهان مجددا مشــاهده میشــود. ویل همنی تاش ها 
ازهمان لیبی ومصر و ســوریه تابه عراق وترکیه وایران وافغانســتان کاما از ســوی 
دول اروپایی طراحی ومهندســی واجرا شده است. از سقوط امرپاطوری عثمانی 
وتقســیم منطقه بنی دول فاتح جنگ اول جهانی ، این تاش های تجدد طلبانه 
با همه توش وتوان ملی خود اما که به نفع نقطه نظرهای انگلیس وفرانسه )سپس 

امریکا( و روسیه ومتحدین تمام شده است. که بنی دوجنگ جهانی واغلب براثر 
افزایش درآمد کشورهای منطقه واغلب نفت خیز است که جنبش های اسامی و با 
پوشش غرب ستیزی وضد استعماری پا میگرید. این گرایش خطرناک موجود بود 
که بریتانیا درمقابل رشد جنبش دموکراتیک درمنطقه توانست اخوان المسلمنی را 

درمصر تولید وآغازگر تولید و رشد غده سرطانی سیاسی قرن شود. 

***

حاصل تاش های صادقانه میلیونها جوان ومیان سال درصفوف سازمانها و گروه 
های اســامی سیاسی با پوشــش هراسناک وشــعارهای ضدغربی ، ضداسراییلی 
واغلب کمونیســت ستیز ، اما که چیزی نشــد جز ذبح اسامی روند وجنبش بطئی 
تجدد طلبی درمنطقه. اسام تروریستها درعمل وبه سود اربابان غربی خود همان 
دیکتاتوریهای ســکیوالر را ابتدا مقابل چپ جوان ونارس حمایت نمود وچون از 
حضور چپ فقط در زندانها پذیرایی میکرد و جنبش ملی-دموکراتیک به رشــد 
چشــم گریی رســیده بود لذا کمر به نابودی گرایش تجدد طلبانه وازادی خواهانه 
ملی گرایان دموکراســی خواه بســتند. که اسام سیاســی بی شک تروریست پرور 
کارخود را کرد ودر مصر به دولت عبدل ناصر پایان داد واورا زمنی گری کرد و سپس 
فیل خودرا در آســمان سایر نقاط منطقه هوا نمود. این حوادث دردناک و تحقری 
آمیز چون حمله انگلیس ، فرانســه واســراییل به مصر )1956( درست پس از حمله 
و کودتــای ضدایرانــی 1953 علیه دولت دکــرت مصدق بود. درهر دو مورد اســام 
سیاســی که ابتدا آتش بیار معرکه بود در وقت حادثه درکنار کودتاچیان بود وعلیه 
تجددگرایــی خــارج از قبله وفبیله ها. آنان چون به ضعــف وزبونی دیکتاتوریها 
علیه جنبش آزادی خواهانه مردم برای آزادی و علیه استبداد و وابستگی پی بردند 
وبا کمکهای نجومی امرپیالیستها درحالیکه دهانشان از شعارهای ضدغربی و ضد 
اســراییلی کف کرده بود ، دقیقا درخدمت اهــداف انحصارات وعلیه روند آزادی 

خواهانه به صحنه آمدند. 

***

درقرن بیستم سیاســت اتحاد شــوروی و اغلب درجهت هماوایی وتقویت همان 
دیکتاتوریها وبرای کســب امتیاز بیشرت بود واین مسئله را مردم خوش نداشتند. از 
حمایت شــوروی از پهلوی اول وملی خواندن رضاشــاه تا تاش درجهت نفوذ به 
دایــره قــدرت دیکتاتوریها در مصر ، عراق وســوریه ، ترکیه وایران ، همان نشــانه 
رویگردانی مردم از سوسیالیســم روسی وسپس همتای چینی بود. گرایش سیاسی 
نســل نو به ســوی ملی گرایان آزادی خواه رفت که هجوم بی سابقه تروریستهای 
اســامی درتمامــی منطقه به آنان ، امــکان گرویدن جوانان آرمــان خواه به آنها 
را از بــنی بــرده. احزابی و جبهه های ائتــاف چون جبهه ملی ایــران درمنطقه 
غریقانونی اعام شــده وتارومار شدند واســام سیاسی زیر درخت دیکتاتوریهای 
لرزان وبیمار وزمانه باخته نشســت تا نوبتش برســد. دراین میان یک حس تحقری 
تاریخــی گریبان نســل جوان منطقــه را میگرفت. نتایج کلیه تــاش های بیدریغ 
انان در صحنه های مبارزه سیاسی یا به نفع امرپیالیستها میشد ویا نصیب دشمنان 
داخلی مردم. بن بست تئوریک با شکست سوسیالیسم سربازخانه ای ونوکر سفت 
وروستایی روسی و چینی ومتحدین با فروریخنت برج وباروی اندیشه ملی گرایی 
گره خورد و رادیکالیسم تولیدی این فضا به نفع مبارزه مسلحانه علیه دیکتاتوریها 
بود که درتمامی کشــورهای منطقه طعمه حمله همه جانبه ارتش وماشنی سرکوب 
داخلی وطرح های ضربتی امرپیالیســتها شــد. که مبارزه مسلحانه دراردوی چپ 
به هنگام حمله اســام سیاســی با کمکهای بیدریغ اربابان انها ، تمامی کادرها و 
امکانات خودرا از دست داده بود وامثال مجاهدین فقط میتواستند نظاره گر قتل 
عام اعضا و هواداران خود باشند که برگزیده همان انحصارات آیت الله ها کمر به 

نابودیشان بسته بودند وحس تحقری ادامه یافت. 



***

این حس تحقری وضایع شــدن درهر حرکت سیاسی ، اندیشــه ورزان مبارز را بران 
داشــت که به پژوهش درباره چرایی این همه شکســت بنشینند. چرا ملتی باید در 
هر ســر بزنگاه مقهور طرحی امرپیالیســتی برای ترســیم موزاییک قدرت سیاسی 
شــود. وچرا میتوان احمدشــاه را برداشــت ورضاخان را آورد! چــرا او باید برود 
وپسرش را بیاورند وچرا در هزیمت پهلوی دوم براحتی یک مرجع تقلید مذهب 
شــیعه میتواند براندیشه و احساس ملتی حقنه شود! پاسخ به پرسش های باالست 
کــه هرچه نســل نو منطقه در پژوهش های خود غوطــه میخورد این حس قربانی 
شدن وبازی داده شدن بیشرت اورا میازارد. که حس تحقری تولید آتش فشانی سوزان 
میکنــد ودر صورت عــدم حضور مولفه های توســعه دموکراتیک )احــزاب آزاد( 
سیاسی میتواند هربار حتی از سرصدق وصفا سر از اردوی تروریستی دیگر درآورد. 
که تاریخ معاصر منطقه خاور نزدیک تاریخ بازیهای سیاسی وامرپیالیستی از یک 
طرف وقربانی شــدن جنبش های مردمی از ســوی دیگر بوده اســت. دراین بنی 
وتاکنون حس تحقری ودون پایه واقع شدن ، تولید اندیشه واپس گرای ضدخارجی 
)ونه ضد ســرمایه داری و انحصارات( کرده اســت ومارا بی نهایت ضربه پذیر. بد 
نیســت که به این روند زیــان بار پایان دهیم وبه چرایی وعلل قربانی شــدن خود 

برپدازیم.

***

شکســت ایدئولوژی های باســمه ای از قبیــل تجددگرایی ابــرت .دیکتاتور زده تا 
اندیشه سوسیالیسم روســتایی وسربازخانه ای ، زمینه را برای گسرتش توهم اسام 
سیاســی آماده نمود. من معتقدم که گاه مسلح شدن همگانی به اندیشه الئیسیته ، 
آزادی خواهی وکثرت گرایی سیاســی اســت که بیشرتین زمینه را برای یک جنبش 
اجتماعــی از نوع دموکراتیک بوجود میآورد. که شکســت دیکتاتوریهای نظامی 
، مذهبی ومســلکی راه را برای جهانی شــدن و تفکر توســعه دموکراتیک گشوده 
اســت.که بــرای زدن جمهوری بربریت حتی دین مداران ســکیوالر وپاســداران 
شرمنده احتیاجی به حمایت و شناسایی ما ومردم ندارند. انچه که ضرورت اتحاد 
وتوفندگی جنبش اســت ایســتادگی انقابی نریوهای الئیک چپ وضدسیســتمی 
اســت. که ما میدانیم که حتی پس از جمهوری بربریت اســامی باغ وبهشــتی در 
انتظار مانیست واین همه تخریب دراندیشه و اذهان آسیب پذیر مردمان احتیاج به 
دهه ها مرمت وآموزش وزندگی درفضای دموکراسی داردو ما اگاه به ترفندهای 
امرپیالیســتی وحافظنی منافع انحصارات اما که پیکان نقــد وعیب وایرادگریی را 
متوجه خودمان باید کنیم.که هنوز نزدیکرتین نحله های سیاســی وچه بسا آرمان 
خواه توان و قوام گردهم امدن وحرکت متشــکل ومشرتک را ندارند! که تا اوضاع 
چننی اســت وتحقری موجود وخارجی ستیزی مشرتی دارد ، اسام سیاسی قادر به 

سرباز گریی خواهد بود.






















