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 درآمدپیش

م الاس»گفتمانِ  یی گذشته را عصر سرآمدآمیز نخواهد بود اگر جهانِ چند دههمبالغه

ای از تاریخ معاصر که تحوالت سیاسی و اجتماعی در ؛ برههکنیمقلمداد « سیاسی

مللی، البین های روابطکنشی آن در برهمگسترده و بالواسطه و نیز بازتاب خاورمیانه

که در گرا رقم خورده است. با آنآفرینیِ نیروهای سیاسی اسالمبه نوعی حول نقش

، با رشد جنبش سوسیالیستی و نیز پاگرفتن «تعمارزداییاس»ی زمانی فرآیند بازه

خصوص دوران شکوفایی احزاب کمونیست جریانات مترقی و سکوالر در خاورمیانه، به

انداز ها، چشمی تاثیرات آنگیری جمال عبدالناصر در مصر و گسترهو نیز قدرت

ا تسخیر ر مقابل اما، بگری امپریالیسم طلوع کرد، دامیدبخشی برای رهایی از چنگال سلطه

، و ای قهقرا و سیاه بر جامعهو برنهادن دوره سیاسیگرایان از سوی اسالم سیاسی قدرت

موازات های سیاسیِ اسالمی و جهادگرا در منطقه، بهوار فرقهعروج قارچ به همین سیاق

 بخشِی امپریالیستی و تحمیل جنگ و ویرانی، افق روشنیافروزانههای جنگسیاست

 خاورمیانه را مجدداً تیره و تار ساختند.

های انقالبی در خاورمیانه و شمال آفریقا از که خیزشهمین قیاس، با وجود این به

ا ر« جهان عرب»های دیکتاتور منطقه، سو با سرنگونی شماری از دولتبه این 4242

دالتی عتبداد و بیسره به لرزه درآورد و موجی از شور و آزادی در نیل به رهایی از اسیک

دستان جاری ساخت، بخش تهیای را در شریانِ مبارزات رهاییرا شکوفا و خون تازه

میدی گیری جریانات اسالمی، یأس و نوشدن منطقه و قدرترفته و با میلیتاریزهمنتها رفته

ی اهرا برای دور پاخاستهبار دیگر بر این جوامع مستولی یافت و آمال و آرزوی مردم به

های دیگر به تاریکستانی دهشتناک مبدل ساخت. این منطقه اکنون در آتش جنگ

های امپریالیستی و ارتجاعی منطقه ای و مداخالت نظامی دولتبارِ فرقهخونین و مرگ

ده تبدیل ش گرااسالم نظامیشبهوتاز جریانات آن، به میدان تاخت تبع سوزد و بهمی

ت متحجر به صورت پارادوکسیکال، گاهی در خدمت جریانااین هاست که است. دهه
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ه بازیگران بند با آنان، بهای امپریالیستی و گاهی در تقابل و تضادِ نیمسویی با قدرتو هم

 اند.ای و جهانی درآمدههای ژئوپلتیکیِ منطقهاصلی در ساحت سیاست

خیز اند گو اینکه بعد از هر روند تحوالت طوری در پسِ یکدیگر حادث شده

 های پیاپی در، دنیایی پر از کابوس و جنگزدههای محنتبخشِ تودهبرداشتنِ نوید

آید انگار وار به دیده میها کمین کرده است. اوضاعِ آشفته چنان وارونهانتظار آن

گرایی و توحش را در دامن خود خلق موجود، واپسبرخاستن برای فراروی از وضع

ه ظاهراً کاند، طوریخود گرفتهآور رخساری واژگون بهتشکلی حیرکند. تحوالت بهمی

 داری، از زیر پوستِ خاورمیانهی نظام سرمایهمایههای درونتمامی تضادها و ناسازه

ای از است که بیم و امیدها در هاله نمایانند. سالیان مدیدیکنند و رخ میریزی میبرون

 ست.وگذار اابهام بر فراز این جوامع در گشت

خوش خود قرار داده است؛ این تحوالت، جوامع غربی را نیز در سطوح مختلفی دست

سازد. های سیاسی و اجتماعی فزاینده متجلی میو تنش شدنقطبیتحوالتی که خود را در 

صورت داری است، خود را بهها تناقضات بنیادی نظام سرمایههایی که سرمنشأ آنپدیده

های فرهنگی و اجتماعی بروز ، بنیادگرایی مذهبی، تنشعروج فاشیسم، نژادپرستی

های سلفیِ اسالمی در میان مهاجرین و جنایات گیر گروهزمان رشد چشمدهند. هممی

کرده است. در سطح  تروریستی این نیروها، جوامع غربی را از بسیاری لحاظ دوشقه

، در «اسالم سیاسی»و « اسالم»ی سیاسی و آکادمیک دو گفتمان حول مسئله هایجدل

 سوی این مجادالت، اند. یکاندام و مجادالت را دوقطبی کردهتقابل با یکدیگر عرض

اسالم « ذات»نگرد و ماهیت خشونت جهادگرایان را به می« خشونت»اسالم را مذهبِ 

نامد می« صلح»(. طرف مقابل اما، اسالم را مذهبِ HIRSI ALI, 4244دهد )ارجاع می

(Omar, 4244)هابرخورد تمدن»های سیاسیِ برونداد گفتمان ها البته ستیز. این »

(4991Huntington,  ،)«هستند که « دخالت بشردوستانه»و « جنگ علیه ترور

https://pecritique.com/2018/07/02/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%af-%d8%b3%d8%b9%db%8c/
https://pecritique.com/2018/07/02/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%af-%d8%b3%d8%b9%db%8c/
https://pecritique.com/2018/09/15/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://pecritique.com/2018/09/15/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87/
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محور دهند؛ گفتاری غربهای شرقی قرار می«دیگری»های غربی را در مقابل «خودی»

تاً ذا»ای کند و دیگران را برآمده از جامعهها را سکوالر و متمدن توصیف میکه خودی

د. کنوصف می« ماندهعقب»و دیگری را « مترقی»شمارد؛ مذهبی را بر می« ماندهواپس

های اجتماعی و عروج نیروهای جدید سیاسی نیز ها در سطح جنبشبندیاین قطب

داریِ گندیده، هرازگاهی سر باز های چرکینِ برخاسته از سرمایهکند. دملخودنمایی می

شوند یهای مختلفی ظاهر مو نئوفاشیستی در ریختسان نیروهای راسیستی کنند و بهمی

شان را در های جمعیسازیو هویت ی فعالیتی تاریخی( بخش عمدهو )در این برهه

دهند. جویانِ آواره را آماج حمالت خود قرار میقالب مخالفت با اسالم، موج پناه

بدیل شده و در سطح زا در این جوامع تای تنشو مهاجرستیزی به پدیده4«هراسیاسالم»

یغاتیِ موازات پروپاگاندا و بمباران تبلراستی به گفتمانی نیز بسیاری از جریانات دست

نند تا زسازیِ این گفتمان دامن میهای بورژوازی، به بازتولید و نهادینهالینقطع رسانه

های سوز، یعنی بحرانوپاگیر و خانمانهای دستاذهان جامعه را از منشأ اصلی بحران

قدرت اثربخشیِ این تبلیغات چنان  .داری، منحرف سازندساختاری و ادواری سرمایه

اند ی این گفتمان گرفتار آمدهنیز در چنبره« چپ»هایی از بوده که حتی الیه« مؤثر»

ه هر پردازند؛ طوری کمی« اسالم سیاسی»ی و از همین منظر به تبیین و توصیف پدیده

 کنند.نظاره و با آن برخورد می« داعش» فرد مسلمان را در قامت

م ی اسالو ژرفای اجتماعی ـ سیاسی و نیز شدت و حدت تأثیرات پدیده گستره

ا نیز با ر سوسیالیستیخود گرفته است که نیروهای چپ و سیاسی چنان ابعاد جهانی به

لیل حهایی که خود را در هیأت تبرانگیزی روبرو ساخته است. چالشهای مناقشهچالش

دیگر  یگذارد. جنبهبه نمایش می «اسالم سیاسی»ی و تأویل متفاوت از اسالم و پدیده

ی مبارزاتی ها در عرصهبا این پدیده هاآنیابی و روش برخورد این مواجهه، موقعیت

 یهای امپریالیستی در خاورمیانه به بهانهو منازعات پرتنش قدرت است. ائتالف

                                                      

0. Islamophobia 
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، میدان عمل را بیش از پیش برای مبارزات «روریسم اسالمیت»رویارویی و جنگ با 

ردهایی ها رویکتر کرده است. از درون این کشاکشخواهانه و سوسیالیستی تنگترقی

ها کردن ماهیت سیاسی و افتراقرغم لحاظآورند که، بهسر بر می« چپ»از میان طیف 

، «مپریالیستیهای اها و سیاستمقابله با نئوفاشیست»از حیث ایدئولوژیکی، با مستمسکِ 

بسا پراکتیزه نیز همکاری و قرار گرفتن در کنار جریانات اسالمی را توصیه و چه

میزی آکنند. از این بگذریم که سابقاً احزاب کمونیست دچار چه اشتباهات مخاطرهمی

ی آن را با ند و خود نیز در درازمدت هزینهاهدر روش برخورد با اسالم سیاسی شد

پ، پردازان چی متأخر نیز، برخی نظریهاند، در دورهژنوساید و حذف فیزیکی پرداخته

ارزنده از برآمد و مختصات اسالم سیاسی، در تحلیل نهایی و استنتاج  هاییتحلیلدر کنار 

« راطیاف»گرایانِ کمتر هایی از اسالمدلی با و قرارگرفتن در کنار نحلهعملی، نوعی هم

(، یا اینکه حمایتِ Harman, 4991اند )بسیاری توجیهات توصیه کردهی را در لفافه

بی ایاالت طلتضعیف استعمار صهیونیستی و توسعه»اهلل لبنان به منظور ها از حزبچپ

اند. با نتیجه گرفته« ضدامپریالیستی»( را از درون گفتمان Kumar, 4244« )متحده

بودن «ارتجاعی» یدایرهاسالمی نیز از  ی همین رویکرد، بعضی جریاناتهبوط در چنبره

 شوند.پیچیده می« نماتریخوش»ی و در لفافهخارج 

مآبانه از نگرانه و با رویکردی لیبرالشکلی بسیار سطحینظرگاه دیگری نیز به

ی یدهسان یک مذهب و پدکیشانش، اسالم بهو هم بینیِ ساموئل هانتیگتونی جهاندریچه

مند است که اسالمِ سیاسی و دهد و عقیدهکاسه جلوه میرا یک «اسالم سیاسی»نوینِ 

« اسالم ناب»ایم همان اکنون با آن مواجهوجود خارجی ندارد، آنچه هم« غیرسیاسی»

های ایدئولوژیکی را بر مبنای که قادر نیست واقعیت« گرایانهذات»است. رویکردی 

سی، اقتصادی و اجتماعیِ نظام های سیای مادی و اجتماعی آن دریابد و مؤلفهپایه

ها بخشند ملحوظ بدارد، بساکه پدیدهنمودهای نوین می که به این پدیده را داریسرمایه

 ها تهی از هر نوعکند؛ گویی پدیدهتلقی می« فراتاریخی»شان امری «ذات»را بنا به 
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بیین اخت و تمندند. این نظرگاه، برای شناند و در نتیجه اساساً غیرزمانخصلت تاریخی

های پرتناقض آیات قرآن و احادیث اسالمی ویالن ی اسالم سیاسی، در زیر و بمپدیده

ی هفتم های متوحشِ جهادگرایانِ سلفی را صرفاً از سرشت اسالمِ سدهاست تا رویه

ی منطق وپرداختهی پردازش، ساختهاین نگره و شیوهپرواضح است که بیرون بکِشد. 

را ساکن و جاودانه « امر واقع»های بورژوازی چراکه ایدئولوگ، داری استسرمایه

 داریبینی، نظام سرمایهدهند و خصلت تاریخی آن را نادیده، و با همین جهانجلوه می

ها گیرند. رویکردی که با همین روش به مصاف پدیدهرا نه تاریخی، بلکه ابدی فرض می

نگری که اسیر ی سطحیخواننده»(، چیزی نیست جز 4422رود، به قول لوکاچ )می

 (.422شده است )ص« ی اندیشیدندارانههای سرمایهشیوه

یاست آفرین باشد که به ستواند فاجعهفهمِ غیرمارکسیستی چنین خوانشی زمانی می

ی صورت بایستی شیوهدر آید. در آنسوسیالیستی و پراکسیس یک جریان جدیِ 

دست که مسلمان )یا حامل هر مذهب ر و تهیهای کارگها با تودهبرخورد کمونیست

پردازند ض مذهبی )اسالمی( مییشان به انجام فرادیگری( هستند و نیز در زندگی روزمره

ت ـ با ها نیز اسی مبارزاتی کمونیستی عظیم اجتماعی که بخشی از سوژهـ یعنی توده

درت سیاسی و گرا و جهادیست که در صدد تصرف قسیاسیِ اسالم جریانات و عناصر

ی سطوح حیات سیاسی و اجتماعی جامعه های خود در همهکردن پروژه و برنامهعملی

ی ی چشم این رویکرد، در حوزهتر، از دریچهسان باشد. به بیانی روشنهمهستند، 

ارز ی طبقاتی و سیاسی، یک کارگر مسلمان در فالن کارخانه با اسامه بن الدن هممبارزه

 ایگاه قرار دارد.است و در یک ج

رفتن واقعیات اجتماعی و تغییر جوامع است. مصافآغازگاهِ به زمینه وشناخت، پیش

و  آمدهایی برانگیزندهشود که چه پیشدر پرتو این پارادایم، منطقاً این سؤال طرح می

 یهاها( برای دههای از آنکه )مجموعه، با آن«جوامع اسالمی»اند که بانیِ شرایطی بوده

 گفتمان نیز و ،مندترین احزاب کمونیست دنیاترین و قدرتایمتوالی شاهد توده
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وردار ای وسیعی برخناپذیر و مقبولیت تودهخواهی از هژمونی چالشسکوالریسم و ترقی

این،  .ترین نیروهای سیاسی تبدیل شده استچنین به میدان جوالن ارتجاعیاند، اینبوده

ها ترین نوع پدیدهترین و فاشیستیاست که شنیع «خیزیحاصل»زار چه کشت

فشارند، درحالی که همین جوامع در زمان رویند و گلوی تاریخ را میگونه میقارچ

اند. آیا های رادیکال و پیشرو در منطقه بودهچندان دوری مهد فرهنگ و اندیشهنه

آن آمده است( را گونه که در متون مقدس توان صرفاً مختصات مذهبیِ اسالم )آنمی

ی متوحش شناسی پدیدهآغاز شناختکردن بستر تاریخی آن، نقطهبدون لحاظ

رفته فرضی را بنا بگیریم، باید پذیگرایی در جهان معاصر قرار داد؟ اگر چنین پیشاسالم

 صورت،دارند. در غیر این« تغییرناپذیر»و « جاودانه»شود که واقعیات اجتماعی خصلتی 

به  لکتیکیدیابا کاربست روش ستگاه فکری را زیر مهمیز نقد گرفت و این د بایستی

ـ اجتماعیِ این پدیدهشناختِ عینی ست روها همت گماشت. ازاینتر از واقعیات تاریخی 

های دخیل در برانگیز اسالم سیاسی، مؤلفهکه بنا به اقتضای زمانه ـ یعنی گفتمان بحث

و اجتماعی و نیز نگرش غیرمارکسیستیِ طیفی های فزاینده و مستمر سیاسی آن، چالش

ود پرداخته ش ترژرفتر و نام گرفته است افزون« اسالم سیاسی»به آنچه  ـ «چپ»از 

ا، هپوشانیی اسالم و اسالم سیاسی، همو از درون آن، خوانشی مارکسیستی از مقوله

 دست داد.ها را بهشدن با آناشتراکات، افتراقات و روش مصادف

های اجتماعی ـ اقتصادی و زمینهراین هدف این نوشتار، واکاوی و بازنمایی بناب

گذر عوامل داخلی و خارجیِ دخیل در ظهور و گسترش اسالم سیاسی است و از این ره

گرایان در جهان معاصر، که های متلون اسالمتالش دارد، نه پرداختن به تاریخِ نحله

ی ظهور که اسالم سیاسی بر بستر آن به منصه یابی شرایط مشخصی را دنبال کندریشه

هانی، واحوال جرسیده و بنابر شرایط تاریخی، در ارتباطی دوسویه و ارگانیک با اوضاع

رشد و گسترش یافته است. برای این مهم، این نوشتار را با طرحی شماتیک از رویکرد 

 ی مذهب،لهکنیم. سپس از منظر مارکسیستی به مقونظری و روش تحلیل آغاز می
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، مختصات آن شود. به دنبالهای ظهور اسالم و نقش آن در جامعه پرداخته میزمینه

تی و های امپریالیسها و خاستگاه طبقاتی آن، نقش قدرتی اسالم سیاسی، اندیشهپدیده

های منطقه، روندهای کالنِ اقتصادی ـ سیاسی در سطح جهانی که در رست و دولت

م، شود. سرانجااند، مورد غور و بررسی قرار داده میرینی کردهآفبسط این پدیده نقش

ی ای جداگانه که در آینده انتشار داده خواهد شد( با رجوع به اشتباهات گذشته)در نوشته

هیم ی اسالم سیاسی خوابا پدیده هاچپ جریانات چپ و کمونیست، به چگونگیِ برخورد

 پرداخت.

 

 یخی ـ دیالکتیکیگاه نظری: ماتریالیسم تارعزیمت .4
ی بشری یا بشریت عزیمت ماتریالیسم نوین جامعه(، نقطه4114از منظر مارکس )

خصوص در ، بهمارکس نشان ماتریالیسم تاریخیِسرشترو، اجتماعی است. از این

شناسی کرده است ـ نه تاریخ تاریخ را جایگزین یزدان»گروندریسه، این است که 

شده یا تعیین عنوان جانشینی مکانیکی ازپیشنه تاریخ به عنوان پیشامدپذیری صِرف،به

ه با های خاص خود کعنوان فرآیندی با علیّتتوالی ساختارهای ایستا، بلکه تاریخ به

انسانی در بستری از مناسبات اجتماعی و کردارهای اجتماعی ساخته  عاملیتنقش 

د را بر کسانی که با آن های خوشود و این مناسبات و کردارهای اجتماعی خواستمی

جای تاریخ عام انتزاعی، تحلیلی انتقادی از کند. ... مارکس بهدرگیر هستند تحمیل می

ی تولیدی و به ویژه بودنِ هر شیوهفرآیندهای تاریخی را مطرح کرد که خاص

(. در واقع 444ـ444، ص4419سینز وود، )میک« داری را مورد تاکید قرار دادسرمایه

های آن دسته از اقتصاددانانی است که تمامی تفاوت»طلبیدن س به چالشقصد مارک

 «بینندی اشکال جامعه میرا در همه داریسرمایهکنند و مناسبات تاریخی را محو می

Marx, 4994, 424)..) یک  ی اجتماعی مختص بههای خاص هر پدیدهبنابراین حصه

ها را بر کل تاریخ تعمیم داد و توان آنیرو، نمی تاریخیِ خاص هستند و از ایندوره
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مذهب، سیاسی ـ اجتماعیِ  هایقایل بود. رویه« ذاتی ثابت و فراتاریخی»برای آن 

ی یوهبندی شگردد، در صورتداری بر میهای پیشاسرمایهی آن به صورتگرچه پیشینه

رفته از گو نشأت شوند که خاصهتری پدیدار میداریْ با نمودهای متفاوتتولید سرمایه

ها را داریْ آنسرمایه و بسط های حاصل از تکویننیروهایی است که دگرگونی

ترین مقوالت، با وجود انتزاعی»واقعیت این است که  دارد.چنین به واکنش وامیاین

هاست، هر قدر هم بودن آنی انتزعیی ادوار، که خود نتیجهشان در همهاعتبار کلی

اند و تنها در درون شرایط تاریخیِ خود اعتبار از محصول شرایط تاریخیانتزاعی باشند، ب

 (.41، ص4411دارند )مارکس، 

اند همچنین، سرشت انسان و نهادهای مستقر در جامعه، امری نه انتزاعی، که انضمامی

ها ه آنک، «شناسیفرجام»سازند؛ این نمودها را، نه با نگرشی تاریخ بشر را میفرآیند و 

وار با ساختارهای تاریخیِ خاصِ خود شناخت. درحال تکوین و در ارتباط انداماید را ب

توان انسان و نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بینی، نمیدر پرتو این جهان

های ها را برای تمام صورتنشان آنکه سرشتآن را از بستر تاریخ منتزع ساخت، طوری

که گویی تاریخ های تاریخی معتبر دانست، چنانساختاری یزندگی اجتماعی در همه

چیزی جز ثبت تعامالت نمودهای این جوهرها نیست. مارکس این روشِ شناخت را به 

ر پوست است، فقط دپوست، سیاهسیاه»دهد: ترین وجه چنین توضیح میبینانهژرف

ریسی، بهبرای پن ریسی ماشینی استشود، ماشین پنبهاوضاع خاصی به برده تبدیل می

شود. جدا از این اوضاع، سرمایه نیست، همانطور فقط در اوضاع خاصی به سرمایه بدل می

ی اجتماعی، هر پدیده«. که به خودی خود نه طال، پول است و نه شکر قیمت شکر

های مختلف اقتصادی ـ اجتماعی نیز بندیچون مذهب، اگر حتی در توالیِ صورتهم

ناپذیر ظاهر ی ایستا و انعطافااجتماعی موجود باشد، در جلوه سان یک واقعیتبه

ی های متعددی را از سر خواهد گذراند. نگریستن به استحالهشود، بلکه دگرگونینمی

 های اجتماعی در گذر زمان و شکلِ کارکردیهای عینی تمامِ پدیدهی صورتپیوسته
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ای است که ما را قادر شناسیوشها در ساختار کلیِ یک نظام اجتماعی، یگانه رآن

 سان فرآیند اجتماعی ـ تاریخی دریابیم.سازد واقعیات اجتماعی را بهمی

روست که کاوشِ درخور در امور موبوط به انسان و جامعه، باید بتواند با از این

تحلیلی انضمامی از واقعیات اجتماعی، پیوند دوسویه و دیالکتیکی میان مختصات ذهنی 

ها گاهی، ایدئولوژی و ...( و شرایط عینی )اقتصادی، سیاسی و اجتماعی( انسان)مذهب، آ

های گوناگون و در سطح کالن و جهانی آشکار سازد. به بیانی دیگر، تئوری را در دوره

ه ی مشخص اجتماعی، بباید قادر به توضیح این مسئله باشد که چرا جوهر یک پدیده

شود. کنیم( ظاهر میطور که ما آن را مشاهده میی مشخصی )آنشکلی وارونه در پوسته

 ی درونی و ماهیتها به شکلی متضاد با هستهداری صورت ظاهریِ پدیدهدر نظام سرمایه

 زننده که با رجوعِ صرف به نمودهای بیرونیکنند؛ تضادی گولشان نمود پیدا میبنیادی

گونه که شود. همانمنجر می های پدیدهمایهآن، به کژاندیشی از فهمِ کارکردی درون

اشتند، واسطه دها با هم انطباقِ بیی بیرونی و جوهر پدیدهکند، اگر جلوهمارکس بیان می

ی واقعیات بود. بنابراین، کارکرد نظریه در این حوزه، راه شناخت شالودهزاید می

بارآلود های غشناسی، مستلزم کنار نهادنِ دادهاجتماعی را باید بگشاید. تطبیق این روش

واقعیات اجتماعی است تا سازوکار درونی و بنیادین آن را به  ی ظاهریِدردیدن پرده و

ی وارهخصلت بتپرواضح است که . کردبازنمایی  درک و بهترین نحو ممکن

ی شان، خصلتِ واژگونهها با جوهر اصلیهای اجتماعی و ظاهر پرتناقض پدیدهصورت

های نوین مذهب سرشار از پارادوکس که جلوهی است. اینداری تولید سرمایهشیوه

داری ظهور ی سرمایهشوند، ناشی از این واقعیت است که در بستر جامعهپدیدار می

ه خود اش ـ کواسطهی اسالم سیاسی را باید از صورت معینِ بیاند. بنابراین، پدیدهکرده

ای را های انضمامیجدا کرد و میانجی کند ـبیان می اتوپیاییانتزاعی و های را با رویه

گذر، شناخت ره و از همین ،های درونی آنیابی به هسته و کارویژهیافت که دست

سازند. همچنین، تئوری و پژوهش باید پذیر میاین پدیده را امکان کارکرداز  تریژرف
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 بندیِبندی به صورتکه جامعه از طریق آن، از یک صورت را قادر باشند فرآیندی

کهنه  هایآفریند و یا پدیدههای نوینی را میکند و به تبع آن، پدیدهدیگری گذار می

کنند، وارسی و بازنمایی کنند. با همین روش در رخسارهای دیگری نمود پیدا می

های خاصی هایی که مذهب در فرآیند تاریخی دچار شده و جلوهتوان دگرگونیمی

باط با کلیّت جامعه توضیح داد. این، همان روش ماتریالیسیم خود گرفته است را در ارتبه

دیالکتیکی و تاریخی است که ضمن شناخت امور واقع در فرآیند تحوالت تاریخی، راه 

نچه آ دهد.ساز و انقالبی قرار میی دگرگونهاتغییر نظم موجود را نیز در اختیار نیرو

ر بنیادین سوی تغییمجرای انقالب بهکند پراکسیس انسان از این دگرگونی را متحقق می

 است. 

یدی یافته در مناسبات تولهای تکوینای که غلیاندر فرآیند تحوالت تاریخی، دوره

ژرفی  های گسترده وبسته و سازگار نیستند، دگرگونیبا سازوکارهای روبنایی آنْ هم

بات و نیروهای آن، مناسی آید که در نتیجههای ساختار جامعه پدید میدر سازواره

که جامعه را به بحران شماری خواهند شد، چنانخوش تغییرات بیاجتماعی دست

کِشاند و در برونداد آن، نیروهای اجتماعی را به واکنشِ متقابل و تضادآمیزی وا می

دهد. در چنین مراحلی های متفاوتی قرار میکه جامعه را در برابر بدیلدارد، طوریمی

های ممکنِ سیاسی ـ روی بدیلتاریخی، زمانی که مسیر گذار جامعه به از بحرانِ گذار

ایجاد  «خالء ایدئولوژیک»ساز و اجتماعی هنوز نسبتاً گشوده است، نوعی گشایشِ بدیل

های اتوپیایی است. دقیقاً در چنین بستر تاریخی، شود که مساعد پیدایش ایدئولوژیمی

اند( به یی که متحمل بیشترین خُسران شدههاهایی از نیروهای اجتماعی )آنالیه

که منافع خود را نه در حال و جویند، چونمی اتوپیایی تمسکشبههای ایدئولوژی

 تجسم خواهند کرد. بنابراین، شناخت« های پیشینشهرآرمان»ای ناملموس، که در آینده

شرایط اجتماعی ـ  با مبنای مادی و ی برقراری رابطههای اتوپیایی، الزمهایدئولوژی

ی دیالکتیکی میان ذهن و عین است تا قادر باشیم در تاریخی آن، یعنی کاربست رابطه
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شناسی انتقادی، به شکلی پویا و گرایی را کنار نهیم و با روشی سطوح، ذاتهمه

های های سیاسی را بر بستر تاریخی و در فرآیند دگرگونیچندسویه، ظهور اندیشه

 عی مورد پژوهش قرار دهیم و بازنمایی کنیم.اقتصادی ـ اجتما

به قوع  (ی دیگری از جهانیا هر نقطه)افزون بر این، تحوالتی که در خاورمیانه 

ربط به تحوالت دنیای پیرامون، بلکه آن جوامع و بی« ذات»پیوندد، نه برخاسته از می

رک خود حمل در اشکال مختلف مُهر اوضاع و احوال جهانی را پیوسته بر پیکر و تا

 ویژه در شرایطی که سرمایهکند؛ ساختارهای اقتصادی ـ سیاسی حاکم بر جهان ـ بهمی

 گستر بر حیاتشکلی جهانو سازوکارهای ناظر بر آن، تمامی مرزها را در نوردیده و به

تِ این وخیزهای تحوالبشریت استیال یافته است ـ پیوسته و بالواسطه در ظهور و افت

ر بوده است. تحلیل جامع از چرایی تحوالت سیاسی و اجتماعی در این جوامع اثرگذا

 ای و جهانی( است.مناطق، مستلزم استفاده از سطوح مختلف تحلیلی )ملی، منطقه

 قرار فرض در مرکز این نوشتارشناسیِ انتقادی، چند پیشبر اساس این روش

 گیرند:می

فرضیه باشد که انسان خالق   اینشناسیِ مذهب، آغاز روشکه نقطهدر صورتی یکم،

ذهب شناسی مانسان است و بنابراین، هستی« بیگانگی»ای از مذهب است و مذهب جلوه

ی بکاویم. به بیان« تاریخی»شناسی قرار دهیم، بایستی این مفاهیم را را ذیل انسان

ید ، بابیگانه است "انسان"تاریخی است، اگر  بیگانگی خود مفهومی کامالً»تر، روشن

ی علل معینی بیگانه شده باشد ـ عللی که کنش و واکنشِ رویدادها از چیزی و در نتیجه

ی که در چارچوب تاریخو اوضاع مرتبط با انسان به عنوان موضوع این بیگانگی است 

« ازخودبیگانگی»روست که (. ازاین14، ص4412کنند )مزاروش،خود را متجلی می

گیرد و در هر ساختار ای را در گذر زمان به خود میشدهههای متعدد و استحالانسان جلوه

چون یهودیت، کند. بنابراین، اسالم، همتاریخی خاص، رخسارهای خاصی پیدا می

، یک مذهب است که در یک برّش تاریخی و بر بستر اوضاع و ئیسممسیحیت، هندو
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تعبیرات  ای ازسان مجموعهاحوال مشخصی هستی گرفته و گسترش یافته است؛ اسالم، به

تخیلی و ذهنی از کائنات و جهان پیرامون، احکام و دستورات مذهبی و نیز هنجارها و 

آن متوسل  ها بههای اجتماعی آن، معلول شرایط مادی مشخصی است که انسانارزش

 برند.سر میاند و کماکان در پناه آن بهشده

، از انسان« بیگانگیازخود»گاه سان تجلیی مذهب، به، در صورتی که پدیدهدوم

گرایی و درک فرآیند انضمامی تحوالت اجتماعی ـ اقتصادی انتزاع شود، به ذهنی

گذر رهیافت ماتریالیستی ـ ظاهری صِرف از تاریخیت منجر خواهد شد. بنابراین از ره

اریخی، تری از تشود که در مراحلِ پیشرفتهدیالکتیکی از تاریخ، چنین استنتاج می

ی سیاسی به میانجی دین و در قامت امر خدا، در درون جوامع مختلفی سر بر هانظام

آورند. تقریباً تمامی ادیان ی خود درمیهای پهناوری را تحت سلطهآورند و سرزمینمی

نوعی با تغییراتی در فرآیند تحوالت تاریخی و منطبق با موجود در تاریخ بشریت، به

ر اند. دها و سازوکار قدرت سیاسی درآمیختهحکومتها، اقتضای زمانه، با امپراتوری

های مذهبی و سیاسی در جوامع توان قایل به ایجاد دیوار چین میان حوزهحقیقت، نمی

مختلف بود. دامنه و نسبت ادغام و یا تفکیک این دو حوزه، تابعی از شرایط تاریخی و 

ند. آنچه در این میان ای است که در آن دخالت دارروند ستیزهای اجتماعی و سیاسی

های عمل و قدرت ی تفکیک میان ساحتپوشد، درجهی عملی میبیش از هر چیز جامه

 آید.ی سیاسی در میی مذهب به تابعی از حوزهسیاسی است که اغلبْ حوزه

ه مدرن ک متعلق به دنیای ستایشود پدیدهخوانده می« اسالم سیاسی»، آنچه سوم

رایطی را رو، باید شاست. از این شدهمشخصی از تاریخ پدیدار  بر بستر تغییر و تحوالت

ی اجتماعی، بنا بر اقتضای طبقاتی و سیاسی یابی کرد که این اندیشه و پدیدهریشه

دین »کند. هرآنچه در هیأت بر بستر آن ظهور پیدا می نیروهای مشخص اجتماعی،

و « ناب»تاریخی، به شکل های ی دورهتواند در همهشود، نمیشناخته می« اسالم

که سانی داشته باشد، بلی معین و مختصات همگرفته ظاهر شود و یک کارویژهقالب
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در هر مرحله از تاریخ و در رابطه با ساختار کلی آن جوامع عمل خواهد کرد. با اقتباس 

شناسیِ ماتریالیستی ـ دیالکتیکی، اسالم، تنها در اوضاع خاصی از تاریخ در از روش

ها، ای متقابل با دیگر پدیدهشود و در رابطهپدیدار می« اسالم سیاسی»ی الب پدیدهق

گرای های اسالمبنابراین، جریان کند.صورت ایدئولوژیکی و اجتماعیِ معینی پیدا می

باز محصول شرایط »های ایدئولوژیکیِ انتزاعی داشته باشد، سیاسی، هر قدر هم رویه

 (.41، ص4411)مارکس،« ون شرایط تاریخیِ خود اعتبار دارنداند و تنها در درتاریخی

های فکری و نظری اسالم فرض ما این است که: نطفهدر پرتو این پارادایم، پیش

ی بیستم و از درون شرایطی سر ی نوزدهم و اوایل سدههای سدهسیاسی از واپسین سال

ی هشانبهداری، شانههسرمایی و توسعهبر آورد که فرآیند مدرنیزاسیون و تکوین 

های بنیادینی قرار خوش دگرگونیرا دست« جوامع اسالمی»گریِ امپریالیسم، سلطه

بورژوازی در مخالفت با بورژوازی و هراسان از اند. در این مرحله از تاریخ، خردهداده

ی رااندازی روشن بچشم یاش و نیز ناتوان از ارائهرفتن منافع و جایگاه طبقاتیازکف

که کند، چونگراییِ اتوپیایی را به افق سیاسی خود تبدیل میآینده خود، واپس

(. بنابراین خاستگاه 4411)مارکس، « چرخ تاریخ را به عقب بچرخانند»کوشند می

سنتی است که با طرح احیای اسالم و بورژوازی خردهطبقاتیِ اسالم سیاسی، ایدئولوژیِ 

یتی از وضع موجود ـ که برآیند مستقیم رشدِ دعوت به بازگشت به گذشته، نارضا

گونه که کریس گذارد. آنداری است ـ را به نمایش عمومی میسازِ سرمایهدگرگون

 داریگرایی در جوامعی ظهور یافته که از سرمایهاسالم»کند، ( بیان می4991هارمن )

سپس  یالیستی ومداخالت خارجی امپر یوسیلههایی که نخست بهاند، آسیبآسیب دیده

آمده در اثر تغییر روابط اجتماعی داخلی به همراه رشد طبقات  وجودهاز طریق تحوالت ب

(. گرچه 9)ص « های مستقل ایجاد شده استداری محلی و ایجاد دولتسرمایه

دهند، را گرانیگاه ایدئولوژیک خود قرار می« عصر طالیی پیامبر»بنیادگرایان دعوت به 

ای های منطقهبندیعمل اجتماعی در نوسان میان جریانات سیاسی، بلوکمنتها در میدان 
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بگیرند. برند و تالش دارند در انطباق با شرایط موجود منافع خود را پی سر میو جهانی به

ه است کبورژوازی خردهی ایدئولوژی های پیوسته، شناسهزاگاین تناقضات و زیگ

که  اختصار این استتبیینِ کلی از این پدیده بهکند. بنابراین، همواره خودنمایی می

گونه ذات اسالم )آن گرفته ازای انتزاعی و فراتاریخی و نشأتاسالم سیاسی، نه پدیده

کنند(، که برآیند می مطرحبورژوازی های لیبرال و چپ خردهکه طیفی از ایدئولوگ

ی برآمد و ی بالقوههاداری است که زمینههای اجتماعی و سیاسیِ سرمایهدگرگونی

 آفرینی جریانات اسالمی را مهیا ساختند.نقش

 

 روش تحلیل .4

نقد اقتصاد »و « شناسی ماتریالیستی ـ تاریخیجامعه»ای از این تحلیل با کاربست آمیزه

ک سان یی ظهور اسالم، بهی آن به مطالعهشود که بر پایهبه پیش برده می« سیاسی

ه بر که با تکیپردازد؛ روشینام گرفته است، می« اسیاسالم سی»مذهب و آنچه اکنون 

بردن به فرآیندهای اجتماعی و تاریخی و در چارچوب ساختارهای تاریخیْ برای پی

کارکرد جوامع در شکل کالن و چگونگی تغییرات بنیادین آن در گذر زمان و در 

تار در این نوش پردازد. آنچهها میپدیده کنکاشپیوند متقابل با تحوالت جهانی، به 

ایی از کردنِ فرآیندهای جاری در طول زمان و زنجیرهنظر است لحاظتحلیلی مطمح

ی کننده هستند. به عبارتآمدها تعییندادهای علّی است که در تحلیل و توضیح پیرخ

شناختی را نه با انتزاع جامعه از واقعیت انضمامی اجتماعی ـ تر، رویکرد جامعهدقیق

طوری که از حیث مفهومی و نظری به بُعد زمانیِ حیات های تاریخی، بهوالیاقتصادی و ت

، «ریختا»اجتماعی و تاریخمندِ ساختار اجتماعی توجهی نشود، بلکه با عطف توجه به 

 دهیم.گری و ساختاریابی را مورد بررسی و تحقیق قرار میوقایع و فرآیندها و کنش
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که   را ایتالش دارد علل بنیادی 4،«آیندروش ردیابیِ فر»این تحلیل با کاربست 

زمانی مشخص، به ظهور و گسترش اسالم سیاسی منتج ی در گذر زمان و در یک بازه

ازسازی است که در پی ب یتحلیل روششده است بازنمایی کند. روش فرآیند ردیابی یک 

عوامل علّی را های حاصل از ی آنها، پدیدهای از فرآیندهای علّی است تا بر پایهزنجیره

اخت و عنوان روش شنردیابیِ فرآیند، به»تبیین کند و توضیح دهد. به عبارت دیگر، 

دادها، با درنظر داشتن تحوالت یا آزمون ی رخها و پیوند چندسویهتحلیلِ شواهد، توالی

 ـ ی علتگیرند، تالش دارد رابطهها در مورد سازوکارهای علّی که صورت میفرضیه

. از Bennett, A. & Checkel, 4244, 4-2)) «ها را توضیح دهدپدیدهمعلولی 

های خاصی از تاریخ، چه در سطح ای از تحوالت اساسی در برشگذر، رشتهاین ره

های معینی در پیدایش و که بالواسطه و یا به میانجیرا ای و چه در سطح جهانی، منطقه

رار خواهیم اند مورد کاوش قایفا کردهکننده و کلیدی گسترش اسالم سیاسی نقش تعیین

های بنیادین آن پیوند برقرار های بیرونی و ریشهداد تا به شکل انضمامی، میان جلوه

 سازیم.

 اسالم( مارکسیسم و مذهب ) .4

تنها مبحثی نامأنوس و غریب نیست بلکه انبوهی از خوانش مارکسیستی از مذهب نه

های متعدد مذهب تبیین و شناخت جلوهاند که به متون فلسفی ـ نظری خلق شده

 ی مذهب، خوانشترین نگرش انتقادی و ماتریالیستی به مسئلهپردازند. درخشانمی

های مارکس، برای شناخت هستی ی اجتماعی است. بنا بر آموزهمارکس از  این پدیده

ه بر ی کها رجوع کرد، بلکه باید از واقعیات مادی و عینتنها نباید به آسمانمذهب، نه

روست که مارکسیسم، بنابر وسخت استوار است، عزیمت کرد. از ایناین زمینِ سفت

بر بستر آن پدیدار  مذهبیهای مادی و اجتماعی که خرافات و توهمات ضرورت

                                                      

0 Process tracing method 
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ای از عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میانجی مجموعه شوند و در گذر زمان و بهمی

پردازد و به شکلی سنجیده آن را از آسمان قد مذهب، میشود، به نحفظ و بازتولید می

 رود.کشاند و به مصاف آن میزمین می به

اند نمودهای هستی و های اولیه به حکم شرایط زندگی، ناتوان از آن بودهانسان

ها عاجز از آن ی مظاهر گوناگون جهان پیرامون خود را دریابند. آنطبیعت و کلیه

ت که روسدست دهند. از اینگر آن بهادث طبیعی و تبعات ویرانبودند پاسخی برای حو

ل و توهم خیاتکلیفی در جریان زندگی، به ناگزیر برای تسکین خلجان و گذار از بی

بردند؛ نخست جادو و جنبل و سپس مذهب پدیدار گشت.  پیدایش مذهب، پناه می

ر ودهای موهومی هستند که دشمار نمپرستی، از آن بیپرستی و انواع مختلف خرافهبت

فراگشت حیات بشری برای پاسخ به مسائل مختلف زندگی و تسلطِ ذهنی بر دنیای 

 زانو دررا به ناکی که انساناند. دردهای العالج و بیمپیرامون شکل و قوام گرفته

هایی نه صرفاً آورد؛ واکنشهای متنوعی را از درون خود فراهم میآورد، واکنشمی

پذیریِ شرایط اسفناک، بلکه تالشی نیز بود برای مقابله با آن درد و ملجهت تح

بی رنج مذه»کردند. بنا به بیان مارکس ی انسانی جلوه میهایی که خارج از ارادهمشقت

هنگام اعتراضی علیه این دردمندی در عین حال که بیان یک دردمندی واقعی است هم

روح قلب، و روح جهان بیدیده، قلب جهان بیمرود؛ مذهب آه مردم ستشمار مینیز به

 « ها است.است؛ مذهب افیون توده

های سیاسی از دل ، در فرآیندهای تاریخی، نظامگفته شد ترپیشطور که همان

ز در کنند. اسالم نیآیند و به میانجی مذهب مناطق وسیعی را تسخیر میجوامعی پدید می

های متعددی شد. خوشی دگرگونیو دست شرایط تاریخی مشخصی ظهور پیدا کرد

هایی ی تجاری عربستان، ضرورتی هفتم، یعنی جامعهشرایط اجتماعی ـ اقتصادی سده

را ایجاب کرده بود که بر بستر آن، به میانجیِ ایدئولوژی مشخصی، ستیزهای طبقاتی و 
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از  متشکل اجتماعی داخلی به نفع انسجام اجتماعی ـ مذهبی در برخورد با دنیای خارجِ

 بینیِ مشخصی قد علم کند. را فرونشاند و اسالم در هیأت یک جهان« بیگانگان»

شماری میان پادشاهان های بیی چهارم تا هفتم، عربستان با کشمکشدر طول سده

م( به عربستان مرکزی حمله  444ی ششم )ها در سدهاطراف آن مواجه بود. حبشی

ی دست ساسانیان از یمن بیرون رانده شدند. در نتیجه میالدی به 424کردند، اما در سال 

های مستمر، اقتصاد عربستان جنوبی از هم گسیخت و اتحاد سیاسی این منطقه به نزاع

 ی سیاسی وی ششم، تنها مکّه در برابر گرایش تجزیهکلی از دست رفت. در سده

کرد. بازارهای مکه اجتماعی مقاومت و تمرکز مهمی از نظر اقتصادی و اجتماعی ایجاد 

جایگاه مهمی در تجارت « قریش»ی منبع اصلی درآمدهای تجاری این شهر بود. قبیله

. حفظ و تقویت موقعیت  (Lapidus, 4241, 44)این شهر با دنیای بیرون پیدا کرد

المللی مستلزم کسب اتحاد و همبستگی قبایل اقتصادی و رقابت با تجارت بین

. در شرایطی که عربستان در تالطمات سیاسی و اقتصادی ی عربستان بودجزیرهشبه

ومرج شده بود، نوعی خالء ایدئولوژیک آفریده ی آن گرفتار هرجبُرد و جامعهسر میبه

هایی را های پیدایش ایدئولوژیزمینهثباتی، پیشبود. در واقع، غلبه بر چنین اوضاع بی

چتر مشترک تجمیع کند. ظهور اسالم ایجاد کرده بود تا قبایل این مناطق را زیر یک 

از حیث سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، پاسخی به اتحاد و انسجام میان قبایل عرب بود تا 

ها در ن، یعنی رقبای آ«بیگانگان»موقعیت تجاری اعراب نسبت به ازجمله بدین وسیله 

ا واند بدست که بتای از احکام و عقاید مذهبی و یک. مجموعهکندمنطقه، را تقویت 

توسل به آن، افتراقات و ستیزهای درونی را به حداقل رساند و به تبع آن منافع سیاسی 

 هایسازمان دهد، زمینه« امت اسالم»ـ اقتصادی مشخصی را در دیگ بزرگی تحت نام 

مادی و اجتماعی برآمدن اسالم را مهیا ساخت. این، بدین معنا نیست که ظهور اسالم، 

 واحوال مشخصی در جریان بودندکه اوضاعارِ تاریخی بوده باشد، بلامری ناگزیر و جبرو
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این  «انسانی در بستری از مناسبات اجتماعی و کردارهای اجتماعی عاملیتبا نقش »که 

 .ی ظهور رساندندی تاریخی، یعنی اسالم را به منصهواقعه

چون م، همدرآمیختگی انکارناپذیر مسائل اجتماعی، اقتصادی و مذهبی در دین اسال

بر « پیامبر اسالم»گیری بسیاری از مذاهب دیگر، با ضرورت فائق آمدن جهت

کردن پراکندگی قبایل اعراب و کسب اقتدار سیاسی و مذهبی قابل توضیح است. با متحد

الجیشی در امر تجارت های خاورمیانه، موانع موجود سیاسی و سوقهایی از سرزمینبخش

ی تجدید حیات سیاسی آن فراهم شد. زمانی که چنین موقعیتی هابرداشته شد و زمینه

ر های خونین به دیگحصول گردید و خلفا، سالطین و امیران اسالم بعد از لشکرکشی

های قدرتمند، موقعیت سیاسی و اقتصادی خود را تحکیم نقاط دنیا و تشکیل امپراتوری

ادی های سیاسی و اقتصاز ضرورت بخشیدند، اقتدار مذهبی و اعمال آن بر جامعه، به تابعی

ی های مذهبدهند که تفکیک میان حوزههای انجام گرفته نشان میزمانه درآمد. پژوهش

های آمیختگی و پیوند آنها، در طول زمامداری سلسلهی درهمو سیاسی و نیز درجه

هب ذعباس و امپراتوری عثمانی به شکلی ناهمگون، گاه با تفکیک نسبیِ مبنیامیه، بنی

و سیاست، و گاه با ادغام و همپوشانی بیشتر این دو حوزه، در جریان بوده است 

(Ayoob, 4221 .) 

ی یافته و اقتصادی مبتنهای اجتماعات کوچک نظامبا وجود اینکه اسالم بر شالوده

ی تجاری عربستان است، منتها از ی جامعهبنا شد، و اگرچه زاده دادوستد تجاریبر 

های احلِ اطلس در آفریقا تا سواحل اقیانوس آرام جنوبی، از استپهای سوسرزمین

سیبری تا جزایر دوردست آسیای جنوبی گسترش یافت و با لشکرکشی و فتوحات 

رغم این واقعیت که اسالم از خاستگاه نخست خود . بهشد، قلمرو آن پهناورتر درپیپی

چنان بر پیشانی دارد خود را هم زادگاههایی از مُهر سو جنبهتجاوز کرده است، از یک

واحوال تاریخی و اجتماعی در جوامع دیگر، در گذر زمان و مطابق با اوضاعو از سوی

ذیریم که این واقعیت را بپشده، تغییر و تحوالتی را نیز از سر گذرانده است. مادامیفتح
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و  که مذهب محصول شرایط مادی و پیکریافته در آگاهی کاذب از واقعیات است،

مادامی که مذهب ابزاری در درست پادشاهان، سالطین و امیران برای تعقیب منافع 

خوش ستد طی زمان و بنابه مقتضیات زمانهپس شان است، طبقاتی، سیاسی و اقتصادی

فراوان  حمالت نظامیبا « ناب»های فراوانی نیز خواهد شد. اگرچه اسالم دگرگونی

در نوردید و آن را به قلمرو سیاسی و اقتصادی خود بخش وسیعی از جغرافیای جهانی را 

لط هم، حتا اسالم مس»یکسان تفسیر و پراکتیزه نشده و  جا بهافزود، منتها همیشه و همه

(. 44، ص4494)هارمَن، « ی عقاید منسجمی نیستحداقل در اشکال مردمی آن، مجموعه

الفت داری خنمونه، در طول زمامنگاهی به تاریخ اسالم، پی خواهیم برد که از باب با نیم

م(، فرمانرواها بیش از هر چیز مشغول گسترش قلمرو خود بودند  114-2242امیه )بنی

معناکه کردن دین اسالم داشتند. بدینو اساساً رویکردی پراگماتیستی به نسبت پراتیزه

شده فتح ها و قانون عرفیِ مناطقکردنِ دستورات اسالمی، همراه و آمیخته با سنتوضع

و  گذاشتشده تأثیر میهای جوامع فتحبوده است؛ هم اسالم بر فرهنگ، آداب و سنت

عرف و  و ها، قوانیناینکه اسالم نیز بنابر شرایط تاریخی، از فرهنگ و ارزشهم

صدد  جا( درهنجارهای این جوامع متأثر بوده است. در واقع فرمانروایان )همیشه و همه

سترش اند، بلکه حفظ و گی احکام و قواعد اسالمی بر جامعه نبودهکلمهبهسازی کلمهپیاده

یک احکام شریعت اسالم بوده بهسازی یکتر از پیادهشان بااهمیتی فرمانرواییحوزه

سازی، تمرکزگرایی ماهنگی خالفت عباسیان همراه بود با هاست. در مقابل اما، دوره

ام اسالمی بر جوامعی که تحت کنترل داشتند؛ کردن مجددِ قوانین و احکو اسالمیزه

کرد؛ اقداماتی اقداماتی که بیش از هر چیز شرایط تاریخی و سیاسیِ جدید طلب می

حت های تی سرزمینروایی بر گسترهسازی فرمانسیاسی به منظور تحکیم و هماهنگ

مذهبی و های (. بنابراین، ادغام و جداسازی حوزهVikor, 4224امپراتوری عباسیان )

ایط خطی نبوده، بلکه تابعی از شرسان و تکتنها ایستا، یکسیاسی در تاریخ اسالم، نه

 کرده است.ای بوده که چنین ضرورتی را اقتضا تاریخی و سیاسی
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ی آن، مذهب را های سیاسی ـ اجتماعی و نهادهای زیرمجموعهبا این اوصاف، نظام

د و به بیانی ذاتی در خودآگاهِ انسانِ مذهبی انایدئولوژیْ درونی کرده سان یکبه

در خدمت از خودبیگانگی، سرکوب و به قهقرا ترتیب، این ایدئولوژی بدیناند؛ درآورده

ـ مانند دولت، رفتن انسان عمل می کند. این پدیده با کمک ابزارهای تولید ایدئولوژیک 

و غیره  ها، دانشگاهوزهح، مذهبی ی مذهبی، مدارس«علما»نهادهای مذهبی، روحانیون، 

بخشد. اگر عجز انسانِ اولیه در شناخت جهان پیرامون خود، ـ بقای خود را استمرار می

تر، مذهب انعکاس ت و پیدایش جادو و مذهب بوده، در جوامع پیشرفتهیالسرآغاز تخ

مذهب مظهر  .گرانه بر جهان استی انسان از سازوکار مناسبات سلطهگازخودبیگان

ای از نیروهای قهرآمیز طبقاتی و اجتماعی است که انسان به نسبت مجموعه شدنمقهور

در  ی مناسبات طبقاتیدارد. در حقیقت، سلطهدستان را به تمکین و تسلیم وا میتهی

دیدگان به تصمیم خدا و نمایندگان آن بر نهادنِ ستمی گردنی اعصار، به واسطههمه

ها، و مرارت یابد. رنجده است و کماکان تداوم میروی زمین، به موجودیت خود ادامه دا

ی، درپهای پیپایان، جنگ و ویرانگریهای بیهای دردناک زندگی، جور و ستممشقت

ی انسانِ ستمکش که گویی آنچه بر گُردهسازد، طوریهمگی انسان را مقهور خود می

اده و خواست وی تحمیل شده است برخاسته از نیروهای ماوراء طبیعت و خارج از ار

پذیری آید و برای تحملاست. بنابراین، انسان زمانی در برابر این مناسبات به زانو در می

برد که از تغییر و بهبود شرایط زیست خود و وضعیت هایش به مذهب پناه میمشقت

 بخش خود را گم کرده باشد.هنگام افق رهاییحاکم بر جامعه درمانده و هم

این بیگانگی مفهومی کامالً تاریخی است و بنابرازخودشد،  گفتهتر گونه که باالهمان

در هر ساختار تاریخی خاص، به سبب علل بنیادیِ متفاوت، رخسارهای گوناگونی به 

 رغم شکوفاییداری، بهاکنون در نظام سرمایهگیرد. به بیانی دیگر، آنچه همخود می

بیعت طوری که انسان طو کائنات، به انگیز علم و دانش و آگاهی انسان از هستیشگفت
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د، بخشخدمت درآورده است، بقا و حیات اعتقادات مذهبی را استمرار میرا کنترل و به

 شود.( چنین توضیح داده می4929از زبان لنین )

از نیروى نهانى سرمایه ـ نهانى به این  ترس« خدایان را خوف خلق نمود.»

ه بینى شود ـ، نیرویى کها پیشى تودههتواند به وسیلخاطر که عمل آن نمى

کار کوچک را با ورشکستگى و انهدام در هر قدم زندگى کارگر و کاسب

تهدید نموده و به دنبال خود گدایى، « تصادفى»، «غیرمنتظره»، «ناگهانى»

ى مذهب است آن ریشهآورد؛ اینفروشی و مرگ از گرسنگى مىفقر، تن

از هر چیز یک ماتریالیست باید در نظر  پیشى اول و معاصر، که در وهله

 داشته باشد، ... .

ولید ی تی مذهب را باید در شیوههای مارکسیستی، ریشهبنابراین، مطابق با آموزه

یز وجو کرد. نرو، در بازتولید هستیِ اجتماعی انسان جستو مناسبات اجتماعی، و ازاین

ساختن رادیکال و انقالبیِ آن ر دگرگونآمدن بر این خودآگاهیِ وارونه، دمسیر فایق

سازند. آنچه این مناسباتی است که ملزومات ظهور و استمرار مذهب را فراهم می

تواند مجدداً وارونه سازد، یعنی رو پاهایش بنشاند همانا پراکسیس انسان وارونگی را می

املیت تغییر ع سان فعالیت حقیقی انسان، خود، فعالیتی عینی واست، زیرا پراکسیس، به

 است. این، همان جوهر انقالبی مارکسیسم است.

 

 های ظهور اسالم سیاسیمختصات و زمینه .1
ی اجتماعی در بستر تاریخی و اجتماعی خاصی شد که هر پدیده بیاندر سطور فوق 

ی اسالمی سیاسی را باید در ساختار تاریخی رو پدیدهکند. از اینرشد و نمو پیدا می

ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و تبیین کرد که از درون زنجیره مشخصی تشریح و

 ی اسالم سیاسیشناخت پدیدهبه  اسالم دینیِ اجتماعی پدیدار شده است. اگر از ذات

ی اسالم و اسالمی سیاسی یکی انگاشته شود و از زاویه یک ، و اگر دو مقولهپرداخته
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 ن انتزاعی غیرتاریخی، و تحلیلی ذهنیها نگریسته شود، از درون آپارادایم مشخص به آن

ش عواملی که بسترساز ظهور و گسترشود. بنابراین ذیالً زنجیرهو غیرعلمی استخراج می

اند بازنمایی و تشریح خواهد شد. نخست الزم است ی اسالم سیاسی را فراهم ساختهپدیده

 دست دهیم.تعریفی از اسالم سیاسی به

 

 «اسالم سیاسی»مفهوم  .1.4

های اجتماعی ی اخیر، جوامع اسالمی شاهد ظهور موج جدیدی از جنبشدههدر چند 

ی گرا، بر سرنوشت سیاسهای اسالمبوده که تحت رهبری و متأثر از احزاب و ایدئولوگ

و  شناخت، توصیف برایاند. ای بر جای گذاشتهثیرات عمیق و گستردهأاین جوامع ت

ـ همچون های متعد، از ترمینولوژیتبیین این پدیده ، «راییگاسالم»، «اسالم سیاسی»دی 

، «بنیادگرایی»، «احیای اسالمی»، «اسالمیزم»، «مذهب سیاسی»، «اسالم رادیکال»

ـ مستفاد شده است. مناقشات « تروریسم اسالمی»و « جهادگرایی»، «نوبنیادگرایی»

هنوز بر هر کدام از این اصطالحات همواره در جریان بوده و  برداریبهرهزیادی حول 

اربرد این دلیل که عمدتاً کسر یک اصطالح مشترکْ هیچ اجماعی شکل نگرفته است، به

. است های متفاوتی از پدیدههر کدام از این مفاهیم، دارای بار سیاسی و حامل خوانش

یاسی ـ ای سکارگیری این مفاهیم نهفته است، تشریح و تبیین پدیدهآنچه در پسِ به

د انسر برآورده« جوامع اسالمی»، در یی تاریخت که در یک برههاجتماعیِ معینی اس

اند. در این نوشتار تحلیلی، و بر روند تحوالت منطقه و جهان تأثیر فراوانی گذاشته

« اسالم سیاسی»، از بعضی از این مفاهیم و  اما بیشتر از منظور شناخت این پدیدهبه

 شود. استفاده می

ش( 4442های غربی، به بعد از انقالب ایران )وژی در گفتماناز این ترمینول استفاده

مت کید بر تشکیل یک حکوأگرایان شیعه در ایران، با تای که اسالمگردد، دورهبر می

 اکمحاسالمی، بر مسند قدرت نشستند و شریعت اسالم را در اشکال مختلف بر جامعه 
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ز ارکه آن را ذاتاً هم« سیاسی اسالم»لوحانه از های سادهکردند. برخالف برخی تلقی

 کنند، اینآن را نادرست قلمداد می« سیاسی»دانند و صفتِ ی هفتم میاسالم در سده

ـ اجتماعی در عصر سرمایهها اساساً برای تمیزترمینولوژی داری دادنِ یک جنبش سیاسی 

فتم و ی هاسالم سده ویژهبهداری )های پیشاسرمایههای متفاوت آن صورتاز رویه

ها، بنیادهای ایدئولوژیکِ یکسان و اشتراکات پوشانیبعضی هم رغمبههشتم(، است که 

های یکسانی این دو را مورد ارزیابی قرار داد توان با شاخصآن با اسالمِ نخستین، نمی

گونی از جریانات های ناهمبه طیف« اسالم سیاسی»و به مصاف آن رفت. اصطالح 

 ،«رومیانه»، «رفرمیست»های بندی و شناسهتماعی )با دستههای اجسیاسی و جنبش

که از درون رشد و تکوین  شود( اطالق می4«فاشیستی»و بعضاً « افراطی» ،«لیبرال»

ر س« جهان اسالم»خالء سیاسی ـ ایدئولوژیک در  یداری و در نتیجهمناسبات سرمایه

طریق دستورات و عقاید از ایناند و در صددِ تسخیر قدرت سیاسی هستند تا بر آورده

 ترین شکل ممکن بر جامعه اعمال کنند. اسالمی را در گسترده

ی اسالم سیاسی هستند. یکم اینکه، اسالم سیاسی ی پدیدهی اصلی، شناسهچند مؤلفه

بات ی مناسیا به عبارتی، فرآیند توسعه« مدرنیزاسیون»واکنشی است به فرآیند 

موجود؛ به این معنا می. دوم اینکه، مقاومتی است علیه وضعداری در جوامع اسالسرمایه

موجود، قادر به محافظت از منافع و جایگاه بخشی از نیروهای اجتماعی در برابر که وضع

 که، اسالم سیاسی جستجوییداری نبوده است. سوم اینهای مناسبات سرمایهدگرگونی

پردازانه برای کنترل کامل جامعه در اندازی است خیالاتوپیایی برای تغییر است؛ چشم

موجود کنار های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ طوری که نه با وضعحوزه

ی خود ترسیم کند، لذا دنیای اتوپیای خود آید و نه قادر است افقی روشن برای آیندهمی

 کِشد.تصویر میبه« ی طالییگذشته»را در رجعت به 

                                                      

های ، خود مستلزم بررسیهای مختلف جریان اسالم سیاسیبه طیف هاکردنِ این شناسهاطالقدرستی و نادرستیِ 4 

 .ی این نوشتار خارج استدیگری است که از حوصله
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ی سیاسی، های گوناگون این پدیدهرای شناخت جلوهبر این اساس است که ب

ی هفتم و هشتم میالدی رجوع کرد و یا از درون ذات اسالم )در توان به سدهنمی

های ظهور و صعود اسالم سیاسی را های تو در توی متون قرآن و احادیث(، زمینهداالن

. رخوری اتخاذ کرداستراتژی و سیاست مبارزاتیِ د، فهمید و برای روش برخورد با آن

ه سو همان رویکرد مکانیکی و غیرتاریخی بانگاشتنِ اسالم سیاسی و اسالم، از یکیکی

ی های لیبرالها و گفتمانمسائل اجتماعی است و از دیگرسو، سقوط در دامن رتوریک

بودنِ کشورهای عربی را عموماً از « غیرمتمدن»و « افتادگیعقب»در غرب است که 

های سازیگری و ویران، غارتجوییگیرند، بلکه سلطهاکتور میف« ذات اسالم»

را  ، جهان غرب«دارانهاروپام»نوعی زیر فَرش کنند و از منظر امپریالیسم در منطقه را به

 عرضه کنند. « بشرحقوق»و « تمدن»گاه قبله

داری است این پدیده حامل نمودهای جدیدی از تحوالت اجتماعی در نظام سرمایه

خ اسالم ی تاریتوان آن را به همههایی نداشته است و بنابراین، نمیسابقاً چنین جلوه که

ی واقعیات اجتماعی و فرآیند شناسیِ دیالکتیکی در باب رابطهتعمیم داد. اگر روش

الم کرد که اس بندیصورتتوان چنین کار ببندیم، میتاریخی را برای این مقوله به

 تنها پیوسته دستخوشِ دگرگونی است،ی تحول تاریخی(، نهعنوان آفریدهسیاسی )به

واملِ گام عبهداری است. بنابراین در ادامه، گامسرمایه ی عصرزاییده ظهورش نیز کهبل

 ی اسالم سیاسی منتج شدند را خواهیم بررسید.ای که به ظهور پدیدهعلّی

 

 آمدهای جنگ جهانی اولپی .1.4

ترین داری در متوحشیق و تضادهای درونی نظام سرمایهعم ی بیستم با بحراناگر سده

شکل خود، یعنی با جنگ جهانی اول آغازیدن گرفت، خاورمیانه نیز در سطح کالن 

داری خوش نتایج این تحوالت قرار گرفت. بحرانی که در این اثنا دامن نظام سرمایهدست

 گیر ساختداری را زمینهای اقتصاد سرمایههمتایی غولرا گرفته بود با ژرفای بی
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یادی آنان را به حد انفجار رسانده بود. تضادها و تخاصمات درونی تناقضات بنو

اد و بار سوق دعیار و فاجعهسوی جنگی تمامهداری را بداری، امپریالیسم سرمایهسرمایه

گاه عمق و ی بارز و تجلی، که جنگ نمونهبحران را فراگیرتر ساخت. این بحران

رین بارتآمیزترین و فاجعهداد خود، به خشونترفت تا در برونی آن است، میگستره

 «های بزرگقدرت»مابین « تعادل»شکل ممکن به بازتقسیم جهان و بازگرداندنِ 

 به وقوع« انقالب کارگری اکتبر» سوز،بپردازند. اگرچه از درون این جنگ خانمان

ی بدیلی نوین، مثابههم زد و بههانی بهداری را در ابعاد جپیوست و معادالت سرمایه

ی بود، گری امپریالیستداری و سلطهدیدگان از توحش سرمایهبخش رهایی ستمرستگاری

. از میان ندی جهان پرداختدر مقابل اما، دول امپریالیستی به بازتقسیم نقشه

وط های مجدد جهان، تجدید آرایش سیاسی خاورمیانه، در راستای خطبندیتقسیم

انگلستان و فرانسه قرار گرفت. عالوه بر این، با  کارقراردادی امپریالیستی، در دستور

عظیمی در حیات اقتصادی و اجتماعی  تحوالت انقالبی  ی بزرگ نوزدهمکه سدهآن

ساکنان خاورمیانه ایجاد کرده بود، جنگ جهانی اول اما، تبعات تراژدیک مستقیمی 

ر تاریخ د سابقهی سیاسیِ بیال داشت. این جنگ، یک واقعهبرای مردم این منطقه به دنب

ای که اکنون در این منطقه حاکم است از دل ی معاصر بود. نظم سیاسیخاورمیانه

تحوالت مرتبط با پایان جنگ جهانی اول زاده شد. رویدادهای مهمی که در پسایند این 

 نظم سیاسیِ نوین هستایش پیدا کردند، عبارتند از:
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، جنگ جهانی اول، نظم سیاسی و دولتی در منطقه را دگرگون ساخت. در آغاز این میک

النهرین، جنگ، امپراتوی عثمانی به شکل مستقیم و یا دِفاکتو بر آناتولی، شام، بین

کرد. مصر و بخشی از شمال آفریقا حکومت می ،ی عربستانجزیرهی غربیِ شبهکرانه

ر آمد یک جمهوری مستقل دشکل روپاشید. ترکیه به بعد از جنگ، امپراتوری عثمانی ف

ی عاهدهی مهای جنوبی این امپراتوری توسط فرانسه و انگلستان، که در نتیجهو ایالت

ای منعقد شده بود، تقسیم شدند و به کشورهای جداگانه 4941ـ پیکو در سال سایکس 

لسطین، اردن و عراق های سوریه، لبنان، اسرائیل/ف«دولت ـ ملت»ـ آنچه امروز به 

جزیره پیدا کرد و بخش اعظم شبه« استقاللیشبه»شناسیم ـ تبدیل شدند. مصر می

دی )کسی که بعدها عربستان سعو یدعزیز ابن السعود فتح گردتوسط عبدل عربستان نیز

گذاری کرد(. مستعمرات منقسم میان دول امپریالیستی، به دلیل ترس از کنونی را پایه

ورهای ، که کش«مستعمره»الب اکتبر، دیگر نه مثل گذشته و در قالب گسترش انق

ت هدف پیشرف»دادند که شدند و از این طریق اطمینان مینامیده می« سرپرستیتحت»

تی های امپریالیسای است که مسئولیت آن از سوی بشریت به قدرتافتادهمردمان عقب

 (1122از  جنگ جهانی اول ) پس و  ( 1114ی خاورمیانه  پیش ). نقشه1شکل شماره 
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، 4412)هابسبام، « د تفویض شده استهیچ رو خواب و خیال استثمار آن را ندارنکه به

 (.41ص

ثیرات فراوانی بر تحوالت سیاسی أهای جدید، ت«سازیدولت ـ ملت»، فرآیند دوم

ها مذهبی و قومی را در منطقه ایجاد و اجتماعی منطقه گذاشت و به طور مشخص تنش

ار وها به عنوان ساختارهای مصنوعی و جبریا تشدید کرد. ادغام بعضی از این ایالت

ده ش« ملی»باعث ایجاد چالش برای حاکمان جدید در تثبیت کنترل خود بر قلمرو 

ه ی برساختدر معنای متعارفِ مدرن آن دریافت شود، ملت یک پدیده« ملت»است. اگر 

( است. حاکمیت ملی نیز تنها در Anderson, 4221« )یک اجتماع سیاسی تخیلی»و 

ک جغرافیای خاصی قابل تحقق است که مستقر در چارچوب ی« دولت ـ ملت»هیأت 

ی ملی در خواهد آمد. ی سرمایهداری تحت سلطهدر فرآیند تطور سرمایه

داری ملی پاسخ که به نیاز سرمایههای پساجنگ جهانی اول، پیش از آن«سازیدولت»

ن های بزرگ امپریالیستی را تأمیداری جهانی و منافع قدرتداده باشند، مقتضیات سرمایه

های جمعی فروملی و فراملی، های داخلی یا هویتد که به دلیل استمرارِ ستیزکر

ار وبست و تداوم اقتدهای اجتماعی متنوعی را حفظ و بازتولید کرده است. چفتتنش

 های قومی«فرقه»های مستقر در این مناطق، اغلب در چنگال یکی از سیاسی حکومت

های ش از هرچیز از طریق اعمال سیاستیا مذهبی قرار داشته است. و این نیز، بی

های قومی «جماعت»های گریز از مرکز میان گرانه در جلوگیری از گرایشسرکوب

های برآمده از این فقره، از ی قدرت به پیش رفته است. چالشـ مذهبیِ خارج از دایره

دار یهای پاون خود نزاعربسیاری لحاظ مانع پیشرفت اقتصادی و اجتماعی شده و از د

خور ( آبشتاحدودیای، مذهبی و قومی را بازتولید کرده است که هنوز ادامه دارد و )فرقه

 جذب نیرو برای اسالم سیاسی شده است.

ای که بعد از جنگ جهانی اول، در این مناطق گسترش یافت و ، ایدئولوژیسوم

ای سم پدیدهناسیونالیکشید، ناسیونالیسم بود. شده را به چالش میهای تازه زادهبعضاً دولت
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های متعددی در این مناطق سر برآودند و تاثیرات تازه در خاورمیانه نبود، منتها جنبش

ای گزینه« عثمانیسم»زیادی در روند تحوالت منطقه بر جای گذاشتند. اگر قبالً 

نگه « متحد»گونی از اقوام و مذاهب چندگانه را های ناهمبود و ایالت« فراملی»

های اجتماعی پیدا نکرد. در نتیجه، بعد از جنگ، دیگر جایی در میان جنبش 4داشت،می

های ناسیونالیستی ـ از جمله ناسیونالیسم ترک، عرب، کُرد، سوریه، مصری افکار و نحله

و غیره ـ در این مناطق ظهور پیدا کردند و گسترش یافتند. پیدایش و رشد ناسیونالیسم، 

 ایها را برای دورهماندن آنایان تنگ کرد و موجبات درحاشیهگرعمالً میدان را از اسالم

 فراهم ساخت.

ای دیگر شود، نحلهنیز شناخته می« صهیونیسم»، ناسیونالیسم یهودی، که به چهارم

های جنگ جهانی اول قوت گرفت. هرچند ناسیونالیسم از ناسیونالیسم است که بر ویرانه

  «صهیونیسم»جنگ جهانی اول، جنبش جهانی  ی نوزدهم است، امایهودی محصول سده

، این حرکت توسط یکی از 4942را به یک موفقیت دیپلماتیک رساند. در نوامبر 

های جهانی، یعنی بریتانیای کبیر، در راستای منافع استراتژیک خود در منطقه قدرت

که  یهای سیاسها به فلسطین و پروژهرسمیت شناخته شد. موجی از بازگشت یهودیبه

ردم وسیعی میان م آمیزکردند، به یک تنش خشونتهای امپریالیستی دنبال میقدرت

غاز آمنطقه تبدیل شد که هنوز هم ادامه دارد. بنابراین، جنگ جهانی اول، نه تنها نقطه

ه های آنچه امروز نزاع اسرائیل ـ فلسطین شناختتشکیل دولت اسرائیل بود، بلکه نطفه

ی فکری تغذیه ها، در مقاطع مختلف و به اشکال متنوعیْ منبعن تنششود را کاشت. ایمی

 گرایان را مهیا ساخت.و اجتماعیِ رشد و گسترش اسالم

                                                      

 وممفهدر  ،«دولت ـ ملت» یمقولهها، داری و امپراتوریصر پیشاسرمایه. اساساً به این دلیل که در ع4 

 تری داشتند.های متفاوتهای جمعی جلوهو هویت شناسیم، وجود خارجی نداشتآنچه امروزه می
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 های اقتصادی ـ اجتماعیدگرگونی .1.4

بود  های متعددیداری، مستلزم دگرگونیفرآیند گذار از جوامع فئودالی به نظام سرمایه

هم ریخت. فرآیند ی این جوامع را بهموزونی چهرهکه بخشی از آن از باال و به شکل نا

لفی ی امپریالیستی در سطوح مختداری در خاورمیانه و نیز سلطهتوسعه و گسترش سرمایه

سو، گیری را به همراه داشت. از یکهای اقتصادی و اجتماعی چشمدگردیسی

اثرات های استعماری اروپا های امپراتوری عثمانی و نیز چیرگی سیاستسیاست

های ی آن، دشواریزیانباری بر اقتصاد این کشورها بر جایی گذاشت که در نتیجه

بسیاری برای رهبران پسااستعماری در تشکیل مؤسسات دولتی و اقتصادی ایجاد کرد. 

های اروپایی را قادر ساخت تا این بحران بدهی و فروپاشی امپراتوری عثمانی، قدرت

 یآمدهای پایداری برای فرآیند توسعهرند که پیمناطق را تحت کنترل خود درآو

 ی پس از جنگهای سابق امپراتوری عثمانی در دورهاقتصادی به همراه داشت. سرزمین

یالیستی های امپرجهانی اول، به شکلی ساختاری و نهادمند در وابستگی اقتصادی با دولت

تی جهت کنترل امور مالی و های امپریالیسبردند و این امر راه را برای قدرتسر میبه

کشور  ای براینفوذ پایدار در اقتصاد بومی باز گذاشت تا از این طریق سودهای فزاینده

های امپریالیستی از مستعمرات مادر، یعنی کشورهای متروپل، استخراج کنند. قدرت

صاد زدن به اقتقیمت، آسیبعنوان بازارهای صادراتی برای کاالهای صنعتیِ ارزانخود به

حدوحصر ثروت و منابع آن محلی و نیز استخراج مواد خام ـ یعنی غارت  و چپاول بی

 کردند.جوامع ـ استفاده می

نی بازارهای جها دری خاورمیانه در ابتدا یافته«استقالل»اقتصادهای کشورهای تازه 

. دعنوان صادرکنندگان محصوالت اولیه، مواد خام و کاالهای کشاورزی درآمده بودنبه

محصولی ای، یعنی اقتصاد تکپایهها مجبور بودند ظرفیت تولید خود را به اقتصاد تکآن

 بهو  (، محدود کنندخیزیا استخراج نفت در کشورهای نفت )مثالً تولید پنبه در مصر

شدنِ این جوامع ثباتی بازارهای جهانی قرار داشتند. صنعتیدلیل در معرض بیاین 
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شده از ظرفیت زیرساختی و های تازه تأسیسد، زیرا دولتفرآیندی بس دشوار بو

ود. و مند نبهی اقتصادی بلندمدت بهرسازمانی الزم برای هدایت یک استراتژی توسعه

ی های امپریالیستی از طریق نیروکشی و چپاول این جوامع توسط قدرتکه، بهرهنیز این

ا راه گرفت تشورهای مستعمره میقهرآمیزِ مستقیم سیاسی و نظامی، این امکان را از ک

 به سرانجام برساند. « آمیزموفقیت»شدن را صنعتی

 ، در این«پیرامونی»داری در کشورهای مضاف بر این، فرآیند گسترش سرمایه

ای شماری را به همراه آورد. پارهها و تخاصمات اجتماعی بیمورد خاورمیانه، تنش

خست نام گرفته بود، ن« مدرنیزاسیون»امی که اصالحات اقتصادی، آموزشی، سیاسی و نظ

شد.  وبیش عملیاتیدر مصر و امپراتوری عثمانی و ایران و متعاقباً در دیگر کشورها کم

های زیادی را در مناسبات اجتماعی ـ طبقاتی ایجاد کرد. از این اصالحات دگرگونی

داری، هناسبات سرمایسو به زوال طبقات پیشین در نظام فئودالی انجامید و با رشد میک

راندن علما و  یهحاشطبقات اجتماعی نوینی تکوین یافتند. یکی از نتایج مدرنیزاسیون، به

سنتی از مناصب  بورژوازیخردههای میانی الیهنمایندگان روحانیون مذهبی، یعنی 

و  ها را برانگیختحقوقی و اجرایی این کشورها بود که واکنشِ سیاسی و اجتماعیِ آن

ی های عینیِ ظهور اسالم سیاسی را پی ریخت. به موازات همین تحول، طبقهزمینهشپی

جدید کارگر شکل گرفت که در فرآیند تحوالت منطقه، به یک جنبش عظیم اجتماعی 

 خیزهای پیشارو، به یکی از بازیگران اصلیوسوسیالیستی تبدیل شد و در افت گاه و

د. نیز، اصالحات آموزشی و گسترش ساحت مبارزات اجتماعی و سیاسی در آم

ه عمدتاً کرا کرده تحصیالت در سطوح عالی، ظهور قشری از جوانان روشنفکر و تحصیل

که در  دنبال داشتبودند، به و سوسیالیستی های سکوالریستی غربمتأثر از اندیشه

ن دند. ایکرمهمی را در ادارات دولتی، نظامی و آموزشی کسب  سطوح مختلفی مناصب

های ملی و سکوالر، و نیر جنبش سوسیالیستی در خاورمیانه را قشر روشنفکر جنبش

 سویی با( در همگراها ـ عمدتاً ملیی از آنهای متوالی رهبری کردند و )بخشبرای دهه
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داری در منطقه پرداختند های مدرن و سرمایهسازی سیاستهای اروپایی به پیادهقدرت

ی استعمارگران اروپایی را بر عهده م اجتماعی علیه سلطههای عظیو یا رهبریِ جنبش

 گرفتند.

ی تاحدودرا  داریپیشاسرمایهداری، اگرچه مناسبات کهن در واقع، روند رشد سرمایه

ناپذیری را آفرید که از های متضاد و آشتیشکست، اما با خود طبقات و جنبش درهم

داری قد عَلَم کردند. مارکس سرمایههای این مناسبات، بر ضد خود گریکنشدرون هم

افزارهایی که بر بورژوازی نیک دریافت که تمام جنگ»گوید: در هیجدهم برومر می

ای ی ابزارهای آموزشیگیرند، همهضد فئودالیسم ساخته است، اکنون خود او را نشانه می

نی که خیزد، و تمام خدایاکه ایجاد کرده، بر ضد فرهنگ خود وی به طغیان بر می

 «.کنندآفریده او را ترک می

واحوالی، یعنی پیامدهای مستقیمِ جنگ جهانی اول و بر بستر چنین اوضاع

گرای سنی، هم های اقتصادی ـ اجتماعی در جوامع اسالمی، جریانات اسالمدگرگونی

که افقِ سیاسی خود را عمالً گم این دیدند و همزوال میجایگاه اجتماعی خود را رو به 

ور شده بودند. برآیند چنین خالء ایدئولوژیکی، تکاپوی کرده و در سردرگمی غوطه

های اسالمی بود تا راهی برای گرای جدید در جهت بازسازی اندیشههای اسالمایدئولوگ

به  بازگشت»چنین نیروهایی سربرآوردند که هم بیابند. این« موجودوضع»فراروی از 

 داشتند.« ضداستعماری» گرایشکه نایرا طرح کردند و هم« اسالم

 

 های اسالمی سیاسیپیدایش نخستین اندیشه .1.1

الدین افغانی )اسدآبادی( های اسالم سیاسی جمالداران اندیشهنخستین طالیه

م( در مصر و محمد رشید رضا 4924ـ4919م(، محمد عبده )4141ـ4191)

نچه امروزه مکتب الخصوص رشید رضا( آم( بودند. این متفکران )علل4114ـ4944)

پرداختند.  های خودنام دارد را بنا نهادند و به تبلیغ و ترویج اندیشه« بنیادگرایی اسالمی»
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ای که رشید رضا مشغول فعالیت و تکثیر عقاید خود بود، با پایان جنگ جهانی دوره

زمان بود که در نهایت شاهد های زمامداری امپراتوری عثمانی هماول و واپسین سال

ت گاه خود را از دسگرایان سنی قبلهای که در پی آن، اسالموپاشی آن بودند؛ واقعهفر

های رشید رضا تأثیرات زیادی بر روشنفکران اسالمیِ جهان عرب گذاشت. دادند. اندیشه

المسملین را های رشید رضا، جمعیت اخوانحسن البناء، متاثر از دیدگاه 4941در سال 

گذاری کرد. در همان اثنا بود که موالنا مودودی دکترین هی مصر پایدر اسماعیلیه

ی هند منتشر کرد که در آن بر بنانهادن دولت اسالمی و اسالمی خود را در شبه قاره

 هایورزید. مودودی، با الهام از اندیشهکید میأاجرای شریعت اسالم در سرتاسر هند ت

 ,March 421تان  تأسیس کرد )در پاکس 4914را  در سال « جماعت اسالمی» البناء،

4244,.) 

های دیگر آن ـ از همان المسلمین و چه نحلههای اسالمی سیاسی ـ چه اخواناندیشه

های فراوانی شده است. با رویکردی اوایل سرآمدشان تاکنون، دچار فرازونشیب

المسلمین بازتاب شرایط گیری اخوانعنوان مثال، شکلانضمامی به این پدیده، به

ی مصر در آن زمان بوده است. جتماعی، سیاسی و اقتصادی خاص حاکم بر جامعها

افقی هایی که مصر در آن اثنا با آن مواجه بود، حسن البناء را ـ اساساً به دلیل بیبحران

برای حل « اسالم واقعی»سیاسی و اجتماعی ـ بر آن واداشت تا خواهان بازگشت به 

ها گردد. منتها، با وجود این واقعیت که انمشکالت اجتماعی و رهایی از بحر

المسملین مدام خواهان حکومتی مبتنی بر شریعت اسالم بود، رویکردهای اخوان

جاد ها از ایرفرمیستی نیز نسبت به مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشت. آن

 کردند، منتها مطابقهای اقتصادی و اجتماعی و اصالحات ارضی پشتیبانی میرفرم

ها را تأمین کند. و بینی که نیازها و منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنجهان

ها را در پرتو فعالیت مدنی و اجتماعیِ خارج از تسخیر تحقق این خواست ایتااندازه

اسی، های اقتصادی و سیتأکید داشتند که برای ایجاد رفرم هاآندیدند. قدرت سیاسی می
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شدت هایی( بهرو )برای دورهبرداری کرد و از اینی را کپیهای غربالزم نیست مدل

المسملین البناء، جماعت اخوان مخالف مدرنیزاسیون به سبک اروپایی بودند. به بیان حسن

ای است برخاسته از سنت، حقیقتی است صوفیانه، سازمانی جنبش است سلفی، شیوه»

ی و فرهنگی، نهادی است اقتصاداست سیاسی، گروهی است پهلوانی، انجمنی است عملی 

در مقابل اما، ایمن الظواهری،  (.12، ص4422)الحسینی، « و آرمانی است اجتماعی.

 برداشت»شخصیت دوم القاعده و رهبر وقتِ جماعت جهاد اسالمی مصر، در کتاب خود، 

 خاطردهد و آنها را بهها را مورد طعن و لعن قرار میهای اخوانی، شدیداً نگرش«تلخ

کراسی، پذیرش قوانین احزاب سکوالر، مشارکت در گردش وی با دمیسوهم

آمیز قدرت و مخالفت با خشونت و عملیات مسلحانه مورد نقد جدی قرار مسالمت

های تاریخی خاصی با تحوالت ها در گذر زمان و در برهههای اخوانیدهد. اندیشهمی

ی برجسته بعد، سید قطب، چهرهبه 4942های متعددی روبرو شده است. از جمله، در دهه

های البناء پرداخت و ضرورت جهاد اسالمی ، به بازنگری در اندیشهو ایدئولوگِ اخوان

 و های سکوالر و غیر دینی را مورد تأیید قرار دادکارگیری خشونت علیه حکومتهو ب

 خت.یت پرداالمسلمین پا گرفت و به فعالدر درون اخوان« جناح افراطی»ی آن، برپایه

 یهای برای آینداجتماعی گسترده« جنبش»های یک المسملین نطفهاخوانسیس أت

ترین و های بعد از آن، به یکی از بزرگجهان عرب و منطقه بود که در سال

های اسالمی مبدل شد. تشابهات اجتماعی و اوضاع سیاسی حاکم ثیرگذارترین سازمانأت

المسلمین فراهم ساخت ی جماعت اخوانا برای اشاعه، بسترهای مناسبی راین جوامعبر 

های دیگری در کشورهای سودان، تونس، لیبی، لبنان، فلسطین ی آن شاخهکه در نتیجه

ها اگرچه عموماً از مادر خود، و بعضی کشورهای دیگر شکل گرفتند. اخوانی

های مشترکلکردند و از حیث ایدئولوژیکی دارای فصالمسلمین مصر، تغذیه میاخوان

های بنیادینی هستند، منتها مطابق با شرایط اجتماعی و سیاسی کشورهای خود و در برهه

ورزی گرفتند و به سیاستمختلف تاریخی، رویکردهای نسبتاً متفاوتی در پیش می
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المسلمین در تونس )تحت لوای حزب النهضه(، پرداختند. از باب نمونه، اخوانمی

های اخوانی تری از دیگر جریان«معتدل»و « بازتر»سبتاً های نرویکرد و اندیشه

اند. هتری داشترویکردهای افراطی و فلسطین اند، اما در کشورهایی مانند سوریهداشته

، هانآ های رویکردی این است که جریان اسالم سیاسی و ایدئولوژیمعنای این تفاوت

ها برآیند که همگی آنبل نیستند،« ذات»دست و حامل تنها امری ساکن، یکنه

طور انضمامی در پیوندی تنگاتنگ با ی اخیر هستند که بهسدهتحوالت متعددی در 

 اند.های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مدام در حال دگرگونی بودهواقعیات

ی بیستم ی دوم سدههای نوظهور اسالم سیاسی نتوانستند تا نیمهبا وجود این، اندیشه

آفرینی کنند. بنابراین، تا پایان دوران پسااستعماری، یعنی اوایل سی نقشدر ساحت سیا

کوالر گرایی سهای قوی ملیی بیستم، به دلیل پاگرفتن جنبشی هفتاد سدهاواخر دهه

های سوسیالیستی، در حاشیه باقی ماندند. با فرازوفرودهای فراوانی که جریانات و جنبش

 ( و روی4929شدن انقالب ایران )، تنها پس از حادثگرا از سر گذراندندسیاسی اسالم

 ل، القاعده و طالبان از دافغان گرایان شیعه، و سپس قدکشیدنِ مجاهدینکار آمدن اسالم

 های امپریالیستی قدو با حمایت قدرت افغانستان، که همگی در سایه« جنگ داخلی»

 د.قدرت سیاسی تبدیل شدنهای اجتماعی و ساحت کشیدند، به بازیگران مهم در جنبش

 

 خاستگاه طبقاتی اسالم سیاسی .1.4

کند و در داری، مناسبات اجتماعی را زیرورو میای از تاریخ که رشد سرمایهدر برهه

داری را با فروپاشی مواجه ها و طبقات اجتماعیِ پیشاسرمایه، گروه«جماعت»نتیجه، 

د. کننبروز و ظهور پیدا میای های متعددی در مقابل تغییرات ریشهسازد، واکنشمی

ادینی های بنیو بازگشت به سیرت و روش محمد، برخاسته از دگرگونی« احیای اسالم»

بود که طبقات اجتماعی را در ساختار تاریخیِ نوین به ستیز کشانده بود. بر بستر چنین 

وین، ن به تکاپو افتادند تا از درون شرایط سنتی بورژوازیخردههای مختلف اوضاعی، الیه
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تری از که جایگاه آبرومندانهبل ،ای در تقابل با روند تحوالت بازی کنندنقش بازدارنده

سط، طبقات متو»وپا کنند. به بیان مارکس، حیث طبقاتی و اجتماعی برای خود دست

نند کور، دهقان، همه اینان با بورژوازی مبارزه میصاحب صنعت کوچک، کاسب، پیشه

عنوان طبقات متوسط از نابودی نجات دهند، پس انقالبی نیستند هبشان را تا موجودیت

ه کوشند چرخ تاریخ را باند، چون میکاراند؛ از این هم بدتر، اینان مرتجعبلکه محافظه

 «عقب بچرخانند.

 یامبرپآنچه مسلم است این است که دعوت به گذشته، به معنای احیای عصر طالیی  

وشدن با در روبر بوروژازیخردهچیز بیانگر استیصال  نیست، بلکه بیش و پیش از هر

شرایطی است که بقا و موقعیت اجتماعی آن را با خطر مواجه ساخته بود. این رویکردِ 

حد و های بیگرایانه در عین حال بیانگر اعتراض علیه نامالیمات و دشواریواپس

ه حیات سویکه همه حصری است که زندگی آنان را متحول ساخته بود. شرایط پرتحولی

سنتی و  بورژوازیخردهبود،  کردهاجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه را دگرگون 

تر از آن بود افق روشنی را برای خود مذهبی را در موقعیتی قرار داده بود که ناتوان

از پسی این قشر یکی سو امتیازات اقتصادی و اجتماعی گذشتهترسیم کند. از یک

داری، بخش اعظم شد. از سوی دیگر رشد مناسبات سرمایهگرفته می دیگری، از آن

ی رفته به درون طبقهی آنان را رفتهبورژوازی را با زوال مواجه ساخت و عمدهخرده

بی مذه هایاین الیهای نامعلوم، کرد. ناراضی از حال و ترسان از آیندهکارگر پرتاب می

های تخیلی در زوهای خود را با رؤیاپردازیسوی مسیری سوق داد که آمال و آرهرا ب

ی منافع طبقاتی و جایگاه سیاس هااین الیهای که در آن کرد؛ گذشتهمجسم می« گذشته»

در  ی متوسطهای نوینی که طبقهاعتنای خود را باز خواهد یافت. چالشو اجتماعی قابل

در بازگشت به نظام  های اسالمی با آن مواجه بود، خود راقامت جریانات و ایدئولوگ

 بازنمایی کرد. این چنین است« وضع پیشین»خلفای صدر اسالم، یعنی بازگشت به 

 شود.گرا تبدیل میاحیای اسالم محمدی به سرلوحه جریاناتی اسالم
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ست ا بورژوازیخردههای همچنین، تزلزل و نوسانات سیاسی یکی دیگر از ویژگی

شود. موقعیت وضوع مشاهده میگرا بهاسالمهای جریانات گیریکه در کردار و جهت

از چنان توان  برد،سر میثباتی بهوقفه در حال نوسان و بیی متوسط که بیطبقاتیِ طبقه

ای برخوردار نیست تا با اتکا به آن، خود را با شرایط جدید کنندهو وزنِ اجتماعی تعیین

د. بنابراین، آنان همواره و و پا کن وفق دهد و از درون آن جایگاهی برای خود دست

 سیاسی و طبقاتی فراوانی را با خود به یدک کشیده هایناسازهی گذشته، سدهدر طی یک

« یضداستعمار»شان، مدام بر طبل گرایان در آغاز راهاند. اگر اسالمو به نمایش گذاشته

ه یخ )که بهای تاربودند، در گذرگاه« جوامع اسالمی»کوبیدند و خواهان استقالل می

های امپریالیستی به نان های مالی و نظامیِ قدرتآن خواهیم پرداخت(، تنها با حمایت

 کشند وبه تصویر می« ضدغربی»های دیگری اما، خود را و نوایی رسیدند. در برهه

تالش دارند جامعه را حول این گفتمان بسیج سازند. اگر در جایی از بینوایان و فرودستان 

چون انقالب ایران(، انقالب آنان را مصادره های تاریخی )همند، در بزنگاهنکحمایت می

ای انههای افسدستان، به انباشت سرمایه و ثروتی تهیو بر گُرده کِشندتبغ میبهو 

بورژوازی است که اینجا ی خردههای مستمر خاصهزاگپردازند. تناقضات و زیگمی

اسالم سیاسی »کند، ( بیان می4991کریس هارمن ) گونه کهکند. همانهم خودنمایی می

سازد، هم احساسات ها را فلج میکند و هم آنها را بسیج میزمان هم تودهطور همهب

دهد، هم توان ها را در مسیری تاریک و مبهم قرار میکند و هم آنمردمی را تقویت می

ها را محدود واقعی علیه دولتحال مبارزات ها را دارد و هم در عینسازی دولتثباتبی

« گیردگرایی از پایگاه طبقاتی پیروان آن نشأت میمی سازد. ویژگی های متناقض اسالم

 (.44)ص

انداز بخشی از سان چشماسالم سیاسی، به یتاریخلحاظ بهبا وجود اینکه 

، از درون تخاصمات اجتماعی ـ اقتصادی با بورژوازی سر برآورده بورژوازیخرده

تنها مدافع حفظ مالکیت خصوصی است، بلکه در گذر ، منتها از حیث طبقاتی، نهاست
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داری وفق داده و در حفظ مختلف خود را با سازوکار مناسبات سرمایه یزمان و به انحا

رو، بینیِ خود، گام برداشته است. از اینو بقای مناسبات طبقاتی، منطبق با جهان

دارد وی تغییر بنیادین مناسبات کار و سرمایه بر نمیسبورژوازی نه تنها گامی بهخرده

خ، گواه تاریبه وداری نیست، بلکه خود نیز عمیقاً غیرانقالبی، تنها ضدسرمایهو نه

الب را سوی انقهشان ببرداشتنی کارگران برای بهبود شرایط زیست خود و گاممبارزه

امیالِ شناورشان در فرآیندهای است. نوسانات سیاسی و  ی قهریه پاسخ دادهبا قهوه

گاه که شان در میدان عمل است. آنافقیهای سیاسی و بیتاریخی، تنها به دلیل ناکامی

داری، سازوکارهای تنها با مناسبات سرمایهاوضاع بر وفق مرادشان بچرخد، نه

ی تجربهکه، د، بلگیرنتضاد قرار نمی تقابل و های امپریالیستی درنولیبرالیستی و سیاست

تاریخ مصداق این حقیقت است که از هیچ کوششی جهت ماندگاری و استمرار نظام 

 کنند.اری نمیذداری فروگطبقاتیِ سرمایه
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های اسالم سیاسی را داری و مدرنیزاسیون، ظهور اندیشهاگرچه فرآیند رشد سرمایه

، اما مقبولیت پیدا کند بورژوازیخردههایی از بود در بین الیههمراه داشت و توانسته به

که ، یا این«چرخ تاریخ را به عقب بازگرداند»قادر نبود جلودار روند تحوالت باشد و 

روند تحوالت طوری پیش  سر خود بسیج و کانالیزه کند.های اجتماعی را پشتجنبش

آن  ای برایاقتصادی پاسخ بایستهگرا از لحاظ سیاسی و رفت که جریانات اسالممی

ی جریانات بورژوا ـ ملی و نیروهای چپ نداشتند و این نیز موجب شد در جوار و سایه

 های اجتماعیِ ضداستعماری به موجودیتو کمونیست قرار بگیرند و با تغذیه از خواسته

اسیونالیسم نبرای  توانستند رقیبی جدیخود تداوم ببخشند، منتها در ساحت مبارزاتی نمی

 گرایان تغییر داد.زیان اسالمقوا را بهو سوسیالیسم باشند. این نیز، توازن
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عنوان یکی از ی خاورمیانه را در این دوره تغییر داد و بهفاکتور مهمی که چهره

های انزوای اسالم سیاسی را فراهم ساخت، تحوالت پساجنگ جهانی فاکتورها، زمینه

تا  4942 ی زمانیی پسااستعمار به بازهبود. دوره «استعمارزدایی»یا همان فرآیند  دوم،

فت. یا« پایان»ی استعمار جهانی در بخش وسیعی از جهان شود که سلطهاطالق می 4922

ـ ترکیه، ایران، عربستان سعودی، دومقبل از جنگ جهانی  ، تنها پنج کشور در خاورمیانه 

برخوردار بودند. الجزایر بخشی از فرانسه بود،  «استقالل»العموم از عمان و عراق ـ علل

فرانسه بودند و لبنان و سوریه هم  4ی«الحمایهتحت»در حالی که تونس و مراکش 

بریتانیا « تحت سرپرستی»فرانسه بودند. اردن و اسرائیل/فلسطین هم « تحت سرپرستی»

 4924ل زدایی تا سابوند. لبنان هم بخشی از کشور ایتالیا بود. خروجیِ فرآیند استعمار

ی کشورهای کنونی منطقه )به استثنای فلسطین( منتج به این شد که تقریبا همه

. این بدان معنی بود که این کشورها )در حد مجال، در رسیدند« استقالل»به اصطالح به

اقتصاد »های امپریالیستی و سازوکارهای اقتصاد جهانی( میزانی از کنترل بر برابر قدرت

ود پیدا کرده بودند. اگرچه فرآیند استعمارزدایی، فرصت مناسبی را برای خ« ملی

رغم مواضع گرایان بهگری نیروهای سیاسی فرآهم آورد، اما اسالمدخالت

های ایتیی نارضسیاسی بودند. گستره یصحنهشان بازیگران ضعیفی در ضداستعماری

کیل ی تشهای فلسطین در نتیجهای در اعتراض به تداوم استعمار، اشغال سرزمینتوده

استعمارِ خاورمیانه، طرفدارهای جریانات و ناکامی سیاست 4911دولت اسرائیل در سال 

 هایی رای خالء سیاسی ناشی از آن، فرصتدست هم دادند و در نتیجهبههمگی دست

فراهم ساختند تا نیروهای سیاسی ایفای نقش کنند و بدیل سیاسی خود را به آزمون 

ان در گرایالمسلمین در مصر، جماعت اسالمی در پاکستان و دیگر اسالمذارند. اخوانبگ

گرایی سکوالر به مخالفت پرداختند و خواهان حکومت اسالمی بودند. نظر منطقه، با ملی

                                                      

4 French protectorates 
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به اینکه جنبش عظیم اجتماعی در خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا حول 

های ناسیونالیستی و عمدتاً سکوالر، و نیز د و جنبشمخالفت با استعمار در جریان بو

ی و رهایی از سلطه« استقالل»سوی هها را بنیروهای کمونیستی سکان این جنبش

گرایان و سکوالر، در دست داشتند، اسالم« دمکراتیک»امپریالیسم، مبتنی بر حکومتی 

 .شدندبا ناکامی مواجه 

 

 ناسیونالیسمِ سکوالر .4.4

رده بود. تر کگرایان تنگگراییِ سکوالر، میدان را برای اسالمی ملیهابالندگیِ جنبش

استوار است، « حاکمیت ملی»و « ملت»های های مقولهناسیونالیسم که بر پایه

 فتهداری نضج یاو تکامل تدریجی سرمایه تطوری ست تاریخی که در نتیجهایپدیده

ای پدیدار گشت که بورژوازی در دوره ی استعمارو رهایی از سلطه« استقالل ملی»است. 

کار و بخشیدن به موقعیت طبقاتی خود، تقسیممحلی جهت استیال بر فئودالیسم و قوام

تری تحت نام بازار ملی گِرد هم آورد و خود را در بازارهای محلی را در مقیاس وسیع

لی کرد. این در شرایطی بود که بورژوازی متعریف می« دولت ملی»هیأت مقدس 

توانست جنبشی عمومی از طبقات مختلف اجتماعی را حول مصالح و منافع خود بسیج 

رکتی ح« ـ ملت دولت»و نهاد سیاسی « جنبش ملی»اینکه تاریخاً و رهبری کند. نظر به

ثبیت برای تملی مین منافع بورژوازی أبورژوایی و خاستگاه اقتصادی و سیاسی آن ت

ی هااین واقعیت که خاستگاه طبقاتی اندیشهموقعیت خویش بوده است، نظر به 

ای ، هیچ دورنم«احیای گذشته»سنتی بود و جز اتوپیای  بورژوازیخردهگرایان، اسالم

 توانستند از بازیگران اصلی درگرایان نمیروشنی برای آینده نداشتند، قاعدتاً اسالم

 اشند. های ملی و ضداستعماری در منطقه بکردن و رهبریِ جنبشکانالیزه

ی آسیای شرقی تا چه بیش از هر چیز بر روند اوضاع چیرگی داشت و به پهنهآن

کوالر گراییِ سبخش این جوامع تبدیل شده بود، ملیشمال آفریقا به افق و آرمان رهایی
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« یسمپان عرب»گیری جمال عبدالناصر در مصر حول ی آن قدرتترین نمونهبود. برجسته

د که تأثیرات گسترده و عمیقی بر روند تحوالت در منطقه بو« سوسیالیسم عربی»و 

المسلمین بر بستر مبارزات ضداستعماری و عنوان مثال، اگرچه اخوانگذاشت. به

گیری ی استعمارگران، توانسته بود نفوذ چشمهای حزب وفد در مواجهه با سلطهناکامی

رو اصر، تقریباً با نابودی روبرسیدن عبدالنقدرت ی مصر پیدا کنید، اما با بهدر جامعه

جهان  بخشی به وضع بهتر درگراهای سکوالر، امید تسلیقدرت رسیدن ملیشد. پس از به

های حقوقی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، ی زمینهکه در همهعرب پدید آمد، ناظر بر این

دالناصر بو فرهنگی، به رهایی از یوغ استعمار و پیشرفت و توسعه دست خواهند یافت. ع

ـ که عمدتاً های رادیکال و ایجاد رفرمبا طرح خواست های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 

تحت فشار و تأثیر جنبش چپ و سوسیالیستی ایجاد شده بود ـ توانست موجی از امید 

 و آرزو را برای مردم منطقه به ارمغان بیاورد. 

 

 سوسیالیسم .4.4

آیند دو تحول عظیم اجتماعی و جهانی بود. سوسیالیسم در خاورمیانه، بر رشدپیدایش و 

گام تغییرات بنیادینی را در ساختار طبقاتی بهداری گامنشو و نمای سرمایهطرف، از یک

ی نوین کارگر را پدید آورد. این موازات رشد خود، طبقهوجود آورد و بهاین جوامع به

داری، در تولیدیِ سرمایهاش در مناسبات طبقاتی و ساختار طبقه بنابه موقعیت طبقاتی

اکنش زد. این وداری دست میهای متعددی علیه سرمایهتقابل با استثمار خود، به واکنش

اری دهای سرمایهتر، دگرگونیبه یک جنبش عظیم اجتماعی در آمد. به بیانی روشن

 ی ازترهای رادیکالآبستن آگاهی طبقاتی در ابعاد اجتماعی و جهانی بود و هردم رویه

د. جنبش دمیی افق سوسیالیستی میآورد و بر گسترهاعماق سازوکار سرمایه سر بر می

های اجتماعی، دارای خواست و ی کارگر و زحمتکشان، همانند دیگر جنبشطبقه

 سان بالشِ سوسیالیسم در روندمطالبات طبقاتی، سیاسی و اقتصادیِ خود بود. بدین
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دستان، به یک افق و بدیل تاریخی ـ و تهیمبارزات طبقاتی و اجتماعیِ کارگران 

ها تأثیرات اجتماعی تبدیل شد. از طرف دیگر، پیروزی انقالب اکتبر به رهبریِ بلشویک

ر ویژه در خاورمیانه بگیری جریانات چپ و کمونیست، بهگیری در شکلعمیق و عالم

در ایران جای نهاد. بر متن این تحوالت، نخستین احزاب کمونیست در خاورمیانه 

 ( تشکیل شدند.4941و لبنان و سوریه ) (4941(، فلسطین )4944-4944( مصر )4942)

ای داشت. تداوم سو، جنبش سوسیالیستی رشد فزایندهاین به 4942 یاز اواسط دهه

 ای در فلسطین، بحران اقتصادیِ عمیق وحکومت استعماری انگلیس و فرانسه، قیام توده

ی اتحاد ـ نقش برجسته4914بعد، و ـ بعد از ژوئن به 4949ی از دارمدت سرمایهطوالنی

های فاشیستی، همگی ی ضدفاشیستی و در نهایت شکست دولتشوروی در مبارزه

سان یک ازپیش در خاورمیانه افزایش داد و سوسیالیسم بهگرایش به سوسیالیسم را بیش

در ای در صسان جنبشی تودهبدیل رادیکال، در ابعاد اجتماعی اعتبار پیدا کرد و به

ترین کارگر شهری ـ اصلی یمبارزات اجتماعی قرار گرفت. روشنفکران جوان و طبقه

دسته به مارکسیسم گرایش پیدا کردند و در احزاب ی اجتماعی سوسیالیسم ـ دستهپایه

کارگری سازمان یافتند. برخالف رهبران ناسیونالیست و  هایکمونیست و تشکل

 ناپذیر و نیرومند علیه استعمارگرانِی تعطیلموازات مبارزهها، بهکمونیست کار،محافظه

غربی برای استقالل کشورهای مستعمره، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

ی خواست و مبارزات خود قرار داده بودند. ای مردم زحمتکش را سرلوحهتوده

و عدالت اجتماعی، مبارزه برای « الل ملیاستق»راستا با مبارزه برای ها، همکمونیست

ای جنبش کمونیستی مصر شکوفایی تازه 4942ی بردند. در دههسوسیالیسم را پیش می

های الجزایر نیز  مستقل از حزب کمونیست فرانسه ـ گذراند و کمونیسترا از سر می

اب جدیدِ احز که دیدگاه متضادی در مورد استقالل الجزایر داشت ـ به فعالیت پرداختند.

سیس شدند. أ( ت4914( و مراکش )4941(، عراق )4941چپ و کمونیستی در تونس )

ی خلق برای آزادی جبهه»قانونی شد، و به  4911فعالیت کمونیستی در فلسطین در سال 
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ابند. های معینی دست یامکان داد تا به موفقیت و حزب کمونیست فلسطین« فلسطین

گیر وخیزهای فراوان نفوذ چشمیران، عراق و مصر با افتجنبش چپ و کمونیستی در ا

دا های کارگری پیی کارگرِ متشکل در اتحادیهای میان روشنفکران، طبقهو فزاینده

های اجتماعی بودند. حزب کمونیست کردند و همواره یکی از قدرتمندترین گرایش

یک پایگاه  4912و  4942های تشکیل شد، در دهه 4911ی آن در سال سودان که هسته

موازات رشد آهن و کشاورزان پیدا کرد و بهقوی در میان روشنفکران، کارگران راه

ی داشت. این حزب، بعد از حزب کمونیست عراق، داری، رشد فزایندهسرمایه

 ها وترین حزب کمونیستیِ منطقه بود و بر خالف کشورهای دیگر، خارجیبزرگ

رغم این واقعیت که اسالم از اندونزی در آن داشتند. بهای های ملی نقش برجستهاقلیت

تا شمال آفریقا در اعماق این جوامع ریشه دوانیده و اکثریت مردم آن مسلمان بودند، 

گرایان قادر به کسب قدرت سیاسی و تحمیل شریعت اسالم بر منطقه نبودند. منتها اسالم

 هایشور مسلمان جهان، برای دههترین کی پرجمعیتمثابهاز باب نمونه، اندونزی به

ترین حزب کمونیست دنیا، بعد از احزاب ایرین و تودهمتوالی شاهد حضور بزرگت

ی کالم، نیروهای کمونیستی، به موازات رشد و کمونیست شوروی و چین، بود. خالصه

 رویای در روند استعمارزدایی و پیشداری در منطقه، نقشِ کلیدیگسترش سرمایه

 بخش و کارگریِ این جوامع ایفا کردند.ت آزادیمبارزا

گرای سکوالر و سوسیالیستی، در سال های ملیگیری جنبشبه موازات اوج و قدرت

ی اقتصادی از بریتانیا و فرانسه، گفتمان های گسترده، پس از کسب دارایی4941

 اقباً درسوسیالیسم )که در ادامه به ماهیت آن خواهم پرداخت(، نخست در مصر و متع

، عبدالناصر خود را وفادار 4914شدن اقتصاد در سال کل منطقه پا گرفت. پس از ملی

زمان اتحادیه سوسیالیست گرای خود ـ که آنبه سوسیالیسم اعالم کرد و از حزب چپ

شد ـ استفاده کرد تا آحاد جامعه )از جمله دهقانان، کارگران، ( نامیده میASUعربی )

و سربازان( را در راستای خطوط سیاسی  داران ملیان، سرمایهروشنفکران و متخصص
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چون وحدت، هایی بر سر مسائلی همخطابهها و مورد نظرش سازماندهی کند. گفتمان

یع های طبقاتی )از طریق توزنابرابری« آمیزمسالمت»انسجام، وفاداری به منافع ملی، حل 

حال، وامع چیرگی داشت. در عینهای دولتی( بر فضای این جثروت ملی توسط سیاست

یان توجهی را در مگذاری در منابع انسانی، بسیج اجتماعی قابلاصالحات ارضی و سرمایه

های فقیرتر روستایی و شهری به وجود آورد که به تبع آن، نخبگان و طبقات بخش

 ودند.بمند اجتماعیِ سابق که از امتیازات فراوانی برخوردار بودند، از این سیاست زیان

 های اسالمی سیاسی بر بستر اوضاعی بروز ورغم این واقعیت که اندیشهبنابراین، به

رفت های ناسیونالیستی و ضداستعماری پا گرفته بودند و میظهور پیدا کرد که جنبش

« اسالمیسمپان»، «احیای اسالم»گرایان با طرح برسند، اسالم« ملی»سرمنزل استقالل تا به

ای اوضاع پ انداز درخور و روشنی پیشتنها قادر نبودند چشم، نه«گذشته بازگشت به»و 

گیر بردند. حضور چشمسر میمتحول قرار دهند، بلکه خود نیز در سردرگمی و نوسان به

گراییِ سکوالر و سوسیالیستی در رهبری مبارزات اجتماعی خاورمیانه دو گرایش ملی

شان، میدان را از جریان اسالم سیاسی ربودند. نشاندههای دستعلیه استعمار و دولت

 ی بیستم نتوانستند سَری میان سَرها باشند.آخر سده گرایان، تا ربعچنین اسالماین

 

 ی سوسیالیسمی اقتصادی: بیراههتوسعه .4.4

ی بیستم موقعیت ی دوم سدهدر نیمه« عربی سوسیالیسم»و « ی اقتصادیتوسعه»گفتمان 

اورمیانه پیدا کرده بود. روندهای متعدد سیاسی، اقتصادی و ی خپهنه درهژمونیکی 

تگی یافدست هم دادند و شرایطی را آفریده بودند که ضرورت توسعهبهاجتماعی دست

را و گرا بر تارک تحوالت منطقه نشانده بودند. جریانات ملی« پیرامون»اقتصادی در 

اجتماعی خود را با پسوند و  های اقتصادی واز دیگری پروژه و برنامهپس چپ یکی 

شروعیت ها مقبولیت و مکردند و این نیز به آنارائه و عملیاتی می« سوسیالیسم»پیشوندِ 

و  ی متوسطدست، بخشی از طبقهی عظیم کارگر و تهیهمتایی داده بود تا تودهبی
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ا ها ـ ری جنبش ضداستعماری و پایگاه اجتماعی آنـ نیروی محرکه« ملی»بورژوازی 

ای های این جریانات با استقبال گرم و گستردهپشت سر خود بسیج کنند. پروژه و برنامه

ن ی اجتماعی و اقتصادی ایمواجه شد و ظاهراً تابشی بود بر دورنمای پیشرفت و توسعه

 جوامع. 

 بیرون آمد که اقتصاد سیاسی از دل گفتمانی« پیرامون»در « ی اقتصادیتوسعه»

آن را ایجاد کرده بود. از درون این نظام دو نهاد مالی عظیم  انی دومجهانیِ پساجنگ جه

شکیل المللی پول تالمللی پول و بانک جهانی ـ متولد شدند. صندوق بینـ صندوق بین

ها فرصت ها بودند وام دهد تا آنشد تا به کشورهایی که دچار کسری تراز پرداخت

های رکودی شدید معیار خودکار طال پرهیز انجام تعدیالت را بیابند و از بروز پیامد

تر باشد. های مالی بلندمدتشود. بانک جهانی هم قرار بود محملی برای کمک

های بانک جهانی پیش ی وامو ارائه« کمک»ی اقتصادی در پرتو های توسعهسیاست

انک بجهانی در خاورمیانه بود. این  های بانکرفت. برآیند این موج، گسترشِ فعالیتمی

میلیارد دالر( بابت پروژهای متعدد  4.4مبالغ هنگفتی به ایران ) 4921تا  4942مابین 

های بانک جهانی به مصر جهت ساخت سد اسوان چنین مجموعه واماقتصادی وام داد. هم

های این بانک بود که زنجیرهای از حوادث را ی دیگری از فعالیتنمونه 4941در سال 

در همان  زآمد آن، وقوع جنگ سوئ. پی(Toussaint, 4249) در مصر ایجاد کرد

رای کردن و انگیزه بای که موجی از ملیشدن کانال سوئز بود؛ واقعهسال و متعاقباً ملی

 ی اقتصادی را در منطقه برانگیخت.توسعه

اقتصاد جهانی با استقبال « پیرامونِ»، در «توسعه»در چنین اوضاع و احوالی انجیل 

یاسی از رهبران سی توان به وضوع مشاهده کرد که نسلی روبرو شد. این را میاسابقهبی

نهرو در ـ همچون مارشال تیتو در یوگسالوی، احمد سوکارنو در اندونزی، جواهر لعل

هند، احمد سیکو توری در گینه، پاتریس لومومبا در کنگو، قوام نکرومه در غنا و جمال 

ـ در پرتو  دهی فرآیند اصالحات اقتصادی را سامان« ی توسعهامهبرن»عبدالناصر در مصر 
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زی ریی اقتصادی تحت نظارت دولت، برنامهها شامل توسعهکردند. اغلب این سیاست

شدند. برای پرداخت جایگزینی واردات میشدن از طریق صنعتیمتمرکز اقتصادی و 

بر منابع اصلی و  کرد تا کنترل کامل خود راها، هر دولتی تالش میی این پروژههمه

ها ها بود، اعمال کند. در مواقعی آنبا ارزش کشورش، که قبالً اغلب در دست خارجی

، 4941کردن کانال سوئز توسط عبدالناصر در سال قادر به انجام آن شدند )همچون ملی

اومیانه ی وی را در خهای امپریالیستی، اعتبار و اتوریتهساختن قدرتکه این امر با مغلوب

گونه که تالش برای شدند )همانبه اوج رساند( و در مواردی نیز با شکست مواجه می

طی کودتایی علیه مصدق با شکست سختی  4944-4944کردن صنعت نفت ایران در ملی

مشهور است که دولت سازوکار « کردن اقتصادملی»مواجه شد(. در کل، این سیاست به 

 داد.آن را تحت کنترل خود قرار می

ی جایگزینی واردات )بر پایهشدن برمبنای صنعتی، 4912و  4942ر طول دهه های د

عنوان بهشد، محور(، که عمدتاً با دخالت مستقیم دولت هدایت میسیاست واردات

ی انتخابی در جهان عرب آغاز گردید. منطق این استراتژی این بود که استراتژی توسعه

ی برای بازارهای داخلی با توسل به برخی با مشارکت در تولیدِ محصوالت کاالی

داشتن آن از سازوکار و اجبارهای اقتصاد های تجاری برای مصون نگهحمایت

ین وسو دهند. دورنمای چنشدن سمتسوی صنعتیهداری جهانی، اقتصاد سنتی را بسرمایه

افت، یشدن پا گرفت و درآمد داخلی افزایش میزانی که صنعتیاستراتژی این بود که به

بازارهای جدید رشد خواهند یافت و صنایع جوان و زیربنایی به مقیاسی خواهند رسید 

 که در سطح جهانی قادر به رقابت خواهند بود. 

ها در خاورمیانه و بسیاری از کشورهای پیرامونی دیگر، سیاست رغم این تالشبه

ی به سبب درجهای روبرو شد، که اساساً های گستردهجایگزینی واردات با شکست

 ی دولت در این صنایع، که به زیانیافتهحمایت از صنایع جوان، و نسبت سهم اختصاص

های تولید مانده و هزینههای عاطلبخش کشاورزی بود، روی داد. در نتیجه، ظرفیت
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ال بر واردات های باتعرفه کردندلیل اینکه این صنایع از طریق وضعافزایش یافتند، اما به

ای شدند و در بازارهای داخلی از انحصار برخوردار بودند، انگیزهقیمت محافظت مینارزا

ام دو ها نداشتند. در نهایت، این استراتژی بیش از تقریباً دو دههبرای کاهش هزینه

، تونس بعد 4921ها رها شد )مثال مصر بعد از طور رسمی از سوی این دولتنیاورد و به

ها از استراتژی جایگزینی وارداتی (. اکثریت این دولت4924ز و سودان پس ا 4919از 

تاری های تعدیل ساخهای نولیبرالی، برنامهسویی با سیاستنشینی کردند و در همعقب

در  «سوسیالیسم»ی چنین، اصالحات متعددی که در لفافهرا جایگزین آن کردند. این

 بود، با شکست مواجه شد.  گرای سکوالر و چپ قرار گرفتههای ملیدستور دولت

هایی در ساختار ی تاریخی در جریان بود رفرماز لحاظ اقتصادی آنچه در این برهه

ری دااقتصادی بود که تحت نظارت مستقیم دولت و در چارچوب سازوکارهای سرمایه

ای بود تا بخش های گستردهها، تالشرفت. ماهیت این سیاستدولتی به پیش می

های مختلف اقتصادی را حذف و یا به حاشیه های خارجی در حوزهیهخصوصی و سرما

شدن لیم»های اقتصادی را به انحصار گرفت و فرآیند ریزیبرانند. دولت سُکان برنامه

پذیر بود، در دستورکار قرار داد. شکی نیست که شان امکان، تا جایی که برای«اقتصاد

زندگیِ بخش وسیعی از کارگران و اقشار  ها همراه بود با ارتقای شرایطاین سیاست

پایین جامعه. استانداردهای زندگی، بهداشت، آموزش، خدمات اجتماعی روند رشد و 

مدت امید به شرایط بهتر را میان مردم این جوامع کرد. این نیز در کوتاهبهبود را طی می

شد، توهم  های ناگزیری که این جوامع با آن روبروارتقا داد. منتها، با بحران

 داری فرو ریخت.ی سازوکارهای سرمایه، آن هم در چنبره«سوسیالیسم»

نها ها، نه تدالیل اساسی این امر این بود که سازورکارهای حاکم بر این دگرگونی

داری ایجاد نکرد، بلکه منطق ی تولید سرمایهتغییری در مناسبات طبقاتی و شیوه

کرد. فهم رهبرانِ سکوالر و رانی میی حکمبر امور اقتصاد« داری دولتیسرمایه»

گرا در خاورمیانه از سوسیالیسم، بیش از هر چیز انحصارگریِ اقتصاد در چنگال چپ
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ی اقتصادی در جهان عرب در چارچوب سازوکار اقتصاد که توسعهدولت بود. مادامی

سرمایه و  دادن به منطقی اجرا در آمد، به تبع آن نیز، راهی جز تنجهانی به مرحله

داری در پیش نداشتند. اگرچه امپریالیسم در شکل کالسیک آن ساختار سرمایه انقیاد در

بر این کشورها حاکم نبود، منتها سازوکار امپریالیسم در شکل نوین خود، از طریق 

به شکل  را بودن کشورهای پیرامونیگری و تابعهای اقتصادی، سلطهمکانیزم

با  ی اقتصادیترتیب فرآیند توسعهکرد. بدیندهی میمانساختارمندی نهادینه و سا

 ی گفتمان سوسیالیستی و سکوالریسم در منطقه فرو ریخت.شکست مواجه شد و هَیمنه

آن بدیل اجتماعی و اقتصادی که توانسته بود برای حدود دو دهه نور امیدی برای 

سالم اعتباری ایِ انزوا و بیهای عینی و اجتماعستم در منطقه باشد و زمینههای تحتتوده

وبیش فراهم آورد، اینک اعتبار خود را از دست داده و بسترهای مناسبی سیاسی را کم

را برای گسترشِ نفوذ جریانات اسالمی فراهم آورد. دستاوردهای اجتماعی و سیاسی 

شد و منطق بازار آزاد و از دیگری از کارگران و فرودستان گرفته میپس یکی

های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سیطره پیدا کرد. ی ساحتشدن سرمایه بر کلیهجهانی

زاد دفن گام زیر آوارِ نولیبرالیسم و بازار آبههژمونیِ گفتمان سوسیالیستی و سکوالر گام

های ارتجاعی و های ناشی از نظم نوین، ایدئولوژیشد و از درونِ این همه آوار و تباهی

ر بخش دآمدهای این تحوالت را در ادامه )دند و قوت گرفتند. پیمذهبی پیوسته قد کشی

 ( پی خواهیم گرفت.هفت
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کمربند »امپریالیسم و اسالم سیاسی در پسِ سنگر « جهاد مقدسِ» .1

 1«ایقرنطینه

ساختن جهان در مقابل بلشویسم از همان دوران پسا جنگ جهانی اول در گرچه ایمن

همین سیاست با اجرای « جنگ سرد»در دوران  دستور دول امپریالیستی قرار گرفت،

، مرزهای جنوبی و جنوب شرقی اتحاد جماهیر شوروی را نیز «ایکمربند قرنطینه»

رقی گرای متهای ملیهمراه بود با سرآمد جنبش« استعمارزدایی»داد. فرآیند پوشش می

ا به چالش رهای امپریالیستی سویه منافع اقتصادی و سیاسی قدرتو کمونیستی که همه

کشیدند؛ نیروهایی که زنجیروار کشورهای مستعمره را از زیر یوغ امپریالیسم غرب می

جنوب »گرای و چپ در دست یافتند. نیروهای ملی« استقالل»وبیش به رها ساختند و کم

هایی که منشأ اثری در ، چه آنهایی که در رأس قدرت قرار داشتند و چه آن«جهانی

جدی  پیمانانش تهدیدیی علیه امپریالیسم بودند، برای آمریکا و همروند مبارزات سیاس

 4942ی شدند؛ طوری که آیزنهاور، رئیس جمهور وقت آمریکا، در ژانویهمحسوب می

برای « دترین تهدیبزرگ»نام برد و آن را « المللیکمونیسم بین»عنوان از این جنبش به

نتیجه، سیاستِ مقابله با بلوک شرق (. در Mansfield, 4224, 412خود تلقی کرد )

گرا و مختلف با حمایت از نیروهای واپس یو کل جنبش کمونیستی، به انحا

 گرا در ایران، افغانستان و کشورهایضدکمونیست، یعنی پشتیبانی از جریانات اسالم

ا جوار بهایی بود تا از این طریق کشورهای همها تالششد. اینپیش برده میعربی به

ون ها مص، از حضور و قدرت کمونیستبنیادگراروی را با تقویت نیروهای مرتجع شو

 نگه دارند.

                                                      

ــت متعارف جهانی، به  4  ــیاس ــوم و س ــبز»در ادبیات مرس ــتهار دارد. عبارت « کمربند س کمربند »اش

 ام.گرفتهها( وام )عصر نهایترا از هابسبام  «ایقرنطینه
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 شدند« غول»هایی که «کوتوله: »یایران بنیادگرایان .1.4

دادهای مهم و تاریخیِ قرن شک یکی از رخبدون 4442وقوع انقالب ایران در سال 

اخل ایران و چه )تا حدود بیستم بود که  تحوالت سیاسی و اجتماعی فراوانی، چه در د

یعه گرایان شتری( در منطقه، بر جای گذاشت. تسخیر قدرت سیاسی از سوی اسالمکم

کردن ساختار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به در ایران به منظور اسالمیزه

نفسِ جریان اسالم سیاسی در منطقه را در نیل به کسب قدرت نوعی اشتیاق و اعتماد به

ن در گرایاگیری اسالمکه قدرت عواملیور ساخت. ی و اعمال شریعت اسالم، شعلهسیاس

ایران را رقم زدند، محصول تحوالتی بودند که روند انقالب ایران و اوضاع جهانی در 

 بردند.سر میهای پیشاانقالب در آن بهسال

ه شروطی انقالب مداری در فاصلهی سرمایهفرآیند رشد و توسعه ،کهنخست این

ای اصالحات سیاسی، اقتصادی و ی مجموعه(، به واسطه4442( تا انقالب بهمن )4414)

 ی ایرانهای ژرفی در مناسبات و نیروهای اجتماعی جامعهاجتماعی، موجبات دگرگونی

شمسی تداوم  4412ی تا دهه« ناموزونی»ها به شکل را فراهم ساخت. این دگردیسی

ـ  ی اقتصادیان نه تنها قالب مناسبی برای آهنگ توسعهی ایریافت. ساختمان جامعه

رفت های پیشتنها پاسخگوی ضرورترشد نیروهای مولده نبود، نه سیاسی و روند رو به

ی تضادهای درونی سازوکار داری نبود، که خود نیز تشدیدکنندهسازوکارهای سرمایه

نا به تن چنین اوضاعی و باقتصادی ـ سیاسی، و تخاصمات طبقاتی ـ اجتماعی بود. بر م

داری جهانی، تغییراتی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی مقتضیات و نیاز سرمایه

موند ولی فرانسوی ی ایران به یک ضرورت تبدیل شده بود. بنابه گزارش روزنامهجامعه

 ایاالت متحد آمریکا خواستار تجدید ساختمان رژیم ایران بر مبنای لیبرالیسم، اصالحات»

تواند یگونه ایران مامان علیه فساد است. ایندستگاه دولت و پیکار بی یارزی، تصفیه

(. 414، ص4449)گرانتوسکی و دیگران، « دریغ آمریکا برخوردار باشدهای بیاز کمک

های ایجادشده از حیث سیاسی و ی فشارهای واشینگتن و ضرورتبنابراین، در نتیجه
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های نهدر زمی« انقالب سفید»ی از باال تحت عنوان انقالب ااقتصادی، اصالحات گسترده

جمهور وقت اقتصادی و اجتماعی توسط شاه و با فشارهای جانسون، معاون رئیس

ی مدرنیزاسیون را بر تن ی ایران به شکلی ناموزون جامهدهی شد. جامعهآمریکا، سامان

داری های سرمایهقدرت کرد. روندی که بیشتر به بازاری برای جذب و مصرف کاالهای

های این جامعه از چنان ظرفیت و پتانسیلی برخوردار نبودند تبدیل شد، اما زیرساخت

 ها را تأمینمدتِ اقتصادی و سیاسیِ این دگرگونیهای طوالنیکه نیازهای و ضرورت

 کنند.

 شدنفرآیند شهری»داری در شکل کالن خود موجب شدتِ ی سرمایهروند توسعه

های آموزشی و ارتباطی، و پیدایش یک دولت شدن، گسترش نظامو صنعتی

بوروکراتیک متمرکز، همه به بالیدن طبقات اجتماعی نوین، به ویژه روشنفکران و 

خصوص هپرولتاریای صنعتی بود. همچنین، این روند موجب زوال نسبی طبقات سنتی، ب

آن، همین تغییرات اجتماعی  اش، شد. عالوه بربورژوازی بازاری و متحدان روحانیخرده

ز ا سو پیوندهای موروثیِ حامیان سنتی و مریدان آن را سست کرد وـ اقتصادی از یک

ویژه در میان های نوین جمعیت ـ بهسوی دیگر آگاهی طبقاتی را در میان بخش

قاتیْ ی افقیِ طبروشنفکران و پرولتاریای شهری ـ قوت بخشید. به طور خالصه، علقه

، 4421)آبراهامیان، « ای و محلی شد.ای، فرقهای، قبیلهالئق عمودیِ طایفهجانشین ع

ق های مختلف سیاسی، با افگیری جنبش(. برآیند این تحوالت اجتماعی، شکل192ص

گرایی، ی ایران بود. لیبرالیسم، سوسیالیسم و اسالمی جامعهپهنه درهای متفاوت، و آرمان

و مبارزات اجتماعی ایران بودند که هر کدام به سهم  سه جریان اصلی در روند تحوالت

ی آفرینی و برای کسب قدرت سیاسگونی در این فرآیند نقشگریِ ناهمخود و با دخالت

 کردند.تالش می

 آمده، دم به دم بر تناقضات و ستیزهایهای پدیدو دگرگونی« نیزاسیونرمد»فرآیند 

های عظیمی در درون رفته غلیاند و رفتهافزواجتماعی و طبقاتی در ژرفای جامعه می
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های عینی اعتراضات اجتماعی را وخروشی که زمینهجامعه در حال تکوین بودند؛ جوش

د؛ ناپذیر تبدیل شده بوهمراه آورد. بر بستر چنین اوضاعی، انقالب به امری اجتناببه

که اینغییر دهد و همانقالبی که هم ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  را از بنیان ت

ی ی ایران در همهراه را برای پیشرفت نیروهای مولده آزاد سازد. در عین حال، جامعه

 ی امپریالیسم بود. اعتصاباتی آزادی و رهایی از یوغ استبداد شاه و سلطهسطوح تشنه

ی امواج انقالب چنان وسیع بود که رژیم شاه قادر به کنترل و کارگری و گستره

ها تا آن نبود. در چنین اوضاع و احوالی جریانات مختلف سیاسی ـ از لیبرال سرکوب

نیروهای چپ و کمونیست و جریانات اسالمی ـ در کشاکشی تنگاتنگ بر سر کسب 

قدرت سیاسی به جدال پرداختند. اگرچه گرایش چپ و سوسیالیستی از نیروی اجتماعی 

ت و را شکس پهلویگری کمر رژیم برخوردار بودند، اگرچه اعتصابات کار ینیرومند

انقالب را به امری قطعی و گریزناپذیر تبدیل کرد، اما نیروهای چپ و کارگری در 

فقدان انسجام تشکیالتی و افق سیاسی روشن، از تسخیر قدرت سیاسی بازماندند. در این 

و  هینپیشبازیگران اصلی در روند انقالب دیگر میان، با وجود اینکه جریان اسالمی از 

 ند.شستن ، در نهایت انقالب ایران را مصادره کردند و بر مسند قدرتتری داشتتأثیر کم

با عطف توجه به این واقعیت که ستون فقران پایگاه اجتماعی روحانیون شیعه، 

یز ن این جریانخصوص بازاریان و روحانیت( بود، پاگرفتن هسنتی )ببوروژازی خرده

که شرایط نوین پدید آورده بود. در واقع خاستگاه  هاییواکنشی بود به دگردیسی

نتی س بورژوازیخرده گرایان، همانند دیگر جوامع، برخاسته از فرآیند زوالطبقاتی اسالم

ناپذیری ها را با خطرات اجتناب، منافع آنداریی سرمایهتوسعهو روحانیونی بود که سیر 

، اهلل خمینیگرایان، روحرهبر اسالمز ا قشر میانیمواجه ساخته بود. حمایت کامل این 

از این جهت بود که وی سخنگوی منافع طبقاتی، سیاسی و اجتماعی آنان بود. دورنمای 

ی توانست پاسخ درخوری به نیازهاجریان اسالمی از حیث سیاسی و اقتصادی، نه تنها نمی

نقش های خروشیده در خیابان دهد، بلکه خود ی اکثریت تودهعمیق و گسترده
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این  یبرندهضدانقالب را به عهده گرفت. اگر به روند و بافت اصلی نیروهای پیش

انقالب توجه کنیم، آنچه محرز است غیراسالمی بودن انقالب در فراگیرترین معنای 

اجتماعی و طبقاتی آن است. سرنوشتی که این انقالب به آن دچار شد، حکومتی که در 

ی منطقی و خواست اجتماعی این انقالب تنها نتیجهنهایت بر مستند قدرت نشست، نه 

 ی این واقعه را بر تارک تاریخ نشاند. ی تضادآمیز و واژگونهنبود، بلکه چهره

دخالت  ،گرایان در ایرانگیری اسالمدخیل در قدرتمهمِ ی ، مؤلفهاز سوی دیگر

ا رژیم ایران باسالمی  جمهوریهای امپریالیستی در سرنوشت انقالب و جایگزینی قدرت

های اند، جنبهبندی خارج شدههای اخیر از شمول اسناد طبقهشاه بود. اسنادی که در سال

گزارشات  اند.پنهانی از ارتباط مستقیم )مرتبطین( خمینی با کاخ سفید را افشا کرده

)پس از انجام اصالحات  4912ی از دهه ویاند که گر این حقیقتبیان« سیا»سازمان 

با  4929تا بازگشتش به ایران در سال «( انقالب سفید»ی یاد شده در پسایند گسترده

  رؤسای جمهوری آمریکا در تماس بوده است.

شمسی، همواره با سکوت  4412ی علیه شاه در دهه خمینی های شدیدالحنخطابه

سان حامی اصلی شاه، همراه بود. بر اساس آنچه در گزارش سفارت علیه آمریکا، به

آمده  ـ (ISMI, 4224) «اسالم در ایران»ـ گزارشی تحت عنوان یکا در تهران آمر

ها، به دولت جان اف کندی، دور از چشم رسانهدر خفاء و به 4414است، خمینی در آبان 

 اش به رژیم شاه سوء تعبیررئیس جمهور وقت آمریکا، پیام داده است تا حمالت لفظی

ده بور آمزبیند. در گزارش مسو میمریکا در ایران همنشود، چراکه او خود را با منافع آ

او با منافع آمریکا در ایران مخالفتی ندارد. بر عکس، او اعتقاد داشت که » است که 

نفوذ بریتانیا  حضور آمریکا در ایران برای ایجاد توازن در برابر شوروی و احتماالً

روز قبل از  42ارتر، حدود به ک اودر این گزارش آمده است که پیام «. ضرورت دارد

ای سفر برژنف، رهبر شوروی به ایران، توسط یک روحانی به نام حاج میرزا خلیل کَمَره

 رسد.به سفارت آمریکا در تهران می
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« یی جاسوسالنه»و تسخیر « شیطان بزرگ»ی علیه همچنین، برخالف نطقِ خصمانه

 44قبل از بازگشت به ایران در جمهوری اسالمی ایران، خمینی  کار آمدنروی بعد از 

، در ارتباطی تنگاتنگ با مقامات آمریکا بوده است. در روزهای بحرانی و 4442بهمن 

های غربی به این حقیقت دست یافته بودند که رفتنِ شاه امری ملتهب انقالب، قدرت

ناپذیر است. نظر به این واقعیت که نیروهای چپ و کمونیست از نفوذ اجتناب

های امپریالیستی از هر چیز برای قدرت« کمونیسم»ندی برخودار بودند و خطر مقدرت

های غربی به تکاپو افتادند تا از چنین رخدادی تر بود، قدرتکنندهدیگری تعیین

رو تنها نیرویی که از قابلیت و ظرفیت ضدکمونیستی کافی پیشگیری کنند. ازاین

امپریالیستی به این نتیجه رسیدند که برای  هایبرخودار بود، جریان اسالمی بود. قدرت

ها و ممانعت از افتادن ایران در دامن شوروی، بدیل گیری کمونیستجلوگیری از قدرت

های اصلی امپریالیستی )آمریکا، سرعت و از بیرون بازسازی کردند. قدرتخود را به

که با  اع رسیدندبه این اجم« گوادلوپ»انگلستان، فرانسه و آلمان غربی( در کنفرانس 

ی ایران را بر سرنوشت انقالب ایران تحمیل ، بدیل آیندهگرایاناسالمجانبه از دفاع همه

ای عظیم از کنند. در قدم اول، خمینی را از عراق به پاریس منتقل کردند و شبکه

 های پرمخاطب را در اختیارش قرار دادند. رسانه

 یعمر شاه مسجل بود و برای آیندهسان، برای آمریکا و متحدینش پایان بدین

ای هها، زمینهسنگینیاندیشی کردند. از درون این سبکساختار سیاسی ایران چاره

چینی کردند و سرانجام به آن گرایان و سرکوب انقالب را زمینهگیری اسالمقدرت

تری دولت آمریکا، به شکل جدی بای عمل پوشاندند. تماس تنگاتنگ و مستقیم جامه

 یگرفته، برنامههای صورترفت. در هماهنگیپیش می« یزدی ـ زیمرمن»ز کانال ا

خروج شاه از ایران قطعی شد و آمریکا در روزهای پرالتهاب و بحرانی از دو کانال با 

در ارتباط مستقیم بود؛ در تهران از طریق محمد بهشتی و مهدی بازرگان گرایان اسالم

یزدی، که با وزارت امور خارجه آمریکا در تماس بود و در فرانسه از طریق ابراهیم 
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(. طبق اسناد منتشر شده، زمانی که خمینی در نوفل لوشاتوی پاریس 4244سی، بی)بی

( به دولت کارتر پیام شخصیِ 4442)هفتم بهمن  4929ژانویه  42اقامت داشت در روز 

د. کنریکا دراز میسوی آمفرستد که در آن دست دوستی و همکاری بهای میمحرمانه

از طریق  4444چون سال در این اثنا خمینی بیم این را داشت که دولت آمریکا هم

ه رو در پیامش بارتش اقدام به کودتای نظامی کند و شاه را به قدرت بازگرداند. از این

یر شاه،[ وزبه ارتش توصیه کنید از بختیار، ]نخست» کند:کارتر چنین پیشنهاد می

وقتی من دولت موقت را اعالم کنم خواهید دید که رفع بسیاری از ...» ، «داطاعت نکن

« ها هیچ دشمنی خاصی نداریمابهامات خواهد شد و خواهید دید که ما با آمریکایی

(DW, 4244.) 

د. از بُرسر میدر این بحبوحه، آمریکا در باب بدیل و آرایش ارتش در نگرانی به

و  اگر یکپارچگی»اعالم کرده بود که گرایان اسالمبه رو دولت کارتر در پیامی این

انسجام ارتش حفظ شود، امکان آن وجود خواهد داشت که رهبری ارتش هرگونه فرم 

نین، چ. هم(DW, 4244) «شود را مورد حمایت خود قرار دهدسیاسی که انتخاب می

ت ان، سرنوشی منافع اقتصادی خود در ایرنگرانی آمریکا بیش از هر چیز حول آینده

فروش نفت، روابط سیاسی و نظامی میان ایران و غرب و نیز روابط حکومت جدید با 

چرخید. خمینی در پیامی دیگر که از طریق نئونارد فریمن، اتحاد جماهیر شوری می

یک کارمند سفارت آمریکا، در همان ماه ارسال شد، اطمینان داد که فروش نفت به 

ادامه خواهد داشت و « هاای خارجی از جمله آمریکاییههمکاری با کمپانی»غرب و 

تواند حفظ شود. وی اعالم کرد رابطه ایران و آمریکا می« با دوستی و احترام متقابل»

ه آمریکا خواهیم بهیچ نگرانی در باب نفت نباید باشد. این حقیقت ندارد که ما نمی»که 

 (.Guardian, 4241« )نفت بفروشم
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 های غالظ و شدادِپردازیعبارتهوری اسالمی ایران با اعتصام به جم رهبرانبا آنکه 

های غربی، از همان آغازِ سرکار آمدنشان تا به و ضدیت با ارزش« ضدامپریالیستی»

ا مقابله ب»اند و همواره بر طبل امروز با همین شناسه در رأس قدرت سیاسی باقی مانده

، اگرچه اندکوبیده« شیطان بزرگ»با و رد هرگونه سازش « استکبارستیزی»، «نفوذ

 سر برده است، امای آمریکا طی چهل سال گذشته با ایران در تخاصم بهایاالت متحده

روحانیون  گرایان و امپریالیسم است.اسالم« اتحاد مقدس»حکومت فعلی ایران ماحصل 

اط با ارتب های تاریخیِ مختلفی رابطه و مناسبات متناقضی را دری ایران در برههشیعه

 اصطالح دو قطبِ متخاصماند. این بهای در پیش گرفتههای جهانی و منطقهبندیبلوک

اند و در شان همواره تفاهم و شراکت نیز داشتهی تنازعدر باالترین درجه

های اند؛ اینها ضرورتشان را حیات بخشیدهمنافع تضادشان نیز تعامالت آمیزترینصلح

برای دوطرف قضیه هستند که در جهت  ناگزیرهیأت تضادهای دوسویه و حیاتی در 

ی گرچه گاهاً یکـ  حیات بهتر یکدیگراستمرار منافع راهبردیِ دوطرف و درنهایت به

ها و نوسانات سیاسیِ این ناسازه .بخشندتداوم می ـ از دو طرف متضرر نسبی بوده است

گاه ی آنان است که گاه و بیگرایان نیز برخاسته از ماهیت و خاستگاه طبقاتبنیاد

 کند.خودنمایی می

گریِ گرایان، ماحصل دخالتبنابراین تسخیر قدرت سیاسی از سوی اسالم

 ی پراکندگی نیروهای چپ وهای امپریالیستی، و نتیجهوچرا و مستقیم قدرتچونبی

سو بود که در رهبری این انقالب قرار داشتند. جمهوری اسالمی ایران از یک کارگری

ی ایجاد های امپریالیستعلیه شوروی بود که قدرت« ایکمربند قرنطینه»ای دیگر از حلقه

کردند و از سوی دیگر، مدلی از حکومت اسالمی بود که اگرچه از شکم امپریالیسم 

، بخشی از نیروهای چپ را متوهم و «ضدامپریالیستی»های زایده شد، اما با رتوریک

های انسان شوریده در ای که هم آمال و آرزوی میلیونقعهسر خود بسیج کرد. واپشت
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خیابان و کارخانه برای آزادی و برابری را به یأس و سرخوردگی تبدیل کرد و هم 

 نفس شد. اینکه برای بخشی از جریانات اسالمی، منبع امید و اعتمادبه

نقالب آیند ای فرهایی در حاشیه«کوتوله»سان گرایان، بهملخص کالم اینکه اسالم

خلق کردند، نه به « کُسوف»آسا ، سرانجام بر تخت حاکمیت تکیه زدند و غول42

وشن و انداز رای داشته باشند، نه به این دلیل که چشمی اینکه قامت برافراشتهواسطه

بهتری  بخشی به فردایکه امید تسلیکنندگان قرار داده، یا ایندرخوری پیش پای طغیان

امت های امپریالیستی، قی دستانِ قدرتواسطه باشند، بلکه تنها و تنها بهرا نوید داده 

ان سوار گی شوریدهتنومندِ انقالب را پله به پله پیمودند تا در نهایت بر شانه و گُرده

شدند و از پشتْ طناب دار را به گردن انقالب آویختند و آن را از نفس انداختند. به 

 را به شکست کشاند. 42الیسم و اسالم سیاسی، انقالب سان، اتحاد مقدس امپریاین

 

 «پسران جنگ سرد»جهادگرایان:  .1.4

« غرب»و « اتحاد شوروی»سو میان دو بلوک ی و عمقِ تخاصمات همهاگرچه گستره

)به سرکردگی آمریکا(، از دوران پساجنگ جهانی دوم تا فروپاشی دیوار برلین، به 

م جهانْ داغ سوزناک و خونینِ مداخالت و اشتهار دارد، اما بخش اعظ« جنگ سرد»

ی کنند. بخشِ عمدهچنان بر پشانی خود حمل میمنازعات این دو قطب را هم

ی اند و پردهراه انداختههای جهادگرا که در خاورمیانه جویباری از خون به«هیوال»

غرب ی اند، همان پسران جنگ سرد هستند که در سایهساتری بر افق این جوامع کشیده

عنوان ند و بهقد برافراشت «بلوک غرب»دریغ مالی و نظامی بی پا گرفتند و با پشتیبانی

در دستان آمریکا و متحدینش، اتحاد شوروی سابق و نیروهای مترقی « کارآمد»ابزاری 

 و چپ را به چالش کشیدند.

ی ستهجی برآمریکا در افغانستان علیه اتحاد جماهیر شوروی، نمونه« جنگ نیابتیِ»

آوردگاهی است که امپریالیسم آمریکا سازوبرگ جنگیِ جهادگرایان را برای مقابله با 
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شوروی تأمین نمود. برخالف تفاسیر متعارف و مسلط مبنی بر اینکه گویا لشکرکشی 

گریِ متعاقبِ آمریکا در افغانستان بوده افغانستان، عامل دخالت بهنظامیِ اتحاد شوروی 

طور آگاهانه شوروی را به دخالت دهد که ایاالت متحد آمریکا بهاست، شواهد نشان می

نموده است. مقصود آنها این بود تا از این طریق شوروی نظامی در افغانستان تحریک می

وسی د، بل انتقام شکست تاریخی و کابنرا به باتالقِ جنگی فرسایشی و خونین سوق ده

 ,Steeleد )ندند را از شوروی بگیرکه نظامیان آمریکا در ویتنام تجربه کرده بو

های اخالقی سران آمریکا، برای رغم ادعاهای پرطمطراق و رتوریکعلی(. 4244

آمیزتر و شورانگیزتر از آن نبود چیز اشتیاقسردارانِ اردوگاه غرب در جنگ سرد، هیچ

که مسکو را در حالت مجازات و حقارت نظاره کنند؛ دقیقاً همان احساسی که آمریکا 

زبیگینو طراح این استراتژی کسی نبود جز بُرد. در جنگ ویتنام از آن رنج می

ر مقابله با آمریکا د خارجی، استراتژیست آمریکایی لهستانی، معمار سیاست برژینسکی

به  برژینسکی گونه کههمانشوروی و مشاور امنیت ملی کارتر و مشاور دولت ریگان. 

 «انتقامی خونین از شوروی»ها تالشی بود برای گریاین دخالتکند وضوع اذعان می

(Brzezinski, 4914) . 

ی نظامی اتحاد شوروی در افغانستان در سال ی مداخلهاگرچه آمریکا در هنگامه

ای برای منتظرهی غیرهطوری وانمود کرد که از این رخداد شوکه شده، اما حادثه 4929

به جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت تر برژینسکی (. قبلCIA, 4222ها نبود )آن

ای رؤی»(، هشدار داده بود که اگر مسکو در افغانستان موفق شود، 4922ـ4914آمریکا )

 ,Brzezinski« )در دسترسی به اقیانوس هند صورت خواهد پذیرفتروسیه ی دیرینه

ی یجهدهند که در نت(. با درپیش گرفتن همین رویکرد، اسناد منتشرشده نشان می4929

آن، یک دولت تبعدر افغانستان در جریان بود و به 4921تغییر و تحوالتی که در سال 

ان تالش بود، آمریکا و پاکست و پروشوروی قدرت سیاسی را تسخیر کرده« کمونیستی»

سب هنگام با کنمودند اتحاد شوروی را بسوی لشکرکشی به افغانستان سوق دهند. هم
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دولت جدید افغانستان را به  4921آوریل  42یخ ها، مسکو در تارقدرت سیاسی چپ

نبال داشت. گرا را به درسمیت شناخت. این واقعه بالفاصله واکنشِ متقابل میلیشیای اسالم

در این بحبوحه، بنابه درخواست ژنرال ضیا الحق، رئیس جمهور وقت پاکستان، به تاریخ 

در اولین « هیزات غیرنظامیهای مالی و تجهمکاری»، جیمی کارتر در قالب 4921مه  9

گرا )مجاهدین( را که عمدتاً در دالر، میلیشیای اسالم 194222اقدام خود با هزینه 

پاکستان مستقر بودند، مورد پشتیبانی قرار داد. بدین طریق، مجاهدین افغانستان با 

ی افغانستان را با چالشی رسیدهقدرتبههای پاکستان و آمریکا، دولت تازهکمک

ثباتی سیاسی در افغانستان تداوم داشت و دولت جدید ساز مواجه ساخت. بیوشتسرن

 ی تلخ وبارها از اتحاد شوروی تقاضای کمک نظامی کرد. با عطف توجه به تجربه

را به  افغانستان»دردناک آمریکا در ویتنام، برژنسکی توصیه کرد که برای اینکه 

زم است مقاومت در افغانستان ادامه یابد. تبدیل کنیم، ال« ویتنامی برای اتحاد شوروی

افغان را تا پنجاه  های خود به مجاهدیندر نتیجه، کارتر در یک اقدام مخفیانه کمک

های لجیستیکی و مالیِ سازمان سیا پشتیبانی (.Coll, 4221افزایش داد )  میلیون دالر

 در افغانستان 4«عملیات سایکلون»ی مرسوم به وقفه در قالب پروژهمستمراً و بی

، دالرمیلیارد  4حدود  مبلغ هنگفتی بالغ بربا پیش برده شد. این پروژه سازماندهی و به

 اذعان خودِکه به عملیات سازمان اطالعاتی سیاه بود ترین و گسترده ترینعظیم

غاز شده آ شوروینیروهای نظامی از اشغال افغانستان توسط  قبلبرژینسکی از شش ماه 

های جهادگرا و اسالمی زاده شدند. آنچه باید اتی که از درون آن سازمانبود؛ عملی

ی جهادگراها گسترشو  طراح اصلیِ ظهوربرژینسکی خاطرنشان ساخت این است که 

 بوده است. المللیبینی سیاست اسالمی در صحنه

                                                      

0 . Operatie Cyclone 
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بار درخواست افغانستان را رد کرده بود، اتحاد شوروی بعد از اینکه برای چندمین

چنین در نیروهای نظامی خود را وارد افغانستان کرد و این 4929ر نهایت در دسامبر د

کرد، در باتالقی طور که آمریکا آرزو میو فرسایشی، و در واقع همان جنگی طوالنی

ود ی خخارجه های متعددی در سیاستکشنده و خونین فرو رفت. کارتر که با چالش

منیت ا»برجسته ساخت که تجاوز مسکو در افغانستان، مواجه شده بود، این موضوع را 

متعاقباً، جیمی کارتر طی یک جلسه  (.Carter, 4912« )کندهمه ملل را تهدید می

دسامبر، پای یک فرمان محرمانه را  42اضطراریِ شورای امنیت ملی آمریکا به تاریخ 

از افغانستان  هدف نهایی ما، خروج سربازان شوروی»امضا کرد که در آن آمده است 

است. حتی اگر این امر شدنی هم نباشد، ما باید حضور شوروی )در افغانستان( را تا حد 

در این رابطه خود برژنسکی اقدامات آمریکا و « ممکن برایشان پرهزینه بسازیم.

ان که ی شوروی به افغانستدومین اقدامِ بعد از حمله»کند: پاکستان را چنین توصیف می

نِ من به پاکستان شد تا واکنشی مشترک با پاکستان ایجاد کنیم، این بود منجر به رفت

ها به اندازه کافی خونریزی کنند، تا زمانی که ممکن است؛ و ما که بگذاریم شوروی

ها ها، چینیها، بریتانیاییها، مصریها را در همکاری مشترک با سعودیاین تالش

ن سالح تحویل پاکستان دادیم هماهنگ ساختیم و ما مجدداً برای مجاهدی

(Brzezinski, 4992.) 

درنتیجه، ایاالت متحده تصمیم گرفت تا از کانال دولت پاکستان، کمک آمریکا به 

تحت  4922ی مجاهدین افغانستان را عملی سازد، زیرا جنگجویان مجاهدین از اوایل دهه

گاه هبه عنوان پنا های اطالعاتی پاکستان بوده و مناطق مرزی پاکستاننظارت سرویس

ها قرار داده شده بود؛ جنگجویانی که بعدها توسط ریگان و ویلسون لقب در اختیار آن

یکی از افسران ارشد سیا در اسالم آباد چنین گفت: دریافت کردند. « مبارزان آزادی»

العاده به خارج از کشور فرستاده فوق فرمانمن اولین رئیس پایگاه بودم که با این »

 ,Weiner« )رو سربازان شوروی را بِکُش. تصور کنید! من دوستش داشتمشد:ب
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تن تجهیزات  41کم ، آمریکا دست4912مطابق اسناد منتشرشده، تا ژانویه  (.4222

 طریق در اختیار مجاهدیننظامی را تحویل دستگاه اطالعات پاکستان قرار داد تا از این

ط آمریکا و پاکستان با قوت بیشتری استمرار مبانی همکاری و رواب .افغان قرار داده شود

، به شکل 4919ها پس از خروج نیروهای اتحاد شوروی از افغانستان در سال یافت. آن

گرایان پرداختند. از این پس، خیل تری به همکاری بر سر حمایت از اسالمگسترده

ا دند و بگرا و میلیشای افراطی این فرصت را غنیمت شمرعظیمی از نیروهای اسالم

دریغ آمریکا، پاکستان و عربستان توانستند به شکل نیرومندتری حکومت های بیکمک

کم به زانو درآورند. پاکستان، با مشارکت ایاالت متحده، ده چپگرای افغانستان را کم

 خدمت گرفت، تا اینکه بعد ازهزار نیروی مجاهدین را برای حمله به دولت افغانستان به

مجاهدین به سرعت کابل را فتح کرد و نجیب اهلل را به دار آویخت. سقوط شوروی، 

ظاهر شدند، تنها با حمایت جدی « طالبان»ترینِ این نیروها در قالب زمانی که افراطی

 بودند. 4991پاکستان، قادر به تسخیر قدرت و ایجاد امارت اسالمی افغانستان در سال 

همکاری با کشورهای اسالمی »مبنی بر در ادامه همین سیاست، کارتر تصمیمی را  

برای  را تصویب کرد. آنچه« در ارتباط با یک عملیات مخفیانه برای کمک به شورشیان

ی هدهنداین کارزا حیاتی بود، همراه با نقش پاکستان به عنوان بازوی اجرایی و ارائه

ان ، عربستایگاه، موافقت عربستان سعودی بود. در این ائتالف جهانی ـ منطقهپناه

علیه  «جنگ مقدس»های مالی، نظامی و تامین نیروی انسانی از سعودی بیشترین حمایت

ی سلطنتی سعود، با همکاری دیگر شوروی در افغانستان را به دوش کشید. خانه

میلیارد  1ی اسالمی، ساالنه به مبلغ کشورهای خلیج و مؤسسات خصوصیِ خیرخواهانه

ی مرزی افغانستان و پاکستان صرف ها در منطقهد و مدرسهدالر برای تأمین مالی مساج

کرد. این مراکز مذهبی با تأمین نیروهای نظامی و آموزش آنها، به موازات حفظ 

های حیاتیِ بقا و تداوم جهاد علیه شوروی شدند. عالوه هایشان، پایهجنگجویان و خانواده

ورهای اسالمی به افغانستان اعزام بر این، هزاران داوطلب از عربستان سعودی و سایر کش
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ای های سخاوتمندانهشدند و برای رسیدن به این مقصود، خدمات سفر و دیگر یارانه

 Hamidدریافت کردند ) 4،«های افغانعرب»جهت پیوستن به مجاهدین به عنوان 

& Farall, 4244.) 

ه قدر منط« وهابیسم»پرواضح است که عربستان سعودی نقش مهمی در گسترش 

سو در اشکال مختلف به این 4912ی ایفا کرده است. درآمدهای هنگفت نفت، از دهه

های گری در کشورهای منطقه شده است. دانشگاهصرف نشر و گسترش افکار سلفی

اند که از های اخیر مرکز پرورش و تعلیم دانشجویانی بودهعربستان در طول دهه

شدند. ی تحصیلی فراوانی بهرمند میو بورسیه کشورهای مسلمان عازم عربستان و از مزایا

گری در سرتاسر دنیا، نیروی جدی را برای التحصیالنِ مکتب سلفیشدنِ فارغپخش

 ای شد تا سلفیه کهگسترش جهادگرایی فراهم نمود. شروع جنگ افغانستان، زمینه

ا صرف همواره مبتنی بر دعوت به جهاد بوده است، بخشی از انرژی و امکانات خود ر

رایان گجهاد با شوروی در افغانستان نماید. خروج شوروی از افغانستان و بازگشت جهاد

این  جایسلفی به کشورهای خود، موجب شد تا این افکار به وسعت بیشتری در جای

 مناطق پخش گردد.

تالقی برای مجموعه بازیگران دخیل در شده در افغانستان به یک نقطهتحوالت یاده

تبدیل شده بود تا همگی در ائتالفی سیاسی ـ نظامی به جنگ شوروی بروند: این جنگ 

های دولت پاکستان در منطقه، اهداف سیاسی و ایدئولوژیک عربستان، بلندپروازی

ی جهادِ مسلمانان علیه مهاجمین آتئیستِ اجنبی، منافع ایاالت متحده در جنگ مسئله

پوشانی داشتند و در میدان جنگِ ای همسرد علیه شوروی، همگی به شکل پیچیده

افغانستان روی هم انبان شده بودند. رهاوردی که این تقاطع در افغانستان ایجاد کرده 

ا گرایان افراطی یی عامل اجرایی، اسالممثابهها بهسرویسی اطالعات بینواسطهبود به

                                                      

0 Afghan Arabs 
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می منطقه برای الدن، را  از کشورهای اسال، از جمله اسامه بن«های افغانعرب»همان 

 پیوست به مجاهدین افغانستان گسیل ساخت.

بخش ی شوروی در افغانستان، الهامالعادهبرد که شکستن قدرت فوقیاد نباید از 

« های افغانعرب»ای که هزاران نفر از سپتامبر بود؛ افغانستان، همان مدرسه 44ی واقعه

باری در آن پرورش یافتند و با کوله پیمانانش در منطقه،آمریکا و هم ی حمایتدر سایه

های از تجربیات سیاسی، نظامی و ایدئولوژیکی در سراسر جهان پراکنده شدند. چهره

از دیگری در دامن آمریکا تعلیم  سرشناس القاعده و مجاهدین افغان و داعش، یکی پس

 ن و یک ازاعظم )رهبر معنوی مجاهدین افغای افغانستان شدند. شیخداده شدند و روانه

ات های گسترده و طوالنی به آمریکا، تعلیمبنیانگذاران سازمان حماس فلسطین( طی سفر

های های نظامی آمریکا از سر گذراند و پرورش یافت. پدیدهمتعدد جنگی را در پایگاه

نمایش گذاشتند، متوحش و بربرمنشانه که در چند سال اخیر نیروهای داعش به

ه قبالً نیروهای مجاهدین افغان نزد کارکنان سیا و عوامل اند کهایی بودهآموزش

 (.Cooley, 4224, 22-24( یاد گرفته بودند )ISIهای اطالعاتی پاکستان ) سرویس

را بر عهده داشتند، بر این امر واقف بودند  «عملیات سایکلون»آنهایی که مسئولیت 

ا رتاسر پیکر جهانِ معاصر راند که در آینده سای متوحش را کاشتههای پدیدهکه نطفه

اکنون کل خاورمیانه و بسیاری از نقاط جهان انگیز که همای نفرتخواهند تنید؛ پدیده

« تپُر برک»زار را به جهنمی برای ساکنان آن تبدیل کرده است. از درون همین کشت

مان الظواهری، ساز ی سازمان سیا، به همراه ایمنپروردهبود که اسامه بن الدن، دست

 ,Gergesالقاعده را بنیان نهادند و با دستی باز در سرتاسر جهان پخش گردیدند )

هایی که در میدان جنگ افغانستان کاشته شده بود، به موازات (. همچنین تخم421 ,4221

اند ، تمامی مرزهای ملی را درنوردیدهشدن سرمایه، اکنون به شکل توموری بدخیمجهانی

های متعدد جهادگرا بعد از تسخیر قدرت اند. گروهستر تبدیل شدهگای جهانبه پدیده و
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سیاسی در افغانستان، نیروهای خود را به دیگر مناطق دنیا از جمله بوسنی، کشمیر و 

 ,Kepel, 4221های مقدس اعزام کردند )راه انداختن جنگدیگر نقاط جهان برای به

بودند  ی آن جنگجویان خارجیمهبخش همدل و الهام« های افغانعرب»(. همچنین 42

که در چند سال اخیر به جنگِ عراق و سوریه پیویستند، آنهایی که ابتدا در قالب القاعده 

 را اعالم کردند.« دولت اسالمی» 4241در عراق به فعالیت پرداختند و سپس در سال 

 

 شدن سرمایه و گسترش نفوذ اسالم سیاسیآمدهای جهانیپی .2

 داری آرایش نوینی، جهانِ سرمایه4922ی در دهه« برتون وودز» متعاقب سقوط سیستم

ی عهتوس»های گاه ضرورت، که زمانی قبله«دولت رفاه»و  «اقتصاد ملی»خود گرفت. به

. ندیا همان نولیبرالیسم داد« اجماع واشنگتن»، جای خود را به ندبود« اقتصادی

ی عملکرد سرمایه، یی بر دامنهزدای مقرراتسازوکارهای نظام نولیبرالی بر پایه

 نشینیسازی خدمات اجتماعی و سپهرهای اقتصادی، و نیز انقباض و عقبخصوصی

ار بدیهی جامعه استو نیازهایهای مسئولیت اجتماعی و تأمین دولت از بسیاری از ساحت

بود. این شکل از بازسازی ساختار جهانی، سیاستی بود تا تمامیِ مناسبات اجتماعی و 

های اقتصادی به تابعی از ضروریات اقتصاد جهانی و سپهر بازار آزاد درآید و لیتفعا

 سازی سود و انباشت سرمایه، بدونداری، یعنی بیشینهنشان سرمایهطریق سرشتبدین

 ترین محدودیتی بر تمامی وجوه حیات بشری سیطره پیدا کند.کم

ـ سیاسنظم نوین، مشتمل مجموعه ی ی است که به دلیل بازسازای سازوکار اقتصادی 

سوی تجدید ساختارِ دولت و جامعه، اقتصادسیاسی و نهادهای هساختار سرمایه، جهان را ب

و، سرا آفریدند، از یک« شدن سرمایهجهانی»داد. روندهایی که ملی و فراملی سوق می

گذار هایآسای سرمی نهادهای غولو جهانی تحت سلطه ایفرآیند تولید در مقیاس فراقاره

یدی جهانی، های تولی اصلی داراییهای فراملیتی قرار گرفت و با کنترل پیکرهو شرکت

ی این ساختار نفوذ اصلی را در بازارهای تجاری و مالی جهان کسب کرد. کارویژه
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درصد از  44شرکت فراملی، کنترل حدود  422، 4994کرد که در سال طوری عمل می

(. UNCTD, 4994ای تولیدی جهان را در دست داشتند )هتریلیون دالر دارایی 42

های های بنگاهدرصد تجارت جهانی به شبکه 12نیز، طبق برآوردهای اخیر حدود 

یا با  گذاری مستقیم خارجی وفراملیتی وابسته است، خواه به صورت مستقیم با سرمایه

ستقل اصطالح مبهکنندگان و عرضه« های اصلیبنگاه»دار بین مناسبات اندکی فاصله

ترتیب، نهادهای فراملیتی، اقتصاد جهانی و ثروت (. بدین (UNCTAD, 4244آنها

« دن دولتشالمللیبین»اند. از دیگرسو، مسخر ساختهو بیش از پیش اجتماعی را بالفعل 

ای از خدمات که تا دیروز بخش عمده« دولت ملی»موجب شده نهادهای متعارفِ 

داشتند،  کنندهدهی اقتصاد نقش کلیدی و تعیینکردند و در سامانمین میأاجتماعی را ت

های های برنامهشوند. دولت در چنین شرایطی به کانونوبیش به حاشیه رانده میکم

ضیات شان به تابعی از مقتشود و اقتصاد داخلیتعدیل ساختاری در سطح جهانی تبدیل می

المللی چنین ساختاری، نهادهای مالی بینآید. در های اقتصاد جهانی در میو اولویت

المللی پول و بانک جهانی از چنان قدرت ساختارمندی برخوردارند همچون صندوق بین

های نولیبرالی را بر کشورهای ها، سیاستعنوان شرط تمدید بازپرداخت بدهیکه به

ادِ جهانی صکنند و این کشورها نیز در برابر این فشار سهمگین اقتدیکته « پیرامونی»

آید میشان نیز به زانو در های دولتی متعارف ملیتاب تحمل ندارند و بالفعل سازمان

 (.4429سعیدی، )

، تقریبا اکثر کشورهای خاورمیانه با بحران 4912 یدهه و 4922 یدر اواخر دهه

سوی اصالحات ساختاری هها را بها، آنمالی و رکود اقتصادی مواجه شدند. این چالش

سان المللی سوق داد. سازوکارهای نولیبرالی، بهرت مؤسسات مالیِ بیناقتصادی، تحت نظا

ت ای در مناسباهای بنیادین و گستردهنظم نوینِ اقتصاد سیاسی جهانی، دگرگونی

های سکوالر و چپ که تا دیروز در اقتصادی و اجتماعی خاورمیانه ایجاد کرد. دولت

صادی ریزی متمرکز اقتولت، برنامهی اقتصادی تحت نظارت دتوسعه»های پرتو سیاست

https://pecritique.com/2018/09/15/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87/
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کردند، در فرآیندی شتابان سیاست اقتصادیِ گذاری می، سیاست«و جایگزینی واردات

کردند. در واقع، خود را با « جایگزینی واردات»را جانشین « محورصادرات»

ای از تأمین خدمات عمومی و رفاه سو و در سطح گستردههای نولیبرالی همسیاست

اولین تیر خود را به قلب  4921. نولیبرالیسم در دسامبر نشینی کردندعقباجتماعی 

میلیون دالر با صندوق  142شلیک کرد، زمانی که مصر بر سر « سوسیالیسم عربی»

د رمیلیا 44المللی پول وارد مذاکره شد، و در کنارش، مصر این اختیار را گرفت که بین

در عوض، مصر ناچار شد شرایط  ندازد.های خارجی خود را به تعویق ااز بدهی

ت بایست از سیاست حمایهای خود به بانک جهانی را بپذیرد، یعنی میبازپرداخت بدهی

میلیون دالر از 444ترتیب، دولت مصر نشینی کند. بدینو تأمین خدمات اجتماعی عقب

های یارانهمیلیون دالر از  11حمایتِ کاالهای اساسی و مایحتاج اکثریت جامعه، و نیز 

 مستقیم را حذف کرد.

فر از ها نهای تعدیل ساختاری این بود که میلیونآمد بالواسطه و عظیم سیاستپی

ماندن به مردمی که قبالً به دولت وابسته بودند اکنون باید خودشان به تنهایی برای زنده

اهش کرفتند. برآیند این موج ی جهانی و نولیبرالی میمصاف بازار افسارگسیخته

ی وسیعی سو تودهبه این 4912های گیر بخش عمومی بود؛ بخشی که سابقاً در دههچشم

دوره، بخش  ی کارگر و اقشار متوسط را درون خود سازمان داده بود. در آناز طبقه

ذب خود کرده را جای از روشنفکران جوان و تحصیلی گستردهدولتی توانسته بود الیه

 نسبتاً درخوری در امور اجتماعی امکاناتها، امنیت شغلی و ، پاداشکند که از مزایای باال

ک شد رفته کوچهای نولیبرالی، دولت رفتهی اجرای سیاستبرخوردار بودند. در نتیجه

دسته اخراج و یا به گیری یافت، کارگران دستهو اشتغال در این بخش کاهش چشم

ه اقتضای بازار آزاد بازآموزش داده شدند، یا اینکه بنا بهای دیگر منتقل میسپهر

شان پیوسته شغلی و رفاه اجتماعی افتاد که حقوق، امنیتها درحالی اتفاق میشدند. اینمی

د ی گذشته حدو، در سه دهههارفت. بنا بر گزارشیافت و یا کالً از بین میکاهش می
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ماً مشاغل و اند که عموهایی شدهجذب بخش« جهان عرب»میلیون کارگر در  412

. در (De Soto, 4244)دهند گاه و پراکنده را تشکیل میبهخدمات غیر رسمی، گاه

هستی  کرد،های تعدیل اقتصادی در تاروپود جامعه رسوخ میواقع، به میزانی که سیاست

 شد.فیکون میاجتماعی و اقتصادی اکثریت این جامعه کُن

 4992و  4912های جتماعی در دههو خدمات ا« منابع انسانی»گذاری در سرمایه

ای هسازیِ داراییی دولتی و افزایش خصوصیکرد. با کاهش بودجهشدت افت میبه

های اساسی و های اجتماعی دولت را تضعیف کرد و دولت را با چالشدولتی، پایه

سیاسی روبرو ساخت. اشتغال و مزایای بخش عمومی دیگر قادر به بسیج اجتماعی نبود. 

تری از مردم در ساختار سیاسی جدید، یعنی در های بیشکه بخشجه به اینبا تو

کنار گذاشته شده بودند، فقر و ناامنی « بازی»های تعدیل ساختاری، از چارچوب سیاست

کرد و زندگی را برای بخش اعظم جامعه اجتماعی، فساد اداری و سیاسی بیداد می

گرفت. موجی از اجتماعی باال می نهایت دشوار ساخته بود، آهنگ اعتراضاتبی

 شید. بخهای اجتماعی شکل گرفتند و دولت نیز سیاست سرکوب را شدت میشورش

نی المللی پول و بانک جهاهای صندوق بینواکنشِ قابل درکی که متعاقب سیاست

 وقوع شد تصور کرد بهبرای اعمال شرایط اعطای وام و عواقب ویرانگر آن جامعه، می

معترض جان باختند و  422تا  12و روز شورش خونین در مصر که در آن پیوست: د

های عظیمی، مشهور به دوازده هزار نفر دستگیر شدند. به طور مشابه، شورش

(، 4911(، تونس )4914، در کشورهای دیگری همچون مراکش )«IMFهای شورش»

وست ( به وقوع پی4919ـ  4991( و اردن )4911(، الجزایر )4912لبنان )

(Chandoul, 4244.) 

های حاکم، تبعیض و ناکارآمدی و افول مشروعیت اجتماعی ـ سیاسیِ دولت

افزون فقر و فالکت اجتماعی، گسترش شکاف طبقاتی و عدالتی، افزایش روزبی
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های گرایی در طبقات حاکم و نخبگان، و بسیاری مؤلفهاجتماعی، رواج فساد و مصرف

ـ ایدئولوژیکی را در منطقه فراهم آورده بود. نظر به  دیگر موجبات یک خالء سیاسی

ط گرایی و سکوالر در سراشیبی تندی در حال سقوکه اعتبار و مقبولیت گفتمان ملیاین

های یاستسشدت تضعیف شده بود، در شرایطی که گفتمان سوسیالیستی نیز بهبود و 

ری نیروهای گسبی برای دخالتکرده بود، بستر منا وزبری جامعه را زیرنولیبرالی شیرازه

ا ی قدرت بود، فرصت رسیاسی فراهم شده بود. جریان اسالم سیاسی که عمیقاً تشنه

ی کهها، شبرو این تالشآفرینی باال زد. پیهایش را برای نقشغنیمت شمرد و آستین

گرا و سلفی، در همکاری های خیریه از سوی جریانات متلّون اسالمای از کمکگسترده

خدمات متعدد اجتماعی و اقتصادی میان  یبا عربستان سعودی، به جریان افتاد و به ارائه

شدگان از دولت پرداختند. این در حالی بود که اوضاع جدید بسترسازِ محرومان و رانده

گری نیروهای چپ و کمونیست را فراهم آورده بود، منتها به سبب وابستگی دخالت

 ها درسیاست خارجی اتحاد شوروی و عدم استقالل آنبه « کمونیست»شدید احزاب 

 شانجویانه و نادرستمواجهه با متقضیات مبارزاتی جوامع خود، برخوردهای مصلحت

اد در پی فروپاشی اتح« کمونیسم»رفتن بدیل گرا و نیز به محاقبه جریانات اسالم

 ن سنگین کرد.گرایای ترازو را به نفع اسالمهفها کی اینجماهیر شوروی، همه

 مختلف، بخصوص میان یگرا به انحاجریانات اسالم بر متن اوضاع پرتالطم جدید،

 ی نفوذ اجتماعیشده از امتیازات قبلی، به جذب نیرو پرداختند و دامنهمحروم اتطبق

انداز مالتحصیل که هیچ چشسو، روشنفکران فارغخود را پیوسته گسترش دادند. از یک

وم های شغلیِ دولت محرخود نداشتند و عمالً از پشتیبانی و فرصت روشنی برای آینده

موجود بودند. جوانانِ رفت از وضعهای جدید برای برونشده بودند، در پی ایده

آمال و  تپید وشان برای کمونیسم یا سکوالریسم میکرده که تا دیروز قلبتحصیل

ینک دیدند، ایالیستی و مترقی میهای سوسآرزوهای خود را در هیأت افکار و ایدئولوژی

از  ایتاریخ این است که بخش عمده شوخی تلخپذیرای ایدئولوژی اسالم سیاسی شدند. 
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ایدئولوژی اسالم سیاسی و جهادگرایی  سو جذباینبه 4912های جوانانی که از دهه

 (. Roy, 4991, 19کردگان مدارس دولتی و سکوالرِ غربی بودند )شدند، تحصیل

ی متوسط سنتی و جوانان گرا از طبقهکه پایگاه اصلی جریانات اسالمآنبا 

کرده تشکیل شده است، اما فقر و فالکت اجتماعی و تالطمات ظهوریافته، زمینه تحصیل

، دست، مهاجرین آوارههای فقیر و تنگگرایان میان تودهرا برای گسترش نفوذ اسالم

 د. گسترش نفوذکرهای دولتی فراهم از حمایت شدهنشینان شهری و محرومان راندهزاغه

المسملین در فلسطین( در میان آوارگان ساکن در ی اخوانسازمان حماس )شاخه

های مختلف، مصداق این حقیقت است که چطور جریاناتی که عناصر اصلی و اردوگاه

ستان و دی متوسط و ثروتمندان است، توانستند میان تهیکننده آن از میان طبقهرهبری

 (.Hroub, 4221, 22کارگران جا باز کنند و به جذب نیرو بپردازند )

انان ش جوایتوان استنتاج کرد که گری آنچه تشریح گردید، مسلماً میبر پایه

بودن دستان به ایدئولوژی اسالم سیاسی و جهادگرا، نه به حکم اسالمیکرده و تهیتحصیل

ه پای آنان قرار دادفق روشن و امیدبخشی را پیشاین جوامع، و یا اینکه این جریانات ا

تی اقتصادی ثبادلیل بی خصوص بهباشند، بلکه مجموعه تحوالت سیاسی و اقتصادی، به

آورد که این نیروها خود در میان جریانات هم میاشان، شرایطی را فرافقی اجتماعیو بی

 سیاسی در میان این بخش اسالمی و جهادگرا پیدا کنند. در واقع، گسترش نفوذ اسالم

ی از جوامع، بیش از هر چیز واکنشی است به تحوالتی که هستی اجتماعی آن را به ورطه

ها در شرایطی است که افق رادیکال و سوسیالیستی در ی ایننابودی کشانده است. همه

برای  گاهیده برخوردار نیست تا به تکیهساحت مبارزاتی از نیروی اجتماعی و سازمان

 کش تبدیل شود.های ستمتحقق خواست و مطالبات برحق توده
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 بندی مختصرجمع

ین طور انضمامی و دوسویه، با تبیی آنچه در سطور باال از دید خواننده گذشت، بهبرپایه

د بودن دو رویکرهای ظهور و بسط اسالم سیاسی، نادرستو توضیح مختصات و ریشه

نمایی کردیم؛ رویکردهای که در دامن را رو« چپ»نگرانه در میان طیف سطحی

 اند.فرود آمده« ضدامپریالیستی»و « گرایانهذات»های گفتمان

ر ای است تاریخی که بر بستر تطوپدیده« اسالم سیاسی»از سویی، نشان دادیم که 

انی های فراووخیزهای خود دگرگونیداری زایش یافته و در روند افتی سرمایهو توسعه

از این « دمنغیرتاریخ»مآبانه و اساساً گذرانده است. برخالف رویکرد لیبرال را نیز از سر

که اسالمِ نخستین نیست، بل« ذات»تنها برآمده از گرای سیاسی نهپدیده، جریان اسالم

داری ی تولید سرمایههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ سازوکار شیوهمخلوق دگردیسی

بورژوازی در مواجه با شرایطی که و درماندگیِ خردهاست؛ واکنشی از سر استیصال 

زوال کشانیده بود. تنها در پرتو  جایگاه و موقعیت اقتصادی و اجتماعی آن را روبه

چنین تحوالتی است که جریان اسالم سیاسی دورنمای اتوپیایی خود را در بازگشت به 

 کند. چنین ترسیم میاین« اسالم نخستین»

را گور انضمامی و مستدل بازنمایی کردیم که جریانات اسالمطاز سوی دیگر، به

ها و فاشیستمقابله با نئو»تنها نیرویی برای نیستند، نه« ضدامپریالیستی»تنها ماهیتاً نه

« پریالیستیجویی امهای سلطهو سیاست "صهیونیستی"امپریالیسم و یا تضعیف استعمار 

های بندی، دائماً در نوسان سیاسی میان بلوکشاننیستند، بلکه بنا به خاستگاه طبقاتی

تی های امپریالیسگواه تاریخ، تنها زیر پروبال قدرترو بهاند و از اینای و جهانیمنطقه

بل آفرینی کنند. آنگاه که بر طتوانستند قد بکشند و در ساحت قدرت سیاسی نقش

گاه که تالش برای های تاریخی ـ آنعطفکوبند، در نقطهدستان میحمایت از تهی

گیرد داری در دستورکار فرودستان قرار میکوبیدن سازوکار مناسبات طبقاتی و سرمایه

داری، هسویی با امپریالیسم سرمایکشند و در همـ خیزش انقالبی آنان را عقیم و به تیغ می
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 ارادکسپاین پردازند. ای میهای افسانهدستان، به انباشت سرمایه و ثروتی تهیگُردهبر 

 کند.خودنمایی می جاهمهبورژوازی است که ی خردهخاصه سیاسی،های زاگو زیگ

به  تر به روش برخورد کمونیستیبنابراین، در آینده و در نوشتاری جداگانه مبسوط

 ی اسالم سیاسی خواهم پرداخت.پدیده
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