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 درآمدپیش

قلمداد کنیم؛ « اسالم سیاسی»گفتمانِ  یسرآمد عصرگذشته را  یجهانِ چند دههآمیز نخواهد بود اگر مبالغه

ی آن گسترده و بالواسطه و نیز بازتاب ای از تاریخ معاصر که تحوالت سیاسی و اجتماعی در خاورمیانهبرهه

گرا رقم خورده است. با نیروهای سیاسی اسالمآفرینیِ المللی، به نوعی حول نقشبین های روابطکنشدر برهم

، با رشد جنبش سوسیالیستی و نیز پاگرفتن جریانات مترقی و «استعمارزدایی»ی زمانی فرآیند که در بازهآن

گیری جمال عبدالناصر در خصوص دوران شکوفایی احزاب کمونیست و نیز قدرتسکوالر در خاورمیانه، به

طلوع کرد،  مگری امپریالیسسلطه انداز امیدبخشی برای رهایی از چنگالها، چشمی تاثیرات آنمصر و گستره

، و ای قهقرا و سیاه بر جامعهگرایان سیاسی و برنهادن دورهاز سوی اسالم سیاسی در مقابل اما، با تسخیر قدرت

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

 بخشِ خاورمیانه را مجدداً تیره و تار ساختند.میل جنگ و ویرانی، افق روشنیی امپریالیستی و تحافروزانهجنگ

سو با سرنگونی به این 2010های انقالبی در خاورمیانه و شمال آفریقا از که خیزشهمین قیاس، با وجود این به

ور و آزادی در سره به لرزه درآورد و موجی از شرا یک« جهان عرب»های دیکتاتور منطقه، شماری از دولت

دستان بخش تهیای را در شریانِ مبارزات رهاییعدالتی را شکوفا و خون تازهنیل به رهایی از استبداد و بی

س و نومیدی بار أگیری جریانات اسالمی، یشدن منطقه و قدرترفته و با میلیتاریزهجاری ساخت، منتها رفته

ای دیگر به تاریکستانی را برای دوره پاخاستهمردم به دیگر بر این جوامع مستولی یافت و آمال و آرزوی

ای و مداخالت نظامی فرقه بارِهای خونین و مرگدهشتناک مبدل ساخت. این منطقه اکنون در آتش جنگ

گرا اسالم نظامیشبهوتاز جریانات آن، به میدان تاخت تبع سوزد و بههای امپریالیستی و ارتجاعی منطقه میدولت

سویی هاست که این جریانات متحجر به صورت پارادوکسیکال، گاهی در خدمت و همشده است. دهه تبدیل
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های بند با آنان، به بازیگران اصلی در ساحت سیاستهای امپریالیستی و گاهی در تقابل و تضاِد نیمبا قدرت

 اند.ای و جهانی درآمدهژئوپلتیکیِ منطقه

های بخشِ تودهاند گو اینکه بعد از هر خیز برداشتنِ نویدحادث شدهروند تحوالت طوری در پسِ یکدیگر 

ها کمین کرده است. اوضاعِ آشفته چنان های پیاپی در انتظار آن، دنیایی پر از کابوس و جنگزدهمحنت

د گرایی و توحش را در دامن خوموجود، واپسآید انگار برخاستن برای فراروی از وضعوار به دیده میوارونه

که ظاهراً تمامی تضادها و اند، طوریخود گرفتهآور رخساری واژگون بهشکلی حیرتکند. تحوالت بهخلق می

نمایانند. سالیان د و رخ مینکنریزی میبرون داری، از زیر پوستِ خاورمیانهی نظام سرمایهمایههای درونناسازه

 و گذار است.ر فراز این جوامع در گشت ای از ابهام باست که بیم و امیدها در هاله مدیدی

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

تناقضات بنیادی  هاهایی که سرمنشأ آنسازد. پدیدههای سیاسی و اجتماعی فزاینده متجلی میشدن و تنشقطبی

های فرهنگی و صورت عروج فاشیسم، نژادپرستی، بنیادگرایی مذهبی، تنشرا بهداری است، خود نظام سرمایه

های سلفیِ اسالمی در میان مهاجرین و جنایات تروریستی گیر گروهزمان رشد چشمدهند. هماجتماعی بروز می

دو  های سیاسی و آکادمیککرده است. در سطح جدل این نیروها، جوامع غربی را از بسیاری لحاظ دوشقه

اندام و مجادالت را دوقطبی ، در تقابل با یکدیگر عرض«اسالم سیاسی»و « اسالم»ی گفتمان حول مسئله

نگرد و ماهیت خشونت جهادگرایان را به می« خشونت»سوی این مجادالت، اسالم را مذهبِ  اند. یککرده

 ,Omar)نامد می« صلح»(. طرف مقابل اما، اسالم را مذهبِ HIRSI ALI, 2015دهد )اسالم ارجاع می «ذات»

جنگ علیه »(، Huntington, 1998« )هابرخورد تمدن»های سیاسیِ برونداد گفتمان ها البته ستیز. این(2015

دهند؛ های شرقی قرار می«دیگری»های غربی را در مقابل «خودی»هستند که « دخالت بشردوستانه»و « ترور

ذاتاً »ای کند و دیگران را برآمده از جامعهن توصیف میها را سکوالر و متمدکه خودی محورغربگفتاری 

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/
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ها در بندیکند. این قطبوصف می« ماندهعقب»و دیگری را « مترقی»شمارد؛ مذهبی را بر می« ماندهواپس

های چرکینِ برخاسته از کند. دملهای اجتماعی و عروج نیروهای جدید سیاسی نیز خودنمایی میسطح جنبش

های مختلفی سان نیروهای راسیستی و نئوفاشیستی در ریختکنند و بهگندیده، هرازگاهی سر باز میداریِ سرمایه

 در قالبشان را های جمعیسازیو هویت ی فعالیتی تاریخی( بخش عمدهشوند و )در این برههظاهر می

و مهاجرستیزی به 1«هراسیالماس»دهند. جویانِ آواره را آماج حمالت خود قرار میمخالفت با اسالم، موج پناه

موازات راستی به زا در این جوامع تبدیل شده و در سطح گفتمانی نیز بسیاری از جریانات دستی تنشاپدیده

زنند سازیِ این گفتمان دامن میهای بورژوازی، به بازتولید و نهادینهپروپاگاندا و بمباران تبلیغاتیِ الینقطع رسانه

های ساختاری و ادواری سوز، یعنی بحرانوپاگیر و خانمانهای دستز منشأ اصلی بحرانتا اذهان جامعه را ا

نیز « چپ»هایی از بوده که حتی الیه« مؤثر»داری، منحرف سازند. قدرت اثربخشیِ این تبلیغات چنان سرمایه

پردازند؛ می« اسالم سیاسی»ی اند و از همین منظر به تبیین و توصیف پدیدهی این گفتمان گرفتار آمدهدر چنبره

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

خود ی اسالم سیاسی چنان ابعاد جهانی بهو ژرفای اجتماعی ـ سیاسی و نیز شدت و حدت تأثیرات پدیده گستره

هایی برانگیزی روبرو ساخته است. چالشهای مناقشهگرفته است که نیروهای چپ و سوسیالیستی را نیز با چالش

ی گذارد. جنبهبه نمایش می« اسالم سیاسی» یکه خود را در هیأت تحلیل و تأویل متفاوت از اسالم و پدیده

و  مبارزاتی است. ائتالف یعرصهها در ها با این پدیدهآن برخوردیابی و روش دیگر این مواجهه، موقعیت

، «تروریسم اسالمی»ی رویارویی و جنگ با های امپریالیستی در خاورمیانه به بهانهمنازعات پرتنش قدرت

تر کرده است. از درون این خواهانه و سوسیالیستی تنگش برای مبارزات ترقیمیدان عمل را بیش از پی

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

                                                           
1. Islamophobia 
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قرار گرفتن  ، همکاری و«های امپریالیستیها و سیاستمقابله با نئوفاشیست»از حیث ایدئولوژیکی، با مستمسکِ 

کنند. از این بگذریم که سابقاً احزاب کمونیست بسا پراکتیزه نیز میدر کنار جریانات اسالمی را توصیه و چه

ی اند و خود نیز در درازمدت هزینهآمیزی در روش برخورد با اسالم سیاسی شدهدچار چه اشتباهات مخاطره

پردازان چپ، در کنار ی متأخر نیز، برخی نظریهورهاند، در دآن را با ژنوساید و حذف فیزیکی پرداخته

دلی با و هایی ارزنده از برآمد و مختصات اسالم سیاسی، در تحلیل نهایی و استنتاج عملی، نوعی همتحلیل

اند ی بسیاری توجیهات توصیه کردهرا در لفافه« افراطی»گرایانِ کمتر هایی از اسالمقرارگرفتن در کنار نحله

(Harman, 1994یا اینکه حمایتِ چپ ،)تضعیف استعمار صهیونیستی و »اهلل لبنان به منظور ها از حزب

اند. با هبوط در نتیجه گرفته« ضدامپریالیستی»( را از درون گفتمان Kumar, 2011« )طلبی ایاالت متحدهتوسعه

ی ارج و در لفافهبودن خ«ارتجاعی»ی ی همین رویکرد، بعضی جریانات اسالمی نیز از دایرهچنبره

 شوند.پیچیده می« نماتریخوش»

بینیِ ساموئل ی جهانمآبانه از دریچهنگرانه و با رویکردی لیبرالشکلی بسیار سطحینظرگاه دیگری نیز به

دهد کاسه جلوه میرا یک« اسالم سیاسی»ی نوینِ سان یک مذهب و پدیدهکیشانش، اسالم بههانتیگتون و هم

ایم همان اکنون با آن مواجهد، آنچه هموجود خارجی ندار« غیرسیاسی»مند است که اسالمِ سیاسی و و عقیده

ی مادی های ایدئولوژیکی را بر مبنای پایهکه قادر نیست واقعیت« گرایانهذات»است. رویکردی « اسالم ناب»

نمودهای  داری را که به این پدیدههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ نظام سرمایهو اجتماعی آن دریابد و مؤلفه

کند؛ گویی تلقی می« فراتاریخی»شان امری «ذات»ها را بنا به حوظ بدارد، بساکه پدیدهبخشند ملنوین می

مندند. این نظرگاه، برای شناخت و تبیین اند و در نتیجه اساساً غیرزمانها تهی از هر نوع خصلت تاریخیپدیده

های یالن است تا رویههای پرتناقض آیات قرآن و احادیث اسالمی وی اسالم سیاسی، در زیر و بمپدیده

ی هفتم بیرون بکِشد. پرواضح است که این نگره و متوحشِ جهادگرایانِ سلفی را صرفاً از سرشت اسالمِ سده
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را « امر واقع»های بورژوازی داری است، چراکه ایدئولوگی منطق سرمایهوپرداختهی پردازش، ساختهشیوه

داری را نه بینی، نظام سرمایهآن را نادیده، و با همین جهاندهند و خصلت تاریخی ساکن و جاودانه جلوه می

رود، به قول لوکاچ ها میگیرند. رویکردی که با همین روش به مصاف پدیدهتاریخی، بلکه ابدی فرض می

شده است « ی اندیشیدندارانههای سرمایهنگری که اسیر شیوهی سطحیخواننده»(، چیزی نیست جز 1377)

 (.100)ص

آفرین باشد که به سیاست و پراکسیس یک جریان تواند فاجعهغیرمارکسیستی چنین خوانشی زمانی می فهمِ

دست های کارگر و تهیها با تودهی برخورد کمونیستصورت بایستی شیوهجدیِ سوسیالیستی در آید. در آن

 مذهبی )اسالمی(ام فرایض شان به انجکه مسلمان )یا حامل هر مذهب دیگری( هستند و نیز در زندگی روزمره

ها نیز است ـ با جریانات و ی مبارزاتی کمونیستی عظیم اجتماعی که بخشی از سوژهپردازند ـ یعنی تودهمی

های خود کردن پروژه و برنامهگرا و جهادیست که در صدد تصرف قدرت سیاسی و عملیاسالم سیاسیِ عناصر

ی چشم این تر، از دریچهسان باشد. به بیانی روشنهمه هستند، ی سطوح حیات سیاسی و اجتماعی جامعدر همه

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

 است و در یک جایگاه قرار دارد.

در پرتو عی و تغییر جوامع است. رفتن واقعیات اجتمامصافزمینه و آغازگاهِ بهمبرهن است که شناخت، پیش

جوامع »اند که و بانیِ شرایطی بوده آمدهایی برانگیزندهشود که چه پیشاین پارادایم، منطقاً این سؤال طرح می

مندترین احزاب ترین و قدرتایهای متوالی شاهد تودهها( برای دههای از آنکه )مجموعه، با آن«اسالمی

ای وسیعی ناپذیر و مقبولیت تودهخواهی از هژمونی چالشمان سکوالریسم و ترقیکمونیست دنیا، و نیز گفت

زار ترین نیروهای سیاسی تبدیل شده است. این، چه کشتچنین به میدان جوالن ارتجاعیاند، اینبرخوردار بوده

تاریخ را  رویند و گلویگونه میها قارچترین نوع پدیدهترین و فاشیستیاست که شنیع« خیزیحاصل»
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های رادیکال و پیشرو در چندان دوری مهد فرهنگ و اندیشهفشارند، درحالی که همین جوامع در زمان نهمی

گونه که در متون مقدس آن آمده است( را بدون توان صرفاً مختصات مذهبیِ اسالم )آناند. آیا میمنطقه بوده

گرایی در جهان معاصر قرار داد؟ ی متوحش اسالمیدهشناسی پدآغاز شناختکردن بستر تاریخی آن، نقطهلحاظ

« تغییرناپذیر»و « جاودانه»فرضی را بنا بگیریم، باید پذیرفته شود که واقعیات اجتماعی خصلتی اگر چنین پیش

صورت، بایستی این دستگاه فکری را زیر مهمیز نقد گرفت و با کاربست روش دیالکتیکی دارند. در غیر این

روست که بنا به اقتضای ازاینها همت گماشت. تر از واقعیات تاریخی ـ اجتماعیِ این پدیدهنیبه شناختِ عی

های فزاینده و مستمر سیاسی های دخیل در آن، چالشبرانگیز اسالم سیاسی، مؤلفهزمانه ـ یعنی گفتمان بحث

تر نام گرفته است افزون« اسالم سیاسی»ـ  به آنچه  «چپ»و اجتماعی و نیز نگرش غیرمارکسیستیِ طیفی از 

ها، پوشانیی اسالم و اسالم سیاسی، همتر پرداخته شود و از درون آن، خوانشی مارکسیستی از مقولهو ژرف

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

عوامل داخلی و خارجیِ دخیل های اجتماعی ـ اقتصادی و زمینهنوشتار، واکاوی و بازنمایی  دف اینبنابراین ه

های متلون گذر تالش دارد، نه پرداختن به تاریخِ نحلهدر ظهور و گسترش اسالم سیاسی است و از این ره

بر بستر آن به  اسالم سیاسییابی شرایط مشخصی را دنبال کند که گرایان در جهان معاصر، که ریشهاسالم

واحوال جهانی، رشد و در ارتباطی دوسویه و ارگانیک با اوضاعی ظهور رسیده و بنابر شرایط تاریخی، منصه

گسترش یافته است. برای این مهم، این نوشتار را با طرحی شماتیک از رویکرد نظری و روش تحلیل آغاز 

های ظهور اسالم و نقش آن در جامعه پرداخته ی مذهب، زمینهکنیم. سپس از منظر مارکسیستی به مقولهمی

های ها و خاستگاه طبقاتی آن، نقش قدرتی اسالم سیاسی، اندیشهنبال آن، مختصات پدیدهشود. به دمی

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

ی جداگانه که در آینده اشود. سرانجام، )در نوشتهاند، مورد غور و بررسی قرار داده میآفرینی کردهپدیده نقش
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ها ی جریانات چپ و کمونیست، به چگونگیِ برخورد چپانتشار داده خواهد شد( با رجوع به اشتباهات گذشته

 .ی اسالم سیاسی خواهیم پرداختبا پدیده

 : ماتریالیسم تاریخی ـ دیالکتیکینظری گاهعزیمت .1

رو، از این .ی بشری یا بشریت اجتماعی استجامعه ینعزیمت ماتریالیسم نو، نقطه(1845) از منظر مارکس

تاریخ را جایگزین »خصوص در گروندریسه، این است که نشان ماتریالیسم تاریخیِ مارکس، بهسرشت

 عنوان جانشینی مکانیکی ازپیشعنوان پیشامدپذیری صِرف، نه تاریخ بهشناسی کرده است ـ نه تاریخ بهیزدان

های خاص خود که با نقش عاملیت عنوان فرآیندی با علیّتتارهای ایستا، بلکه تاریخ بهشده یا توالی ساختعیین

شود و این مناسبات و کردارهای انسانی در بستری از مناسبات اجتماعی و کردارهای اجتماعی ساخته می

ی تاریخ عام جاکند. ... مارکس بههای خود را بر کسانی که با آن درگیر هستند تحمیل میاجتماعی خواست

ی تولیدی و به ویژه بودنِ هر شیوهانتزاعی، تحلیلی انتقادی از فرآیندهای تاریخی را مطرح کرد که خاص

(. در واقع قصد مارکس به 153ـ155، ص1389سینز وود، )میک« داری را مورد تاکید قرار دادسرمایه

کنند و مناسبات تاریخی را محو می هایآن دسته از اقتصاددانانی است که تمامی تفاوت»طلبیدن چالش

ی های خاص هر پدیدهبنابراین حصه (..(Marx, 1993, 105« بینندی اشکال جامعه میداری را در همهسرمایه

ها را بر کل تاریخ تعمیم داد و توان آنرو، نمیی تاریخیِ خاص هستند و از اینیک دوره اجتماعی مختص به

ی آن به های سیاسی ـ اجتماعیِ مذهب، گرچه پیشینهقایل بود. رویه« ذاتی ثابت و فراتاریخی»برای آن 

تری داریْ با نمودهای متفاوتی تولید سرمایهبندی شیوهگردد، در صورتمیداری بر های پیشاسرمایهصورت

 و بسط های حاصل از تکوینگرفته از نیروهایی است که دگرگونیو نشأت شوند که خاصهپدیدار می

اعتبار  ترین مقوالت، با وجودانتزاعی»دارد. واقعیت این است که چنین به واکنش وامیها را اینداریْ آنسرمایه
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هاست، هر قدر هم انتزاعی باشند، باز محصول شرایط بودن آنی انتزعیی ادوار، که خود نتیجهشان در همهکلی

 (.24، ص1364اند و تنها در درون شرایط تاریخیِ خود اعتبار دارند )مارکس، تاریخی

اند و فرآیند تاریخ بشر را میهمچنین، سرشت انسان و نهادهای مستقر در جامعه، امری نه انتزاعی، که انضما

وار با درحال تکوین و در ارتباط اندامها را باید که آن، «شناسیفرجام»سازند؛ این نمودها را، نه با نگرشی می

توان انسان و نهادهای اقتصادی، سیاسی، بینی، نمیساختارهای تاریخیِ خاصِ خود شناخت. در پرتو این جهان

های ها را برای تمام صورتنشان آنکه سرشتاز بستر تاریخ منتزع ساخت، طوریاجتماعی و فرهنگی آن را 

که گویی تاریخ چیزی جز ثبت تعامالت های تاریخی معتبر دانست، چنانی ساختاریزندگی اجتماعی در همه

 دهد:ترین وجه چنین توضیح میبینانهمارکس این روشِ شناخت را به ژرفنمودهای این جوهرها نیست. 

ریسی ماشینی است شود، ماشین پنبهپوست است، فقط در اوضاع خاصی به برده تبدیل میپوست، سیاهسیاه»

شود. جدا از این اوضاع، سرمایه نیست، همانطور که ریسی، فقط در اوضاع خاصی به سرمایه بدل میبرای پنبه

چون مذهب، اگر حتی در اعی، همی اجتمهر پدیده«. به خودی خود نه طال، پول است و نه شکر قیمت شکر

ای سان یک واقعیت اجتماعی موجود باشد، در جلوههای مختلف اقتصادی ـ اجتماعی نیز بهبندیتوالیِ صورت

ی های متعددی را از سر خواهد گذراند. نگریستن به استحالهشود، بلکه دگرگونیناپذیر ظاهر نمیایستا و انعطاف

ها در ساختار کلیِ آن های اجتماعی در گذر زمان و شکلِ کارکردیمِ پدیدههای عینی تمای صورتپیوسته

سان فرآیند سازد واقعیات اجتماعی را بهای است که ما را قادر میشناسییک نظام اجتماعی، یگانه روش

 اجتماعی ـ تاریخی دریابیم.

تواند با تحلیلی انضمامی از واقعیات روست که کاوشِ درخور در امور موبوط به انسان و جامعه، باید باز این

اجتماعی، پیوند دوسویه و دیالکتیکی میان مختصات ذهنی )مذهب، آگاهی، ایدئولوژی و ...( و شرایط عینی 

های گوناگون و در سطح کالن و جهانی آشکار سازد. به ها را در دوره)اقتصادی، سیاسی و اجتماعی( انسان
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ی مشخص اجتماعی، به شکلی توضیح این مسئله باشد که چرا جوهر یک پدیده بیانی دیگر، تئوری باید قادر به

داری صورت در نظام سرمایه. شودکنیم( ظاهر میی مشخصی )آنطور که ما آن را مشاهده میوارونه در پوسته

زننده ل؛ تضادی گوکنندشان نمود پیدا میی درونی و ماهیت بنیادیها به شکلی متضاد با هستهظاهریِ پدیده

شود. ها منجر میی پدیدهمایهکه با رجوعِ صرف به نمودهای بیرونی آن، به کژاندیشی از فهمِ کارکردی درون

واسطه داشتند، زاید ها با هم انطباقِ بیی بیرونی و جوهر پدیدهکند، اگر جلوهگونه که مارکس بیان میهمان

ی واقعیات اجتماعی را باید بگشاید. تطبیق ه شناخت شالودهارکرد نظریه در این حوزه، رابود. بنابراین، کمی

ی ظاهریِ واقعیات اجتماعی است تا های غبارآلود و دردیدن پردهشناسی، مستلزم کنار نهادنِ دادهاین روش

سازوکار درونی و بنیادین آن را به بهترین نحو ممکن درک و بازنمایی کرد. پرواضح است که خصلت 

ی تولید ی شیوهشان، خصلتِ واژگونهها با جوهر اصلیهای اجتماعی و ظاهر پرتناقض پدیدهی صورتوارهبت

شوند، ناشی از این واقعیت های نوین مذهب سرشار از پارادوکس پدیدار میکه جلوهداری است. اینسرمایه

اسی را باید از صورت معینِ ی اسالم سیاند. بنابراین، پدیدهداری ظهور کردهی سرمایهاست که در بستر جامعه

ای را های انضمامیکند ـ جدا کرد و میانجیهای انتزاعی و اتوپیایی بیان میاش ـ که خود را با رویهواسطهبی

تری از کارکرد این گذر، شناخت ژرفره ها، و از همینی درونی آنیابی به هسته و کارویژهیافت که دست

همچنین، تئوری و پژوهش باید قادر باشند فرآیندی را که جامعه از طریق آن،  سازند.پذیر میپدیده را امکان

آفریند و یا های نوینی را میکند و به تبع آن، پدیدهبندیِ دیگری گذار میبندی به صورتاز یک صورت

توان کنند، وارسی و بازنمایی کنند. با همین روش میهای کهنه در رخسارهای دیگری نمود پیدا میپدیده

خود گرفته است را در ارتباط با های خاصی بههایی که مذهب در فرآیند تاریخی دچار شده و جلوهدگرگونی

کلیّت جامعه توضیح داد. این، همان روش ماتریالیسیم دیالکتیکی و تاریخی است که ضمن شناخت امور واقع 
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دهد. ساز و انقالبی قرار میر نیروهای دگرگوندر فرآیند تحوالت تاریخی، راه تغییر نظم موجود را نیز در اختیا

 سوی تغییر بنیادین است. کند پراکسیس انسان از مجرای انقالب بهآنچه این دگرگونی را متحقق می

یافته در مناسبات تولیدی با سازوکارهای روبنایی آنْ های تکوینای که غلیاندر فرآیند تحوالت تاریخی، دوره

آید که در های ساختار جامعه پدید میهای گسترده و ژرفی در سازوارهتند، دگرگونیبسته و سازگار نیسهم

که جامعه را به شماری خواهند شد، چنانخوش تغییرات بیآن، مناسبات و نیروهای اجتماعی دستی نتیجه

که دارد، طوریمیکِشاند و در برونداد آن، نیروهای اجتماعی را به واکنشِ متقابل و تضادآمیزی وا بحران می

دهد. در چنین مراحلی از بحرانِ گذار تاریخی، زمانی که مسیر های متفاوتی قرار میجامعه را در برابر بدیل

ساز و های ممکنِ سیاسی ـ اجتماعی هنوز نسبتاً گشوده است، نوعی گشایشِ بدیلروی بدیلگذار جامعه به

های اتوپیایی است. دقیقاً در چنین بستر یش ایدئولوژیشود که مساعد پیداایجاد می« خالء ایدئولوژیک»

های اند( به ایدئولوژیهایی که متحمل بیشترین خُسران شدههایی از نیروهای اجتماعی )آنتاریخی، الیه

های شهرآرمان»ای ناملموس، که در که منافع خود را نه در حال و آیندهجویند، چونمی اتوپیایی تمسکشبه

با مبنای مادی و  ی برقراری رابطههای اتوپیایی، الزمهایدئولوژی سم خواهند کرد. بنابراین، شناختتج« پیشین

ی ی دیالکتیکی میان ذهن و عین است تا قادر باشیم در همهشرایط اجتماعی ـ تاریخی آن، یعنی کاربست رابطه

های سیاسی ویا و چندسویه، ظهور اندیشهشناسی انتقادی، به شکلی پگرایی را کنار نهیم و با روشسطوح، ذات

 های اقتصادی ـ اجتماعی مورد پژوهش قرار دهیم و بازنمایی کنیم.را بر بستر تاریخی و در فرآیند دگرگونی

پیوندد، نه برخاسته از ی دیگری از جهان( به قوع میافزون بر این، تحوالتی که در خاورمیانه )یا هر نقطه

ربط به تحوالت دنیای پیرامون، بلکه در اشکال مختلف مُهر اوضاع و احوال جهانی را آن جوامع و بی« ذات»

ـ سیپیوسته بر پیکر و تارک خود حمل می ویژه در شرایطی اسی حاکم بر جهان ـ بهکند؛ ساختارهای اقتصادی 

گستر بر حیات بشریت شکلی جهانکه سرمایه و سازوکارهای ناظر بر آن، تمامی مرزها را در نوردیده و به
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وخیزهای تحوالتِ این جوامع اثرگذار بوده است. تحلیل استیال یافته است ـ پیوسته و بالواسطه در ظهور و افت

اسی و اجتماعی در این مناطق، مستلزم استفاده از سطوح مختلف تحلیلی )ملی، جامع از چرایی تحوالت سی

 ای و جهانی( است.منطقه

 گیرند:فرض در مرکز این نوشتار قرار میشناسیِ انتقادی، چند پیشبر اساس این روش

مذهب فرضیه باشد که انسان خالق مذهب است و   شناسیِ مذهب، اینآغاز روشکه نقطهدر صورتی یکم،

شناسی قرار دهیم، بایستی این شناسی مذهب را ذیل انسانانسان است و بنابراین، هستی« بیگانگی»ای از جلوه

بیگانه  "انسان"بیگانگی خود مفهومی کامالً تاریخی است، اگر »تر، بکاویم. به بیانی روشن« تاریخی»مفاهیم را 

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

کنند که در چارچوب تاریخی خود را متجلی میمرتبط با انسان به عنوان موضوع این بیگانگی است 

ای را در گذر شدههای متعدد و استحالهانسان جلوه« ازخودبیگانگی»روست که (. ازاین42، ص1380)مزاروش،

چون اسالم، همکند. بنابراین، در هر ساختار تاریخی خاص، رخسارهای خاصی پیدا میگیرد و زمان به خود می

یهودیت، مسیحیت، هندوئیسم، یک مذهب است که در یک برّش تاریخی و بر بستر اوضاع و احوال مشخصی 

هان ای از تعبیرات تخیلی و ذهنی از کائنات و جسان مجموعههستی گرفته و گسترش یافته است؛ اسالم، به

های اجتماعی آن، معلول شرایط مادی مشخصی است پیرامون، احکام و دستورات مذهبی و نیز هنجارها و ارزش

 برند.سر میاند و کماکان در پناه آن بهآن متوسل شده ها بهکه انسان

والت انسان، از فرآیند انضمامی تح« بیگانگیازخود»گاه سان تجلیی مذهب، به، در صورتی که پدیدهدوم

گرایی و درک ظاهری صِرف از تاریخیت منجر خواهد شد. بنابراین اجتماعی ـ اقتصادی انتزاع شود، به ذهنی

تری از شود که در مراحلِ پیشرفتهگذر رهیافت ماتریالیستی ـ دیالکتیکی از تاریخ، چنین استنتاج میاز ره
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آورند و در درون جوامع مختلفی سر بر میهای سیاسی به میانجی دین و در قامت امر خدا، تاریخی، نظام

نوعی آورند. تقریباً تمامی ادیان موجود در تاریخ بشریت، بهی خود درمیهای پهناوری را تحت سلطهسرزمین

ها و سازوکار قدرت ها، حکومتبا تغییراتی در فرآیند تحوالت تاریخی و منطبق با اقتضای زمانه، با امپراتوری

های مذهبی و سیاسی در جوامع توان قایل به ایجاد دیوار چین میان حوزهد. در حقیقت، نمیانسیاسی درآمیخته

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

ی پوشد، درجهعملی می یای است که در آن دخالت دارند. آنچه در این میان بیش از هر چیز جامهو سیاسی

ی سیاسی در ی مذهب به تابعی از حوزههای عمل و قدرت سیاسی است که اغلبْ حوزهتفکیک میان ساحت

 آید.می

ست متعلق به دنیای مدرن که بر بستر تغییر و تحوالت ایشود پدیدهخوانده می« اسالم سیاسی»، آنچه سوم

ی اجتماعی، یابی کرد که این اندیشه و پدیده، باید شرایطی را ریشهرومشخصی از تاریخ پدیدار شده است. از این

کند. هرآنچه در هیأت بر بستر آن ظهور پیدا می بنا بر اقتضای طبقاتی و سیاسی نیروهای مشخص اجتماعی،

د گرفته ظاهر شوو قالب« ناب»های تاریخی، به شکل ی دورهتواند در همهشود، نمیشناخته می« دین اسالم»

که در هر مرحله از تاریخ و در رابطه با ساختار کلی سانی داشته باشد، بلی معین و مختصات همو یک کارویژه

شناسیِ ماتریالیستی ـ دیالکتیکی، اسالم، تنها در اوضاع خاصی با اقتباس از روشآن جوامع عمل خواهد کرد. 

ها، صورت ای متقابل با دیگر پدیدهدر رابطه شود وپدیدار می« اسالم سیاسی»ی در قالب پدیدهاز تاریخ 

های هر قدر هم رویهسیاسی،  گرایهای اسالمجریانبنابراین،  کند.ایدئولوژیکی و اجتماعیِ معینی پیدا می

و تنها در درون شرایط تاریخیِ خود اعتبار اند باز محصول شرایط تاریخی»ایدئولوژیکیِ انتزاعی داشته باشد، 

 (.24، ص1364،)مارکس« دارند
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های های فکری و نظری اسالم سیاسی از واپسین سالفرض ما این است که: نطفهدر پرتو این پارادایم، پیش

ی بیستم و از درون شرایطی سر بر آورد که فرآیند مدرنیزاسیون و تکوین و ی نوزدهم و اوایل سدهسده

های خوش دگرگونیرا دست« جوامع اسالمی»سم، گریِ امپریالیی سلطهشانهبهداری، شانهی سرمایهتوسعه

رفتن بورژوازی در مخالفت با بورژوازی و هراسان از ازکفاند. در این مرحله از تاریخ، خردهبنیادینی قرار داده

گراییِ اتوپیایی را اندازی روشن برای آینده خود، واپسی چشماش و نیز ناتوان از ارائهمنافع و جایگاه طبقاتی

(. 1388)مارکس، « چرخ تاریخ را به عقب بچرخانند»کوشند که میکند، چونفق سیاسی خود تبدیل میبه ا

سنتی است که با طرح احیای اسالم و دعوت بورژوازی خردهبنابراین خاستگاه طبقاتیِ اسالم سیاسی، ایدئولوژیِ 

داری است ـ سازِ سرمایهدگرگونبه بازگشت به گذشته، نارضایتی از وضع موجود ـ که برآیند مستقیم رشدِ 

گرایی در جوامعی ظهور اسالم»کند، ( بیان می1994گونه که کریس هارمن )گذارد. آنرا به نمایش عمومی می

ی مداخالت خارجی امپریالیستی و سپس وسیلههایی که نخست بهاند، آسیبداری آسیب دیدهیافته که از سرمایه

داری محلی و در اثر تغییر روابط اجتماعی داخلی به همراه رشد طبقات سرمایه وجود آمدهاز طریق تحوالت به

را « عصر طالیی پیامبر»(. گرچه بنیادگرایان دعوت به 9)ص « های مستقل ایجاد شده استایجاد دولت

دهند، منتها در میدان عمل اجتماعی در نوسان میان جریانات سیاسی، گرانیگاه ایدئولوژیک خود قرار می

برند و تالش دارند در انطباق با شرایط موجود منافع خود را پی سر میای و جهانی بههای منطقهبندیبلوک

بورژوازی است که همواره خودنمایی ی ایدئولوژی خردههای پیوسته، شناسهزاگبگیرند. این تناقضات و زیگ

ای انتزاعی و فراتاریخی که اسالم سیاسی، نه پدیده اختصار این استکند. بنابراین، تبیینِ کلی از این پدیده بهمی

کنند(، بورژوازی مطرح میهای لیبرال و چپ خردهگونه که طیفی از ایدئولوگذات اسالم )آن گرفته ازو نشأت

آفرینی ی برآمد و نقشهای بالقوهداری است که زمینههای اجتماعی و سیاسیِ سرمایهکه برآیند دگرگونی

 اسالمی را مهیا ساختند.جریانات 
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 روش تحلیل .2

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

نام گرفته « اسالم سیاسی»سان یک مذهب و آنچه اکنون ی ظهور اسالم، بهی آن به مطالعهشود که بر پایهمی

با تکیه بر فرآیندهای اجتماعی و تاریخی و در چارچوب ساختارهای تاریخیْ برای که پردازد؛ روشیاست، می

بردن به کارکرد جوامع در شکل کالن و چگونگی تغییرات بنیادین آن در گذر زمان و در پیوند متقابل با پی

کردنِ نظر است لحاظپردازد. آنچه در این نوشتار تحلیلی مطمحها میتحوالت جهانی، به کنکاش پدیده

آمدها دادهای علّی است که در تحلیل و توضیح پیایی از رخفرآیندهای جاری در طول زمان و زنجیره

شناختی را نه با انتزاع جامعه از واقعیت انضمامی اجتماعی تر، رویکرد جامعهکننده هستند. به عبارتی دقیقتعیین

می و نظری به بُعد زمانیِ حیات اجتماعی و تاریخمندِ طوری که از حیث مفهوهای تاریخی، بهـ اقتصادی و توالی

گری و ساختاریابی ، وقایع و فرآیندها و کنش«تاریخ»ساختار اجتماعی توجهی نشود، بلکه با عطف توجه به 

 دهیم.را مورد بررسی و تحقیق قرار می

در گذر زمان و در یک ای را که  تالش دارد علل بنیادی 2،«روش ردیابیِ فرآیند»این تحلیل با کاربست 

زمانی مشخص، به ظهور و گسترش اسالم سیاسی منتج شده است بازنمایی کند. روش فرآیند ردیابی ی بازه

های ی آنها، پدیدهای از فرآیندهای علّی است تا بر پایهیک روش تحلیلی است که در پی بازسازی زنجیره

عنوان روش شناخت و ردیابیِ فرآیند، به»عبارت دیگر،  حاصل از عوامل علّی را تبیین کند و توضیح دهد. به

ها در مورد دادها، با درنظر داشتن تحوالت یا آزمون فرضیهی رخها و پیوند چندسویهتحلیلِ شواهد، توالی

 «ها را توضیح دهدمعلولی پدیدهـ  ی علتگیرند، تالش دارد رابطهسازوکارهای علّی که صورت می

((Bennett, A. & Checkel, 2015, 5-7های خاصی از ای از تحوالت اساسی در برشگذر، رشته. از این ره

                                                           
2 Process tracing method 
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های معینی در پیدایش و ای و چه در سطح جهانی، را که بالواسطه و یا به میانجیتاریخ، چه در سطح منطقه

تا به شکل انضمامی،  اند مورد کاوش قرار خواهیم دادکننده و کلیدی ایفا کردهگسترش اسالم سیاسی نقش تعیین

 های بنیادین آن پیوند برقرار سازیم.های بیرونی و ریشهمیان جلوه

 اسالم( مارکسیسم و مذهب ) .3

تنها مبحثی نامأنوس و غریب نیست بلکه انبوهی از متون فلسفی ـ نظری خلق خوانش مارکسیستی از مذهب نه

ترین نگرش انتقادی و ماتریالیستی پردازند. درخشانمیهای متعدد مذهب اند که به تبیین و شناخت جلوهشده

های مارکس، برای شناخت ی اجتماعی است. بنا بر آموزهی مذهب، خوانش مارکس از  این پدیدهبه مسئله

ها رجوع کرد، بلکه باید از واقعیات مادی و عینی که بر این زمینِ آسمان تنها نباید بههستی مذهب، نه

های مادی و اجتماعی که روست که مارکسیسم، بنابر ضرورتاز ایناست، عزیمت کرد. وسخت استوار سفت

ای از عوامل سیاسی، میانجی مجموعه شوند و در گذر زمان و بهخرافات و توهمات مذهبی بر بستر آن پدیدار می

آن را از آسمان به  پردازد و به شکلی سنجیدهشود، به نقد مذهب میاجتماعی و اقتصادی حفظ و بازتولید می

 رود.کشاند و به مصاف آن میزمین می

ی مظاهر گوناگون اند نمودهای هستی و طبیعت و کلیههای اولیه به حکم شرایط زندگی، ناتوان از آن بودهانسان

گر آن ها عاجز از آن بودند پاسخی برای حوادث طبیعی و تبعات ویرانجهان پیرامون خود را دریابند. آن

خیال و تکلیفی در جریان زندگی، به روست که ناگزیر برای تسکین خلجان و گذار از بیست دهند. از ایندبه

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

ت بشری برای پاسخ به شمار نمودهای موهومی هستند که در فراگشت حیاپرستی، از آن بیمختلف خرافه

ناکی که اند. دردهای العالج و بیممسائل مختلف زندگی و تسلطِ ذهنی بر دنیای پیرامون شکل و قوام گرفته
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هایی نه صرفاً جهت آورد؛ واکنشهای متنوعی را از درون خود فراهم میآورد، واکنشزانو در میرا به انسان

ی هایی که خارج از ارادهنیز بود برای مقابله با آن درد و مشقتپذیریِ شرایط اسفناک، بلکه تالشی تحمل

هنگام رنج مذهبی در عین حال که بیان یک دردمندی واقعی است هم»کردند. بنا به بیان مارکس انسانی جلوه می

 قلب، و روح جهاندیده، قلب جهان بیرود؛ مذهب آه مردم ستمشمار میاعتراضی علیه این دردمندی نیز به

 « ها است.روح است؛ مذهب افیون تودهبی

آیند و به میانجی های سیاسی از دل جوامعی پدید میتر گفته شد، در فرآیندهای تاریخی، نظامطور که پیشهمان

خوشی کنند. اسالم نیز در شرایط تاریخی مشخصی ظهور پیدا کرد و دستمذهب مناطق وسیعی را تسخیر می

ی تجاری عربستان، ی هفتم، یعنی جامعهشرایط اجتماعی ـ اقتصادی سدههای متعددی شد. دگرگونی

هایی را ایجاب کرده بود که بر بستر آن، به میانجیِ ایدئولوژی مشخصی، ستیزهای طبقاتی و اجتماعی ضرورت

اسالم را فرونشاند و « بیگانگان»داخلی به نفع انسجام اجتماعی ـ مذهبی در برخورد با دنیای خارجِ متشکل از 

 بینیِ مشخصی قد علم کند. در هیأت یک جهان

شماری میان پادشاهان اطراف آن مواجه بود. های بیی چهارم تا هفتم، عربستان با کشمکشدر طول سده

میالدی به دست ساسانیان  572م( به عربستان مرکزی حمله کردند، اما در سال  532ی ششم )ها در سدهحبشی

های مستمر، اقتصاد عربستان جنوبی از هم گسیخت و اتحاد سیاسی ی نزاعشدند. در نتیجهاز یمن بیرون رانده 

ی سیاسی و اجتماعی مقاومت ی ششم، تنها مکّه در برابر گرایش تجزیهاین منطقه به کلی از دست رفت. در سده

های تجاری این شهر و تمرکز مهمی از نظر اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرد. بازارهای مکه منبع اصلی درآمد

. حفظ  (Lapidus, 2014, 51)جایگاه مهمی در تجارت این شهر با دنیای بیرون پیدا کرد« قریش»ی بود. قبیله

ی جزیرهالمللی مستلزم کسب اتحاد و همبستگی قبایل شبهو تقویت موقعیت اقتصادی و رقابت با تجارت بین

ی آن گرفتار بُرد و جامعهسر میسیاسی و اقتصادی به عربستان بود. در شرایطی که عربستان در تالطمات
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های زمینهثباتی، پیشومرج شده بود، نوعی خالء ایدئولوژیک آفریده بود. در واقع، غلبه بر چنین اوضاع بیهرج

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

ز حیث سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، پاسخی به اتحاد و انسجام میان قبایل عرب بود تا بدین وسیله اسالم ا

ای ها در منطقه، را تقویت کند. مجموعه، یعنی رقبای آن«بیگانگان»ازجمله موقعیت تجاری اعراب نسبت به 

یزهای درونی را به حداقل رساند دست که بتواند با توسل به آن، افتراقات و ستاز احکام و عقاید مذهبی و یک

ـ اقتصادی مشخصی را در دیگ بزرگی تحت نام  های سازمان دهد، زمینه« امت اسالم»و به تبع آن منافع سیاسی 

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

با نقش عاملیت انسانی در بستری از »واحوال مشخصی در جریان بودند که که اوضاعتاریخی بوده باشد، بل

 ی ظهور رساندند.ی تاریخی، یعنی اسالم را به منصهاین واقعه« اجتماعی و کردارهای اجتماعیمناسبات 

با چون بسیاری از مذاهب دیگر، درآمیختگی انکارناپذیر مسائل اجتماعی، اقتصادی و مذهبی در دین اسالم، هم

بر پراکندگی قبایل اعراب و کسب اقتدار سیاسی و مذهبی « پیامبر اسالم»گیری ضرورت فائق آمدن جهت

الجیشی در های خاورمیانه، موانع موجود سیاسی و سوقهایی از سرزمینکردن بخشقابل توضیح است. با متحد

مانی که چنین موقعیتی حصول گردید های تجدید حیات سیاسی آن فراهم شد. زامر تجارت برداشته شد و زمینه

های های خونین به دیگر نقاط دنیا و تشکیل امپراتوریو خلفا، سالطین و امیران اسالم بعد از لشکرکشی

قدرتمند، موقعیت سیاسی و اقتصادی خود را تحکیم بخشیدند، اقتدار مذهبی و اعمال آن بر جامعه، به تابعی از 

دهند که تفکیک میان های انجام گرفته نشان مینه درآمد. پژوهشهای سیاسی و اقتصادی زماضرورت

امیه، های بنیآمیختگی و پیوند آنها، در طول زمامداری سلسلهی درهمهای مذهبی و سیاسی و نیز درجهحوزه

عباس و امپراتوری عثمانی به شکلی ناهمگون، گاه با تفکیک نسبیِ مذهب و سیاست، و گاه با ادغام و بنی

 (. Ayoob, 2008وشانی بیشتر این دو حوزه، در جریان بوده است )همپ
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یافته و اقتصادی مبتنی بر دادوستد تجاری بنا شد، و های اجتماعات کوچک نظامبا وجود اینکه اسالم بر شالوده

نوس های سواحلِ اطلس در آفریقا تا سواحل اقیای تجاری عربستان است، منتها از سرزمینی جامعهاگرچه زاده

های سیبری تا جزایر دوردست آسیای جنوبی گسترش یافت و با لشکرکشی و فتوحات آرام جنوبی، از استپ

رغم این واقعیت که اسالم از خاستگاه نخست خود تجاوز کرده است، از درپی، قلمرو آن پهناورتر شد. بهپی

و مطابق با دیگر، در گذر زمان چنان بر پیشانی دارد و از سویهایی از مُهر زادگاه خود را همسو جنبهیک

که شده، تغییر و تحوالتی را نیز از سر گذرانده است. مادامیواحوال تاریخی و اجتماعی در جوامع فتحاوضاع

این واقعیت را بپذیریم که مذهب محصول شرایط مادی و پیکریافته در آگاهی کاذب از واقعیات است، و 

ن برای تعقیب منافع طبقاتی، سیاسی و مادامی که مذهب ابزاری در درست پادشاهان، سالطین و امیرا

های فراوانی نیز خواهد شد. خوش دگرگونیدست شان است، پس طی زمان و بنابه مقتضیات زمانهاقتصادی

با حمالت نظامی فراوان بخش وسیعی از جغرافیای جهانی را در نوردید و آن را به قلمرو « ناب»اگرچه اسالم 

حتا اسالم مسلط هم، »یکسان تفسیر و پراکتیزه نشده و  جا بهها همیشه و همهسیاسی و اقتصادی خود افزود، منت

نگاهی به تاریخ (. با نیم21، ص1391)هارمَن، « ی عقاید منسجمی نیستحداقل در اشکال مردمی آن، مجموعه

نرواها بیش از م(، فرما 661-7750امیه )داری خالفت بنیاسالم، پی خواهیم برد که از باب نمونه، در طول زمام

کردن دین اسالم هر چیز مشغول گسترش قلمرو خود بودند و اساساً رویکردی پراگماتیستی به نسبت پراتیزه

شده بوده ها و قانون عرفیِ مناطق فتحکردنِ دستورات اسالمی، همراه و آمیخته با سنتمعناکه وضعداشتند. بدین

اینکه اسالم نیز بنابر شرایط گذاشت و همشده تأثیر میمع فتحهای جوااست؛ هم اسالم بر فرهنگ، آداب و سنت

ها، قوانین و عرف و هنجارهای این جوامع متأثر بوده است. در واقع فرمانروایان تاریخی، از فرهنگ و ارزش

و  اند، بلکه حفظی احکام و قواعد اسالمی بر جامعه نبودهکلمهبهسازی کلمهجا( در صدد پیاده)همیشه و همه

یک احکام شریعت اسالم بوده است. در مقابل بهسازی یکتر از پیادهشان بااهمیتی فرمانرواییگسترش حوزه
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کردن مجددِ قوانین و احکام سازی، تمرکزگرایی و اسالمیزهی خالفت عباسیان همراه بود با هماهنگاما، دوره

از هر چیز شرایط تاریخی و سیاسیِ جدید طلب اسالمی بر جوامعی که تحت کنترل داشتند؛ اقداماتی که بیش 

های تحت ی سرزمینروایی بر گسترهسازی فرمانکرد؛ اقداماتی سیاسی به منظور تحکیم و هماهنگمی

های مذهبی و سیاسی در تاریخ اسالم، (. بنابراین، ادغام و جداسازی حوزهVikor, 2005امپراتوری عباسیان )

ای بوده که چنین ضرورتی را خطی نبوده، بلکه تابعی از شرایط تاریخی و سیاسیسان و تکتنها ایستا، یکنه

 کرده است.اقتضا 

ایدئولوژیْ  سان یکی آن، مذهب را بههای سیاسی ـ اجتماعی و نهادهای زیرمجموعهبا این اوصاف، نظام

ترتیب، این ایدئولوژی در خدمت دیناند؛ باند و به بیانی ذاتی در خودآگاهِ انسانِ مذهبی درآوردهدرونی کرده

کند. این پدیده با کمک ابزارهای تولید ایدئولوژیک از خودبیگانگی، سرکوب و به قهقرا رفتن انسان عمل می

ها، دانشگاه و غیره ـ بقای ی مذهبی، مدارس مذهبی، حوزه«علما»ـ مانند دولت، نهادهای مذهبی، روحانیون، 

عجز انسانِ اولیه در شناخت جهان پیرامون خود، سرآغاز تخیالت و پیدایش  بخشد. اگرخود را استمرار می

گرانه تر، مذهب انعکاس ازخودبیگانگی انسان از سازوکار مناسبات سلطهجادو و مذهب بوده، در جوامع پیشرفته

اعی ای از نیروهای قهرآمیز طبقاتی و اجتممذهب مظهر مقهورشدن انسان به نسبت مجموعه .بر جهان است

ی اعصار، به ی مناسبات طبقاتی در همهدارد. در حقیقت، سلطهدستان را به تمکین و تسلیم وا میاست که تهی

دیدگان به تصمیم خدا و نمایندگان آن بر روی زمین، به موجودیت خود ادامه داده نهادنِ ستمی گردنواسطه

پایان، جنگ های بیدردناک زندگی، جور و ستمهای ها، مشقتو مرارت یابد. رنجاست و کماکان تداوم می

ی انسانِ ستمکش که گویی آنچه بر گُردهسازد، طوریدرپی، همگی انسان را مقهور خود میهای پیو ویرانگری

تحمیل شده است برخاسته از نیروهای ماوراء طبیعت و خارج از اراده و خواست وی است. بنابراین، انسان 

برد که از هایش به مذهب پناه میپذیری مشقتآید و برای تحملاسبات به زانو در میزمانی در برابر این من
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بخش خود را گم هنگام افق رهاییتغییر و بهبود شرایط زیست خود و وضعیت حاکم بر جامعه درمانده و هم

 کرده باشد.

راین در هر ساختار تاریخی گونه که باالتر گفته شد، ازخودبیگانگی مفهومی کامالً تاریخی است و بنابهمان

اکنون در گیرد. به بیانی دیگر، آنچه همخاص، به سبب علل بنیادیِ متفاوت، رخسارهای گوناگونی به خود می

طوری که انگیز علم و دانش و آگاهی انسان از هستی و کائنات، بهرغم شکوفایی شگفتداری، بهنظام سرمایه

بخشد، از زبان رده است، بقا و حیات اعتقادات مذهبی را استمرار میخدمت درآوانسان طبیعت را کنترل و به

 شود.( چنین توضیح داده می1909لنین )

ـ نهانى به این خاطر که عمل آن نمى ترس« خدایان را خوف خلق نمود.» تواند از نیروى نهانى سرمایه 

کار کوچک را با رگر و کاسببینى شود ـ، نیرویى که در هر قدم زندگى کاها پیشى تودهبه وسیله

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

ى اول و ى مذهب معاصر، که در وهلهاست آن ریشهآورد؛ اینفروشی و مرگ از گرسنگى مىتن

 .از هر چیز یک ماتریالیست باید در نظر داشته باشد، ...  پیش

ی تولید و مناسبات اجتماعی، و ی مذهب را باید در شیوههای مارکسیستی، ریشهبنابراین، مطابق با آموزه

آمدن بر این خودآگاهیِ وارونه، در وجو کرد. نیز مسیر فایقرو، در بازتولید هستیِ اجتماعی انسان جستازاین

سازند. مات ظهور و استمرار مذهب را فراهم میساختن رادیکال و انقالبیِ آن مناسباتی است که ملزودگرگون

نشاند همانا پراکسیس انسان است، زیرا ب، یعنی رو پاهایش سازد مجدداً وارونه تواندمی آنچه این وارونگی را

سان فعالیت حقیقی انسان، خود، فعالیتی عینی و عاملیت تغییر است. این، همان جوهر انقالبی پراکسیس، به

 مارکسیسم است.
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 های ظهور اسالم سیاسیختصات و زمینهم .4

کند. از ی اجتماعی در بستر تاریخی و اجتماعی خاصی رشد و نمو پیدا میشد که هر پدیده بیاندر سطور فوق 

ای و تبیین کرد که از درون زنجیره تشریحی اسالمی سیاسی را باید در ساختار تاریخی مشخصی پدیدهرو این

ی اسالم به شناخت پدیده اسالم دینیِ از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پدیدار شده است. اگر از ذات

ی اسالم و اسالمی سیاسی یکی انگاشته شود و از زاویه یک پارادایم مشخص ، و اگر دو مقولهپرداختهسیاسی 

شود. بنابراین آن انتزاعی غیرتاریخی، و تحلیلی ذهنی و غیرعلمی استخراج می ها نگریسته شود، از درونبه آن

اند بازنمایی و تشریح ی اسالم سیاسی را فراهم ساختهعواملی که بسترساز ظهور و گسترش پدیدهذیالً زنجیره

 دست دهیم.خواهد شد. نخست الزم است تعریفی از اسالم سیاسی به

 «اسالم سیاسی»مفهوم  .4.1

های اجتماعی بوده که تحت رهبری و ی اخیر، جوامع اسالمی شاهد ظهور موج جدیدی از جنبشدر چند دهه

ای بر جای گرا، بر سرنوشت سیاسی این جوامع تأثیرات عمیق و گستردههای اسالممتأثر از احزاب و ایدئولوگ

، «اسالم سیاسی»ـ همچون  ای متعددیه، از ترمینولوژیبرای شناخت، توصیف و تبیین این پدیدهاند. گذاشته

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

برداری ـ مستفاد شده است. مناقشات زیادی حول بهره« تروریسم اسالمی»و « جهادگرایی»، «نوبنیادگرایی»

بوده و هنوز بر سر یک اصطالح مشترکْ هیچ اجماعی شکل هر کدام از این اصطالحات همواره در جریان 

های این دلیل که عمدتًا کاربرد هر کدام از این مفاهیم، دارای بار سیاسی و حامل خوانشنگرفته است، به

ای سیاسی ـ کارگیری این مفاهیم نهفته است، تشریح و تبیین پدیدهاست. آنچه در پسِ به متفاوتی از پدیده

اند و بر روند تحوالت منطقه سر برآورده« جوامع اسالمی»، در یی تاریخعینی است که در یک برههاجتماعیِ م
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، از بعضی از این مفاهیم و  منظور شناخت این پدیدهاند. در این نوشتار تحلیلی، بهو جهان تأثیر فراوانی گذاشته

 شود. استفاده می« اسالم سیاسی»اما بیشتر از 

ای که گردد، دورهش( بر می1357های غربی، به بعد از انقالب ایران )ترمینولوژی در گفتماناز این  استفاده

گرایان شیعه در ایران، با تأکید بر تشکیل یک حکومت اسالمی، بر مسند قدرت نشستند و شریعت اسالم اسالم

که آن را « اسالم سیاسی» لوحانه ازهای سادهبرخالف برخی تلقیرا در اشکال مختلف بر جامعه حاکم کردند. 

ها کنند، این ترمینولوژیآن را نادرست قلمداد می« سیاسی»دانند و صفتِ ی هفتم میارز اسالم در سدهذاتاً هم

های های متفاوت آن صورتداری از رویهدادنِ یک جنبش سیاسی ـ اجتماعی در عصر سرمایهاساساً برای تمیز

ها، بنیادهای ایدئولوژیکِ پوشانیرغم بعضی همی هفتم و هشتم(، است که بهسدهویژه اسالم داری )بهپیشاسرمایه

های یکسانی این دو را مورد ارزیابی قرار داد و توان با شاخصیکسان و اشتراکات آن با اسالمِ نخستین، نمی

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

 شود( اطالق می3«فاشیستی»و بعضاً « افراطی» ،«لیبرال» ،«رومیانه»، «رفرمیست»های بندی و شناسه)با دسته

« جهان اسالم»خالء سیاسی ـ ایدئولوژیک در  یداری و در نتیجهکه از درون رشد و تکوین مناسبات سرمایه

طریق دستورات و عقاید اسالمی را در تند تا از ایناند و در صدِد تسخیر قدرت سیاسی هسسر بر آورده

 ترین شکل ممکن بر جامعه اعمال کنند. گسترده

ی اسالم سیاسی هستند. یکم اینکه، اسالم سیاسی واکنشی است به فرآیند ی پدیدهی اصلی، شناسهچند مؤلفه

امع اسالمی. دوم اینکه، مقاومتی داری در جوی مناسبات سرمایهیا به عبارتی، فرآیند توسعه« مدرنیزاسیون»

موجود، قادر به محافظت از منافع و جایگاه بخشی از نیروهای موجود؛ به این معنا که وضعاست علیه وضع

                                                           
 .ی این نوشتار خارج استهای دیگری است که از حوصله، خود مستلزم بررسیهای مختلف جریان اسالم سیاسیبه طیف ها               کردن  این شناسهاطالق                 درستی و نادرستی   3
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که، اسالم سیاسی جستجویی اتوپیایی داری نبوده است. سوم اینهای مناسبات سرمایهاجتماعی در برابر دگرگونی

های سیاسی، اقتصادی، پردازانه برای کنترل کامل جامعه در حوزهست خیالاندازی ابرای تغییر است؛ چشم

ی خود آید و نه قادر است افقی روشن برای آیندهموجود کنار میاجتماعی و فرهنگی؛ طوری که نه با وضع

 کِشد.تصویر میبه« ی طالییگذشته»ترسیم کند، لذا دنیای اتوپیای خود را در رجعت به 

ی هفتم و هشتم توان به سدهی سیاسی، نمیهای گوناگون این پدیدهست که برای شناخت جلوهبر این اساس ا

های ظهور های تو در توی متون قرآن و احادیث(، زمینهمیالدی رجوع کرد و یا از درون ذات اسالم )در داالن

زاتیِ درخوری اتخاذ کرد. و صعود اسالم سیاسی را فهمید و برای روش برخورد با آن، استراتژی و سیاست مبار

سو همان رویکرد مکانیکی و غیرتاریخی به مسائل اجتماعی است و انگاشتنِ اسالم سیاسی و اسالم، از یکیکی

« غیرمتمدن»و « افتادگیعقب»های لیبرالی در غرب است که ها و گفتماناز دیگرسو، سقوط در دامن رتوریک

گری و ، غارتجوییگیرند، بلکه سلطهفاکتور می« سالمذات ا»بودنِ کشورهای عربی را عموماً از 

گاه ، جهان غرب را قبله«اروپامدارانه»نوعی زیر فَرش کنند و از منظر های امپریالیسم در منطقه را بهسازیویران

 عرضه کنند. « بشرحقوق»و « تمدن»

هایی است که سابقاً چنین جلوه داریاین پدیده حامل نمودهای جدیدی از تحوالت اجتماعی در نظام سرمایه

شناسیِ دیالکتیکی در باب ی تاریخ اسالم تعمیم داد. اگر روشتوان آن را به همهنداشته است و بنابراین، نمی

بندی کرد توان چنین صورتکار ببندیم، میی واقعیات اجتماعی و فرآیند تاریخی را برای این مقوله بهرابطه

که ظهورش تنها پیوسته دستخوشِ دگرگونی است، بلی تحول تاریخی(، نهآفریده عنوانکه اسالم سیاسی )به

ی اسالم ای که به ظهور پدیدهگام عواملِ علّیبهداری است. بنابراین در ادامه، گامی عصر سرمایهنیز زاییده

 سیاسی منتج شدند را خواهیم بررسید.
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 جنگ جهانی اول آمدهایپی .4.2

با  ، یعنیترین شکل خودداری در متوحشتضادهای درونی نظام سرمایهو  عمیق رانبحبا ی بیستم اگر سده

. نتایج این تحوالت قرار گرفتخوش در سطح کالن دستنیز خاورمیانه یدن گرفت، جنگ جهانی اول آغاز

داری را های اقتصاد سرمایهغول همتاییبا ژرفای بی گرفته بودداری را بحرانی که در این اثنا دامن نظام سرمایه

 ،داریسرمایهتضادها و تخاصمات درونی  .به حد انفجار رسانده بودیادی آنان را تناقضات بنو ساختگیر زمین

، و بحران را فراگیرتر ساخت. این بحران سوق دادبار و فاجعهعیار جنگی تمامسوی هداری را بامپریالیسم سرمایه

 آمیزترینبه خشونت ،خودداد در برونرفت تا می ی آن است،گاه عمق و گسترهی بارز و تجلیکه جنگ نمونه

 بپردازند. «های بزرگقدرت»مابین  «تعادل»و بازگرداندنِ  به بازتقسیم جهانشکل ممکن  بارترینو فاجعه

را  داریسرمایهو معادالت  به وقوع پیوست «اکتبر کارگریانقالب » سوز،خانماناگرچه از درون این جنگ 

داری و توحش سرمایهاز  دیدگانستم بخش رهاییرستگاری ،بدیلی نوین یمثابهبه و هم زدبه در ابعاد جهانی

از میان  .ندپرداختجهان ی ، در مقابل اما، دول امپریالیستی به بازتقسیم نقشهبود گری امپریالیستیسلطه

در قراردادی امپریالیستی،  طدر راستای خطو ،خاورمیانه آرایش سیاسیتجدید  مجدد جهان، یهابندیتقسیم

عظیمی  تحوالت انقالبی  ی بزرگ نوزدهمسده کهعالوه بر این، با آن انگلستان و فرانسه قرار گرفت. کاردستور

تبعات تراژدیک  ، جنگ جهانی اول اما،ه بودخاورمیانه ایجاد کردحیات اقتصادی و اجتماعی ساکنان در 

ی در تاریخ خاورمیانه سابقهبی ی سیاسیِیک واقعهبرای مردم این منطقه به دنبال داشت. این جنگ، مستقیمی 

جنگ جهانی اول پایان که اکنون در این منطقه حاکم است از دل تحوالت مرتبط با  اینظم سیاسی معاصر بود.

 عبارتند از: هستایش پیدا کردند، نوین این نظم سیاسیِدر پسایند مهمی که  رویدادهای .زاده شد



اسالم سیاسی گسترشهای ظهور و نهیزم  27 

. در آغاز این جنگ، امپراتوی عثمانی را دگرگون ساختدر منطقه  یدولت و سیاسینظم  ، جنگ جهانی اول،یکم

 بخشیو  ، مصرعربستانی جزیرهشبه ی غربیِکرانه النهرین،فاکتو بر آناتولی، شام، بیندِمستقیم و یا به شکل 

یک جمهوری شکل به ترکیه  .فروپاشیدامپراتوری عثمانی  بعد از جنگ، کرد.حکومت می از شمال آفریقا

ی سایکس ی معاهدهکه در نتیجه، توسط فرانسه و انگلستان امپراتوری این های جنوبیو ایالت در آمدمستقل 

دولت ـ »ای ـ آنچه امروز به به کشورهای جداگانهند و تقسیم شد منعقد شده بود، 1916ـ پیکو در سال 

پیدا « یلاستقالشبه»مصر  ـ تبدیل شدند. شناسیممیهای سوریه، لبنان، اسرائیل/فلسطین، اردن و عراق «ملت

)کسی که بعدها عربستان  یدالسعود فتح گرد عزیز ابنتوسط عبدل نیز ستانجزیره عربکرد و بخش اعظم شبه

مستعمرات منقسم میان دول امپریالیستی، به دلیل ترس از گسترش انقالب  (.گذاری کردپایهسعودی کنونی را 

شدند و از این نامیده می« سرپرستیتحت»، که کشورهای «مستعمره»اکتبر، دیگر نه مثل گذشته و در قالب 

ای است که مسئولیت آن از سوی بشریت به افتادههدف پیشرفت مردمان عقب»دادند که طریق اطمینان می

 (1922از  جنگ جهانی اول ) پس و  ( 1914ی خاورمیانه  پیش ). نقشه1شکل شماره 
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 ،1380 ام،ب)هابس« هیچ رو خواب و خیال استثمار آن را ندارند تفویض شده استهای امپریالیستی که بهقدرت

 (.54ص

تحوالت سیاسی و اجتماعی منطقه گذاشت  بر یفراوانتأثیرات جدید،  های«سازیدولت ـ ملت»فرآیند ، دوم

ها به عنوان بعضی از این ایالت ادغام را در منطقه ایجاد یا تشدید کرد. قومیها مذهبی و و به طور مشخص تنش

 «ملی»باعث ایجاد چالش برای حاکمان جدید در تثبیت کنترل خود بر قلمرو  جبروارساختارهای مصنوعی و 

یک اجتماع » ی برساخته وشود، ملت یک پدیده دریافت در معنای متعارفِ مدرن آن «ملت»اگر . ه استشد

ـ ملت»در هیأت  نیز تنها حاکمیت ملی .است (Anderson, 2006) «سیاسی تخیلی مستقر در چارچوب  «دولت 

در خواهد ی ملی ی سرمایهتحت سلطه داریتطور سرمایهقابل تحقق است که در فرآیند یک جغرافیای خاصی 

، مقتضیات داده باشندداری ملی پاسخ به نیاز سرمایهکه ، پیش از آنجنگ جهانی اولهای پسا«سازیدولت» آمد.

 داخلی هایستیز به دلیل استمرارِکه  مین کردأترا  های بزرگ امپریالیستیو منافع قدرت یداری جهانسرمایه

 وبستچفت .کرده استبازتولید  متنوعی را حفظ و های اجتماعیتنشهای جمعی فروملی و فراملی، یا هویت

مذهبی  های قومی یا«فرقه»، اغلب در چنگال یکی از این مناطق در مستقرهای حکومتدار سیاسی تاقو تداوم 

گرانه در جلوگیری از های سرکوباستیبیش از هرچیز از طریق اعمال س این نیز،و است.  قرار داشته

 .رفته است به پیش ی قدرت خارج از دایرههای قومی ـ مذهبیِ«جماعت»های گریز از مرکز میان گرایش

های ون خود نزاعرو از د هشدمانع پیشرفت اقتصادی و اجتماعی  لحاظ یاز بسیار فقره،برآمده از این  هایچالش

آبشخور جذب نیرو ( تاحدودیکه هنوز ادامه دارد و ) است بازتولید کرده راای، مذهبی و قومی پایدار فرقه

 برای اسالم سیاسی شده است.
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 شدهزادههای تازه دولتو بعضاً  گسترش یافتدر این مناطق ، که بعد از جنگ جهانی اول ایایدئولوژی، سوم

های متعددی جنبشای تازه در خاورمیانه نبود، منتها ناسیونالیسم پدیده کشید، ناسیونالیسم بود.را به چالش می

 «عثمانیسم»اگر قبالً  شتند.در این مناطق سر برآودند و تاثیرات زیادی در روند تحوالت منطقه بر جای گذا

بعد از  4،داشتنگه می« متحد»را  اقوام و مذاهب چندگانهی از گونناهمهای و ایالت بود «فراملی» ایگزینه

از جمله  ـ ناسیونالیستی هایو نحله در نتیجه، افکار های اجتماعی پیدا نکرد.دیگر جایی در میان جنبش ،جنگ

و گسترش یافتند.  پیدا کردندظهور  این مناطقدر  ـ مصری و غیرهسوریه،  رد،کُ ناسیونالیسم ترک، عرب،

برای  راها آنماندن و موجبات درحاشیه تنگ کردگرایان پیدایش و رشد ناسیونالیسم، عمالً میدان را از اسالم

 فراهم ساخت. ایدوره

که بر  استای دیگر از ناسیونالیسم نحله شود،نیز شناخته می« ونیسمیصه»، که به ناسیونالیسم یهودی، چهارم

جنگ اما ی نوزدهم است، محصول سدهناسیونالیسم یهودی هرچند  .قوت گرفتاول های جنگ جهانی ویرانه

 حرکت، این 1917لماتیک رساند. در نوامبر یپد موفقیتبه یک را   «مونیسیصه»جنبش جهانی  ،جهانی اول

رسمیت به در راستای منافع استراتژیک خود در منطقه تانیای کبیر،یهای جهانی، یعنی برتوسط یکی از قدرت

های امپریالیستی دنبال که قدرت های سیاسیها به فلسطین و پروژهموجی از بازگشت یهودیشناخته شد. 

بنابراین، جنگ مردم منطقه تبدیل شد که هنوز هم ادامه دارد. وسیعی میان  آمیزخشونت کردند، به یک تنشمی

های آنچه امروز نزاع اسرائیل ـ فلسطین آغاز تشکیل دولت اسرائیل بود، بلکه نطفهجهانی اول، نه تنها نقطه

فکری و اجتماعیِ ی تغذیه منبع مختلف و به اشکال متنوعیْ عها، در مقاطاین تنششود را کاشت. شناخته می

 .را مهیا ساختگرایان اسالم رشد و گسترش

                                                           
تری های متفاوتهای جمعی جلوهو هویت شناسیم، وجود خارجی نداشتآنچه امروزه می مفهومدر  ،«دولت ـ ملت» یمقولهها، داری و امپراتوری                                       اساسا  به این دلیل که در عصر پیشاسرمایه.  4

 داشتند.
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 های اقتصادی ـ اجتماعیدگرگونی .4.3

های متعددی بود که بخشی از آن از باال داری، مستلزم دگرگونیبه نظام سرمایه گذار از جوامع فئودالی فرآیند

خاورمیانه و  داری درفرآیند توسعه و گسترش سرمایههم ریخت. ی این جوامع را بهچهرهو به شکل ناموزونی 

گیری را به همراه داشت. از های اقتصادی و اجتماعی چشمدر سطوح مختلفی دگردیسی ی امپریالیستینیز سلطه

اروپا اثرات زیانباری بر اقتصاد  یاستعمارهای سیاستچیرگی های امپراتوری عثمانی و نیز سیاست، سویک

 تشکیلرهبران پسااستعماری در های بسیاری برای دشواری ،ی آندر نتیجهکه  این کشورها بر جایی گذاشت

های اروپایی را قادر بحران بدهی و فروپاشی امپراتوری عثمانی، قدرتایجاد کرد. و اقتصادی دولتی مؤسسات 

اقتصادی به  یتوسعهفرآیند برای  یآمدهای پایدارکه پی دنتا این مناطق را تحت کنترل خود درآورساخت 

ساختاری و  ی، به شکلی پس از جنگ جهانی اولهای سابق امپراتوری عثمانی در دورهسرزمینهمراه داشت. 

های بردند و این امر راه را برای قدرتسر میبههای امپریالیستی نهادمند در وابستگی اقتصادی با دولت

ای فزاینده یبومی باز گذاشت تا از این طریق سودهانفوذ پایدار در اقتصاد کنترل امور مالی و  جهتامپریالیستی 

عنوان از مستعمرات خود بههای امپریالیستی قدرت. کنند استخراج، کشورهای متروپلبرای کشور مادر، یعنی 

 ـ استخراج مواد خام نیز زدن به اقتصاد محلی و، آسیبقیمتارزان صنعتیِ بازارهای صادراتی برای کاالهای

 کردند.استفاده میآن جوامع ـ  حدوحصر ثروت و منابعیعنی غارت  و چپاول بی

عنوان صادرکنندگان بهبازارهای جهانی در خاورمیانه در ابتدا ی یافته«استقالل»تازه اقتصادهای کشورهای 

 بهمجبور بودند ظرفیت تولید خود را ها آنو کاالهای کشاورزی درآمده بودند.  خاممحصوالت اولیه، مواد 

، (خیزیا استخراج نفت در کشورهای نفت تولید پنبه در مصر )مثالً محصولیتک یعنی اقتصاد ای،پایهاقتصاد تک

فرآیندی   این جوامعشدنِ. صنعتیثباتی بازارهای جهانی قرار داشتنداین دلیل در معرض بی و به کنندمحدود 

سازمانی الزم برای هدایت یک زیرساختی و از ظرفیت  شدهتأسیستازه  هایدولتدشوار بود، زیرا بس 
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های کشی و چپاول این جوامع توسط قدرتبهره، کهو نیز این. مند نبودهبهر بلندمدت ی اقتصادیاستراتژی توسعه

گرفت مستعمره میکشورهای امپریالیستی از طریق نیروی قهرآمیزِ مستقیم سیاسی و نظامی، این امکان را از 

  به سرانجام برساند.« آمیزموفقیت»شدن را تا راه صنعتی

ها و تنش، خاورمیانه در این مورد، «پیرامونی»کشورهای داری در فرآیند گسترش سرمایهمضاف بر این، 

که  نظامیسیاسی و  آموزشی، ،اصالحات اقتصادیای پارهرا به همراه آورد.  شماریبی تخاصمات اجتماعی

وبیش کم ، نخست در مصر و امپراتوری عثمانی و ایران و متعاقباً در دیگر کشورهانام گرفته بود «مدرنیزاسیون»

سو به از یک ایجاد کرد. ـ طبقاتی اجتماعیدر مناسبات را  زیادی هایدگرگونی . این اصالحاتعملیاتی شد

طبقات اجتماعی نوینی تکوین داری، الی انجامید و با رشد مناسبات سرمایهدطبقات پیشین در نظام فئوزوال 

های میانی الیهنمایندگان ، یعنی راندن علما و روحانیون مذهبی حاشیه، بهدرنیزاسیونیافتند. یکی از نتایج م

را ها آنواکنشِ سیاسی و اجتماعیِ  که از مناصب حقوقی و اجرایی این کشورها بود سنتی بورژوازیخرده

ی جدید طبقهبه موازات همین تحول،  های عینیِ ظهور اسالم سیاسی را پی ریخت.زمینهپیشو  برانگیخت

 تبدیل شدسوسیالیستی  گاه وکارگر شکل گرفت که در فرآیند تحوالت منطقه، به یک جنبش عظیم اجتماعی 

اصالحات نیز،  .اجتماعی و سیاسی در آمد و، به یکی از بازیگران اصلی ساحت مبارزاتخیزهای پیشاروافتو در 

که عمدتاً را  کردهقشری از جوانان روشنفکر و تحصیلظهور  آموزشی و گسترش تحصیالت در سطوح عالی،

 مناصبکه در سطوح مختلفی داشت  دنبالبه بودند، و سوسیالیستی تی غربهای سکوالریسمتأثر از اندیشه

، و های ملی و سکوالراین قشر روشنفکر جنبش .کردندادارات دولتی، نظامی و آموزشی کسب مهمی را در 

( گراـ عمدتاً ملی هابخشی از آن)رهبری کردند و  ی متوالیهادر خاورمیانه را برای دهه سوسیالیستی نیر جنبش

و یا  پرداختند داری در منطقهسرمایههای مدرن و سازی سیاستهای اروپایی به پیادهسویی با قدرتدر هم

 ی استعمارگران اروپایی را بر عهده گرفتند.های عظیم اجتماعی علیه سلطهرهبریِ جنبش
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با خود  اما شکست، درهمتاحدودی را داری پیشاسرمایهاگرچه مناسبات کهن  داری،در واقع، روند رشد سرمایه

این مناسبات، بر ضد خود های گریکنشناپذیری را آفرید که از درون هممتضاد و آشتی هایو جنبش طبقات

بورژوازی نیک دریافت که تمام »گوید: مارکس در هیجدهم برومر می م کردند.لَداری قد عَسرمایه

ای ای آموزشیی ابزارهگیرند، همهافزارهایی که بر ضد فئودالیسم ساخته است، اکنون خود او را نشانه میجنگ

 «.کنندخیزد، و تمام خدایانی که آفریده او را ترک میکه ایجاد کرده، بر ضد فرهنگ خود وی به طغیان بر می

های اقتصادی ـ اجتماعی یعنی پیامدهای مستقیمِ جنگ جهانی اول و دگرگونی ،واحوالیچنین اوضاع بر بستر

 کهاین دیدند و همزوال می به جایگاه اجتماعی خود را رو، هم گرای سنیجریانات اسالم در جوامع اسالمی،

برآیند چنین خالء ایدئولوژیکی،  ند.ه بودور شدطهوغسردرگمی کرده و در گم  عمالً افقِ سیاسی خود را

تا راهی برای فراروی از  بودهای اسالمی بازسازی اندیشه در جهت گرای جدیدهای اسالمایدئولوگتکاپوی 

که اینرا طرح کردند و هم« بازگشت به اسالم»هم سربرآوردند که  نیروهایی چنیناین .بیابند« موجودوضع»

 .داشتند «ضداستعماری»گرایش 

 های اسالمی سیاسیاندیشهنخستین پیدایش  .4.4

م(، محمد عبده 1838ـ1898)اسدآبادی( )الدین افغانی های اسالم سیاسی جمالداران اندیشهنخستین طالیه

الخصوص رشید رضا( م( بودند. این متفکران )علل1865ـ1935م( در مصر و محمد رشید رضا )1905ـ1949)

های خود پرداختند. نام دارد را بنا نهادند و به تبلیغ و ترویج اندیشه« بنیادگرایی اسالمی»آنچه امروزه مکتب 

های عالیت و تکثیر عقاید خود بود، با پایان جنگ جهانی اول و واپسین سالای که رشید رضا مشغول فدوره

 در پی آن، ای که؛ واقعهشاهد فروپاشی آن بودندکه در نهایت  زمان بودزمامداری امپراتوری عثمانی هم

اسالمیِ ثیرات زیادی بر روشنفکران أهای رشید رضا تاندیشه .نددست داد ازگاه خود را گرایان سنی قبلهاسالم
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المسملین را در های رشید رضا، جمعیت اخوانحسن البناء، متاثر از دیدگاه 1928جهان عرب گذاشت. در سال 

ی گذاری کرد. در همان اثنا بود که موالنا مودودی دکترین اسالمی خود را در شبه قارهمصر پایهی اسماعیلیه

. ورزیدمیتأکید بنانهادن دولت اسالمی و اجرای شریعت اسالم در سرتاسر هند  هند منتشر کرد که در آن بر

 104د )در پاکستان  تأسیس کر 1941را  در سال « جماعت اسالمی» های البناء،ودودی، با الهام از اندیشهم

March, 2015,). 

همان اوایل سرآمدشان تاکنون، های دیگر آن ـ از المسلمین و چه نحلههای اسالمی سیاسی ـ چه اخواناندیشه

گیری شکل عنوان مثال،به با رویکردی انضمامی به این پدیده، های فراوانی شده است.دچار فرازونشیب

ی مصر در آن زمان بوده اسی و اقتصادی خاص حاکم بر جامعهیالمسلمین بازتاب شرایط اجتماعی، ساخوان

افقی سیاسی و اجتماعی بیهایی که مصر در آن اثنا با آن مواجه بود، حسن البناء را ـ اساساً به دلیل بحران است.

 ها گردد.اجتماعی و رهایی از بحران برای حل مشکالت «اسالم واقعی»ـ بر آن واداشت تا خواهان بازگشت به 

حکومتی مبتنی بر شریعت اسالم بود، رویکردهای المسملین مدام خواهان با وجود این واقعیت که اخوانمنتها، 

های اقتصادی و اجتماعی ها از ایجاد رفرمرفرمیستی نیز نسبت به مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشت. آن

بینی که نیازها و منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ، منتها مطابق جهانکردندو اصالحات ارضی پشتیبانی می

تسخیر مدنی و اجتماعیِ خارج از ها را در پرتو فعالیت تحقق این خواستای تااندازهو  کند. ها را تأمینآن

های های اقتصادی و سیاسی، الزم نیست مدلکید داشتند که برای ایجاد رفرمأت هاآن دیدند.قدرت سیاسی می

مدرنیزاسیون به سبک اروپایی بودند. شدت مخالف هایی( بهرو )برای دورهبرداری کرد و از اینغربی را کپی

ای است برخاسته از سنت، حقیقتی است است سلفی، شیوه یجنبش»المسملین البناء، جماعت اخوان به بیان حسن

صوفیانه، سازمانی است سیاسی، گروهی است پهلوانی، انجمنی است عملی و فرهنگی، نهادی است اقتصادی و 

در مقابل اما، ایمن الظواهری، شخصیت دوم القاعده و رهبر  (.80، ص1377)الحسینی، « آرمانی است اجتماعی.
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ها را مورد طعن و های اخوانی، شدیداً نگرش«برداشت تلخ» ،جماعت جهاد اسالمی مصر، در کتاب خودوقتِ 

گردش کراسی، پذیرش قوانین احزاب سکوالر، مشارکت در وی با دمیسوخاطر همدهد و آنها را بهلعن قرار می

ها های اخوانیاندیشهدهد. ت با خشونت و عملیات مسلحانه مورد نقد جدی قرار میفآمیز قدرت و مخالمسالمت

 1950های از جمله، در دهه های تاریخی خاصی با تحوالت متعددی روبرو شده است.در گذر زمان و در برهه

های البناء پرداخت و ضرورت نگری در اندیشهبه باز ،ایدئولوگِ اخوانی برجسته و بعد، سید قطب، چهرهبه

ی و برپایه ید قرار دادیمورد تأهای سکوالر و غیر دینی را خشونت علیه حکومتکارگیری هو ب اسالمی جهاد

 المسلمین پا گرفت و به فعالیت پرداخت.در درون اخوان« جناح افراطی»آن، 

جهان عرب و منطقه بود که  یای برای آیندهگستردهاجتماعی « جنبش»های یک المسملین نطفهاخوانتأسیس 

های اسالمی مبدل شد. تشابهات اجتماعی سازمانثیرگذارترین أتترین و های بعد از آن، به یکی از بزرگدر سال

المسلمین فراهم ساخت ی جماعت اخوان، بسترهای مناسبی را برای اشاعهاین جوامعو اوضاع سیاسی حاکم بر 

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

و از حیث  کردندتغذیه می ،المسلمین مصرها اگرچه عموماً از مادر خود، اخواندیگر شکل گرفتند. اخوانی

منتها مطابق با شرایط اجتماعی و سیاسی کشورهای خود  های بنیادینی هستند،مشترکلایدئولوژیکی دارای فص

 پرداختند.می ورزیگرفتند و به سیاستهای مختلف تاریخی، رویکردهای نسبتاً متفاوتی در پیش میو در برهه

و « بازتر»های نسبتاً رویکرد و اندیشهه(، ض)تحت لوای حزب النه المسلمین در تونساز باب نمونه، اخوان

رویکردهای  و فلسطین ، اما در کشورهایی مانند سوریهاندداشتههای اخوانی از دیگر جریان تری«معتدل»

، هاآن و ایدئولوژی سیاسی اسالم جریاناین است که  ی رویکردیهاتفاوتمعنای این  اند.داشتهتری افراطی

ی سدهدر  تحوالت متعددیبرآیند  هاآن که همگینیستند، بل« ذات»دست و حامل تنها امری ساکن، یکنه
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مدام در حال اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  هایپیوندی تنگاتنگ با واقعیاتدر  طور انضمامیبههستند که  اخیر

 اند.دگرگونی بوده

ی بیستم در ساحت سیاسی ی دوم سدهنتوانستند تا نیمه ی نوظهور اسالم سیاسیهابا وجود این، اندیشه

ی بیستم، به دلیل ی هفتاد سدهآفرینی کنند. بنابراین، تا پایان دوران پسااستعماری، یعنی اوایل اواخر دههنقش

، در حاشیه باقی ماندند. با فرازوفرودهای های سوسیالیستیو جنبش گرایی سکوالرهای قوی ملیپاگرفتن جنبش

 روی( و 1979شدن انقالب ایران )گرا از سر گذراندند، تنها پس از حادثراوانی که جریانات سیاسی اسالمف

« جنگ داخلی» دلاز  طالبان ، القاعده وافغان ندیمجاه قدکشیدنِ و سپس گرایان شیعه،اسالمکار آمدن 

های به بازیگران مهم در جنبش ،های امپریالیستی قد کشیدندو با حمایت قدرت در سایه همگیکه ، افغانستان

 اجتماعی و ساحت قدرت سیاسی تبدیل شدند.

 خاستگاه طبقاتی اسالم سیاسی .4.5

ها ، گروه«جماعت» و در نتیجه، کندداری، مناسبات اجتماعی را زیرورو میای از تاریخ که رشد سرمایهدر برهه

دی در مقابل تغییرات های متعدسازد، واکنشداری را با فروپاشی مواجه میاجتماعیِ پیشاسرمایهو طبقات 

و بازگشت به سیرت و روش محمد، برخاسته از « احیای اسالم» .کنندبروز و ظهور پیدا میای ریشه

ده بود. بر بستر چنین های بنیادینی بود که طبقات اجتماعی را در ساختار تاریخیِ نوین به ستیز کشاندگرگونی

ای در نقش بازدارنده تا از درون شرایط نوین، ندبه تکاپو افتاد سنتی بورژوازیخردههای مختلف الیهاوضاعی، 

وپا برای خود دست از حیث طبقاتی و اجتماعی تریآبرومندانهجایگاه  کهبل ،روند تحوالت بازی کنندتقابل با 

همه اینان با  ور، دهقان،متوسط، صاحب صنعت کوچک، کاسب، پیشهطبقات »بیان مارکس،  بهکنند. 
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نیستند  انقالبیعنوان طبقات متوسط از نابودی نجات دهند، پس هشان را بکنند تا موجودیتبورژوازی مبارزه می

 «کوشند چرخ تاریخ را به عقب بچرخانند.اند، چون میکاراند؛ از این هم بدتر، اینان مرتجعبلکه محافظه

نیست، بلکه بیش و پیش  پیامبرگذشته، به معنای احیای عصر طالیی  آنچه مسلم است این است که دعوت به 

با و موقعیت اجتماعی آن را  بقا که در روبروشدن با شرایطی است بوروژازیخردهاز هر چیز بیانگر استیصال 

های نامالیمات و دشواریدر عین حال بیانگر اعتراض علیه گرایانه واپس این رویکردِ. بودخطر مواجه ساخته 

سویه حیات اجتماعی، شرایط پرتحولی که همه. بودرا متحول ساخته  آنانکه زندگی  است یحد و حصربی

قرار داده بود  موقعیتیسنتی و مذهبی را در  بورژوازیخردهبود،  کردهسیاسی و اقتصادی جامعه را دگرگون 

ی سو امتیازات اقتصادی و اجتماعی گذشتهاز یکتر از آن بود افق روشنی را برای خود ترسیم کند. ناتوانکه 

داری، بخش اعظم شد. از سوی دیگر رشد مناسبات سرمایهدیگری، از آن گرفته میاز پساین قشر یکی 

. کردپرتاب میی کارگر رفته به درون طبقهرفتهی آنان را عمدهبورژوازی را با زوال مواجه ساخت و خرده

سوی مسیری سوق داد که آمال و همذهبی را ب هایاین الیهای نامعلوم، ناراضی از حال و ترسان از آینده

منافع  هااین الیهای که در آن کرد؛ گذشتهمجسم می «گذشته»های تخیلی در با رؤیاپردازیآرزوهای خود را 

ی متوسط های نوینی که طبقهاعتنای خود را باز خواهد یافت. چالشسیاسی و اجتماعی قابلطبقاتی و جایگاه 

خود را در بازگشت به نظام خلفای صدر اسالم،  ،های اسالمی با آن مواجه بوددر قامت جریانات و ایدئولوگ

لوحه جریاناتی بازنمایی کرد. این چنین است احیای اسالم محمدی به سر« وضع پیشین»یعنی بازگشت به 

 .شودگرا تبدیل میاسالم

است که در کردار و  بورژوازیخردههای تزلزل و نوسانات سیاسی یکی دیگر از ویژگی ،همچنین

وقفه در بیی متوسط که طبقه موقعیت طبقاتیِ شود.وضوع مشاهده میگرا بههای جریانات اسالمگیریجهت

با اتکا به  تا نیستبرخوردار  ایکنندهتعیین اجتماعی وزنِتوان و برد، از چنان سر میثباتی بهحال نوسان و بی
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بنابراین، آنان همواره پا کند.  و جایگاهی برای خود دستآن، خود را با شرایط جدید وفق دهد و از درون آن 

و به نمایش  فراوانی را با خود به یدک کشیده و طبقاتی سیاسیهای ناسازهی گذشته، سدهو در طی یک

کوبیدند و خواهان استقالل می «ضداستعماری»شان، مدام بر طبل در آغاز راه گرایاناسالم اند. اگرگذاشته

 های مالی و نظامیِ با حمایت ، تنهابه آن خواهیم پرداخت(های تاریخ )که بودند، در گذرگاه« جوامع اسالمی»

د نکشبه تصویر می «ضدغربی»های دیگری اما، خود را در برهه های امپریالیستی به نان و نوایی رسیدند.قدرت

ند، نکحمایت می و فرودستان اگر در جایی از بینوایاند. ند جامعه را حول این گفتمان بسیج سازنو تالش دار

 ،دستانی تهیبر گُرده و کِشندتبغ میبهو  را مصادره، انقالب آنان چون انقالب ایران()هم یهای تاریخدر بزنگاه

بورژوازی ی خردههای مستمر خاصهزاگتناقضات و زیگ د.نپردازمی ایهای افسانهو ثروت به انباشت سرمایه

طور هاسالم سیاسی ب»، کندبیان می (1994) گونه که کریس هارمنهمان کند.است که اینجا هم خودنمایی می

کند و هم سازد، هم احساسات مردمی را تقویت میرا فلج میها آنکند و هم ها را بسیج میهم تودهزمان هم

حال ها را دارد و هم در عینسازی دولتثباتدهد، هم توان بیرا در مسیری تاریک و مبهم قرار میها آن

گرایی از پایگاه طبقاتی پیروان ها را محدود می سازد. ویژگی های متناقض اسالممبارزات واقعی علیه دولت

 (.23ص)« گیردمیت أآن نش

از درون تخاصمات ، بورژوازیخردهانداز بخشی از سان چشماسالم سیاسی، بهلحاظ تاریخی بهوجود اینکه  با

مالکیت خصوصی حفظ تنها مدافع نهاز حیث طبقاتی،  ، منتهاسر برآورده استبورژوازی  اجتماعی ـ اقتصادی با

حفظ و  درداری وفق داده و مختلف خود را با سازوکار مناسبات سرمایهانحای به است، بلکه در گذر زمان و 

نه تنها گامی بورژوازی رو، خردهاز این گام برداشته است.بینیِ خود، ، منطبق با جهانمناسبات طبقاتی بقای

بلکه خود نیز عمیقاً داری نیست، تنها ضدسرمایهو نهدارد سوی تغییر بنیادین مناسبات کار و سرمایه بر نمیبه

سوی انقالب هشان ببرداشتنی کارگران برای بهبود شرایط زیست خود و گامگواه تاریخ، مبارزهبه و، غیرانقالبی
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 سیاسی و امیالِ شناورشان در فرآیندهای تاریخی، تنها به دلیل نوسانات .است ی قهریه پاسخ دادهرا با قهوه

تنها با نهگاه که اوضاع بر وفق مرادشان بچرخد، شان در میدان عمل است. آنافقیهای سیاسی و بیناکامی

گیرند، میتضاد قرار ن تقابل و های امپریالیستی درسیاستستی و نولیبرالیداری، سازوکارهای مناسبات سرمایه

نظام طبقاتِی  و استمرار ماندگاری جهتاز هیچ کوششی  ی تاریخ مصداق این حقیقت است کهکه، تجربهبل

 کنند.نمیفروگذاری داری سرمایه

 سیاسی اسالم جریان خاموشی: هابدیلجدال  .5

 دو توانسته بو همراه داشترا به اسالم سیاسیهای اندیشهظهور داری و مدرنیزاسیون، اگرچه فرآیند رشد سرمایه

چرخ تاریخ »و  باشدتحوالت روند جلودار  ، اما قادر نبودمقبولیت پیدا کند بورژوازیخردههایی از در بین الیه

روند تحوالت  .کند و کانالیزه بسیجخود سر های اجتماعی را پشتجنبش کهاین یا ،«را به عقب بازگرداند

ای برای آن نداشتند و این گرا از لحاظ سیاسی و اقتصادی پاسخ بایستهرفت که جریانات اسالمطوری پیش می

با تغذیه ی جریانات بورژوا ـ ملی و نیروهای چپ و کمونیست قرار بگیرند و نیز موجب شد در جوار و سایه

توانستند منتها در ساحت مبارزاتی نمی ،داوم ببخشندخود ت موجودیتبه های اجتماعیِ ضداستعماری خواسته از

 گرایان تغییر داد.زیان اسالمبهقوا را توازناین نیز،  برای ناسیونالیسم و سوسیالیسم باشند. رقیبی جدی

های انزوای یکی از فاکتورها، زمینه عنوانی خاورمیانه را در این دوره تغییر داد و بهفاکتور مهمی که چهره

ی بود. دوره «استعمارزدایی»فرآیند  یا همان تحوالت پساجنگ جهانی دوم، اسالم سیاسی را فراهم ساخت،

جهان  وسیعی ازی استعمار جهانی در بخش شود که سلطهاطالق می 1970تا  1950 ی زمانیپسااستعمار به بازه

، تنها پنج کشور در خاورمیانه ـ ترکیه، ایران، عربستان سعودی، عمان دومنی یافت. قبل از جنگ جها« پایان»

در حالی که تونس و مراکش ، برخوردار بودند. الجزایر بخشی از فرانسه بود« استقالل»العموم از و عراق ـ علل



اسالم سیاسی گسترشهای ظهور و نهیزم  39 

اسرائیل/فلسطین فرانسه بودند. اردن و « تحت سرپرستی»فرانسه بودند و لبنان و سوریه هم  5ی«الحمایهتحت»

سال  تا فرآیند استعمارزدایی خروجیِد. لبنان هم بخشی از کشور ایتالیا بود. نبریتانیا بو« تحت سرپرستی»هم 

« استقالل»به اصطالح بهی کشورهای کنونی منطقه )به استثنای فلسطین( همه تقریباکه  شداین منتج به  1971

 سازوکارهای های امپریالیستی وقدرت در برابر. این بدان معنی بود که این کشورها )در حد مجال، رسیدند

. اگرچه فرآیند استعمارزدایی، فرصت پیدا کرده بودندخود « اقتصاد ملی»کنترل بر میزانی از ( یجهان اقتصاد

شان رغم مواضع ضداستعماریگرایان بهفرآهم آورد، اما اسالم نیروهای سیاسیگری مناسبی را برای دخالت

ای در اعتراض به تداوم استعمار، اشغال های تودهی نارضایتیسیاسی بودند. گستره یصحنهبازیگران ضعیفی در 

جریانات  هایسیاستو ناکامی  1948ی تشکیل دولت اسرائیل در سال های فلسطین در نتیجهسرزمین

هایی را ی خالء سیاسی ناشی از آن، فرصتدست هم دادند و در نتیجهبهخاورمیانه، همگی دستارِ طرفداراستعم

المسلمین فراهم ساختند تا نیروهای سیاسی ایفای نقش کنند و بدیل سیاسی خود را به آزمون بگذارند. اخوان

گرایی سکوالر به مخالفت پرداختند گرایان در منطقه، با ملیدر مصر، جماعت اسالمی در پاکستان و دیگر اسالم

و خواهان حکومت اسالمی بودند. نظر به اینکه جنبش عظیم اجتماعی در خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال 

های ناسیونالیستی و عمدتاً سکوالر، و نیز نیروهای آفریقا حول مخالفت با استعمار در جریان بود و جنبش

مبتنی بر حکومتی  ی امپریالیسم،و رهایی از سلطه «استقالل»سوی هرا ب هاکمونیستی سکان این جنبش

 .شدندگرایان با ناکامی مواجه در دست داشتند، اسالم ،و سکوالر« دمکراتیک»

                                                           
5 French protectorates 
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 ناسیونالیسمِ سکوالر .5.1

ناسیونالیسم که بر کرده بود.  ترگرایان تنگ، میدان را برای اسالم سکوالرگراییِهای ملیبالندگیِ جنبش

و تکامل تطور ی تاریخی که در نتیجه ستای، پدیدهاستوار است« ملی حاکمیت»و « ملت»های های مقولهپایه

ای پدیدار گشت که ی استعمار در دورهو رهایی از سلطه« استقالل ملی»است.  داری نضج یافتهتدریجی سرمایه

کار و بازارهای محلی قعیت طبقاتی خود، تقسیمبخشیدن به موبورژوازی محلی جهت استیال بر فئودالیسم و قوام

تعریف « دولت ملی»تری تحت نام بازار ملی گِرد هم آورد و خود را در هیأت مقدس را در مقیاس وسیع

کرد. این در شرایطی بود که بورژوازی ملی توانست جنبشی عمومی از طبقات مختلف اجتماعی را حول می

« ـ ملت دولت»و نهاد سیاسی « جنبش ملی»اینکه تاریخاً کند. نظر بهمصالح و منافع خود بسیج و رهبری 

برای تثبیت موقعیت خویش ملی منافع بورژوازی تأمین حرکتی بورژوایی و خاستگاه اقتصادی و سیاسی آن 

سنتی بود و جز  بورژوازیخردهگرایان، های اسالمنظر به این واقعیت که خاستگاه طبقاتی اندیشه بوده است،

توانستند از نمی گرایاناسالم ، هیچ دورنمای روشنی برای آینده نداشتند، قاعدتاً«احیای گذشته»توپیای ا

 های ملی و ضداستعماری در منطقه باشند. کردن و رهبریِ جنبشبازیگران اصلی در کانالیزه

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

گیری جمال ی آن قدرتترین نمونهبرجسته سکوالر بود. گراییِبخش این جوامع تبدیل شده بود، ملیرهایی

ات گسترده و عمیقی بر روند بود که تأثیر« عربی سوسیالیسم»و « پان عربیسم»عبدالناصر در مصر حول 

های و ناکامی المسلمین بر بستر مبارزات ضداستعماریعنوان مثال، اگرچه اخوانبه تحوالت در منطقه گذاشت.

ی مصر پیدا کنید، اما با گیری در جامعهنفوذ چشمتوانسته بود  ،ی استعمارگرانحزب وفد در مواجهه با سلطه

امید گراهای سکوالر، قدرت رسیدن ملیپس از به با نابودی روبرو شد.رسیدن عبدالناصر، تقریباً قدرت به

های حقوقی، اقتصادی، ی زمینهدر همه کهناظر بر این ،در جهان عرب پدید آمدبخشی به وضع بهتر تسلی
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عبدالناصر با . خواهند یافتدست  یوغ استعمار و پیشرفت و توسعهبه رهایی از فرهنگی،  سیاسی، اجتماعی، و

ـ که عمدتاً تحت فشار و تأثیر  های اقتصادی، سیاسی و اجتماعیهای رادیکال و ایجاد رفرمطرح خواست

  ورد.بیاامید و آرزو را برای مردم منطقه به ارمغان موجی از  جنبش چپ و سوسیالیستی ایجاد شده بود ـ توانست

 سوسیالیسم .5.2

و و نش طرف،از یک بود. جهانی واجتماعی  برآیند دو تحول عظیم در خاورمیانه، سوسیالیسمرشد پیدایش و 

موازات رشد بهو  وجود آورداین جوامع بهگام تغییرات بنیادینی را در ساختار طبقاتی بهداری گامنمای سرمایه

اش در مناسبات طبقاتی و ساختار بنابه موقعیت طبقاتی این طبقهپدید آورد.  را کارگر نوین یطبقهخود، 

این زد. میدست داری های متعددی علیه سرمایهخود، به واکنش استثمار بادر تقابل داری، تولیدیِ سرمایه

آبستن آگاهی  داریسرمایههای تر، دگرگونیبه بیانی روشن .آمددر به یک جنبش عظیم اجتماعی  واکنش

آورد تری از اعماق سازوکار سرمایه سر بر میهای رادیکالرویهطبقاتی در ابعاد اجتماعی و جهانی بود و هردم 

های اجتماعی، ، همانند دیگر جنبشی کارگر و زحمتکشانجنبش طبقهدمید. ی افق سوسیالیستی میبر گسترهو 

بالشِ سوسیالیسم در روند مبارزات سان بدین. بودخود ای خواست و مطالبات طبقاتی، سیاسی و اقتصادیِ دار

از طرف دیگر،  .شدتبدیل تاریخی ـ اجتماعی  و بدیل ، به یک افقدستانکارگران و تهی طبقاتی و اجتماعیِ

گیری جریانات چپ و در شکل گیریعالمها تأثیرات عمیق و بلشویک رهبریِ به پیروزی انقالب اکتبر

نخستین احزاب کمونیست در خاورمیانه تحوالت، بر متن این . نهادبر جای ویژه در خاورمیانه به ت،کمونیس

 تشکیل شدند. (1924و سوریه ) لبنان و (1924) ، فلسطین(1923-1921) مصر (1920ایران ) در

حکومت استعماری انگلیس  تداومای داشت. سو، جنبش سوسیالیستی رشد فزایندهاین به 1930 یاز اواسط دهه

بعد ـ و بعد، به 1929داری از مدت سرمایهبحران اقتصادیِ عمیق و طوالنی در فلسطین، ایتوده، قیام هو فرانس
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های و در نهایت شکست دولت ضدفاشیستی یشوروی در مبارزهی اتحاد نقش برجسته ـ1941از ژوئن 

سان یک بدیل و سوسیالیسم به در خاورمیانه افزایش داد ازپیشرا بیشگرایش به سوسیالیسم همگی ، فاشیستی

. در صدر مبارزات اجتماعی قرار گرفت ایجنبشی توده سانبهدر ابعاد اجتماعی اعتبار پیدا کرد و  ،رادیکال

به مارکسیسم دسته دسته ـ سوسیالیسمی اجتماعی پایه تریناصلی کارگر شهری ـ یروشنفکران جوان و طبقه

 ناسیونالیست. برخالف رهبران کارگری سازمان یافتندهای تشکلگرایش پیدا کردند و در احزاب کمونیست و 

 برای استقالل غربیاستعمارگرانِ ناپذیر و نیرومند علیه ی تعطیلموازات مبارزه، بهها، کمونیستکارمحافظه و

ی خواست را سرلوحه ای مردم زحمتکشتودهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  بهبود شرایط، کشورهای مستعمره

مبارزه ، عدالت اجتماعی و« استقالل ملی»مبارزه برای راستا با ، همها. کمونیستو مبارزات خود قرار داده بودند

گذراند ای را از سر میشکوفایی تازهجنبش کمونیستی مصر  1930 ی. در دههبردندبرای سوسیالیسم را پیش می

در مورد استقالل الجزایر که دیدگاه متضادی  ـ از حزب کمونیست فرانسهمستقل  های الجزایر نیز و کمونیست

( و مراکش 1938(، عراق )1934در تونس )  چپ و کمونیستیاحزاب جدیدِ به فعالیت پرداختند. ـ داشت

ی خلق برای آزادی جبهه»قانونی شد، و به  1944در سال  فعالیت کمونیستی در فلسطینشدند. تأسیس ( 1943)

جنبش چپ و کمونیستی  دست یابند. معینیهای تا به موفقیت امکان داد و حزب کمونیست فلسطین «فلسطین

 ی کارگرِ ای میان روشنفکران، طبقهفزاینده گیر ونفوذ چشموخیزهای فراوان افتبا  مصر و ، عراقدر ایران

حزب  اجتماعی بودند. هایگرایشو همواره یکی از قدرتمندترین  پیدا کردند های کارگریمتشکل در اتحادیه

یک پایگاه قوی در  1960و  1950های در دهه ،تشکیل شد 1946در سال  ی آنکه هسته کمونیست سودان

. ی داشترشد فزایندهداری، موازات رشد سرمایهبهپیدا کرد و آهن و کشاورزان میان روشنفکران، کارگران راه

 هایبر خالف کشورترین حزب کمونیستیِ منطقه بود و بعد از حزب کمونیست عراق، بزرگ حزب، این

رغم این واقعیت که اسالم از اندونزی تا به .داشتند آندر  ایبرجستهملی نقش ی هاها و اقلیتخارجی دیگر،
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گرایان قادر به شمال آفریقا در اعماق این جوامع ریشه دوانیده و اکثریت مردم آن مسلمان بودند، منتها اسالم

ترین ی پرجمعیتمثابهکسب قدرت سیاسی و تحمیل شریعت اسالم بر منطقه نبودند. از باب نمونه، اندونزی به

ترین حزب کمونیست دنیا، بعد ایرین و تودههای متوالی شاهد حضور بزرگتان، برای دههکشور مسلمان جه

ی کالم، نیروهای کمونیستی، به موازات رشد و گسترش از احزاب کمونیست شوروی و چین، بود. خالصه

کارگریِ این  بخش وروی مبارزات آزادیای در روند استعمارزدایی و پیشداری در منطقه، نقشِ کلیدیسرمایه

 جوامع ایفا کردند.

، پس از کسب 1956در سال گرای سکوالر و سوسیالیستی، های ملیگیری جنبشو قدرت اوجبه موازات 

)که در ادامه به ماهیت آن خواهم  ی اقتصادی از بریتانیا و فرانسه، گفتمان سوسیالیسمهای گستردهدارایی

، عبدالناصر 1961شدن اقتصاد در سال پا گرفت. پس از ملی، نخست در مصر و متعاقباً در کل منطقه پرداخت(

زمان اتحادیه سوسیالیست عربی که آن گرای خود ـچپ خود را وفادار به سوسیالیسم اعالم کرد و از حزب

(ASUنامیده می )روشنفکران و متخصصان، از جمله دهقانان، کارگران) استفاده کرد تا آحاد جامعه ـ شد ،

هایی خطابهها و نارا در راستای خطوط سیاسی مورد نظرش سازماندهی کند. گفتم (و سربازان داران ملیسرمایه

از ) های طبقاتینابرابری «آمیزمسالمت»چون وحدت، انسجام، وفاداری به منافع ملی، حل مسائلی همسر بر 

حال، اصالحات . در عین( بر فضای این جوامع چیرگی داشتدولتیهای طریق توزیع ثروت ملی توسط سیاست

های فقیرتر روستایی و توجهی را در میان بخشانسانی، بسیج اجتماعی قابل منابعر دگذاری سرمایه و ارضی

امتیازات فراوانی برخوردار بودند،  از که سابق و طبقات اجتماعیِشهری به وجود آورد که به تبع آن، نخبگان 

 مند بودند.این سیاست زیان از

های اسالمی سیاسی بر بستر اوضاعی بروز و ظهور پیدا کرد که رغم این واقعیت که اندیشهبه بنابراین،

برسند، « ملی»سرمنزل استقالل رفت تا بههای ناسیونالیستی و ضداستعماری پا گرفته بودند و میجنبش



 

 44 حامد سعیدی

انداز تنها قادر نبودند چشمنه، «بازگشت به گذشته»و « المیسماسپان»، «احیای اسالم»گرایان با طرح اسالم

 بردند.سر میپای اوضاع متحول قرار دهند، بلکه خود نیز در سردرگمی و نوسان به درخور و روشنی پیش

در رهبری مبارزات اجتماعی خاورمیانه علیه گراییِ سکوالر و سوسیالیستی گیر دو گرایش ملیحضور چشم

 تا ربع گرایان،سالمچنین ا. این، میدان را از جریان اسالم سیاسی ربودندشاننشاندهدستهای استعمار و دولت

 .ی بیستم نتوانستند سَری میان سَرها باشندآخر سده

 ی سوسیالیسمی اقتصادی: بیراههتوسعه .5.3

ی پهنهدر ی بیستم موقعیت هژمونیکی ی دوم سدهدر نیمه« عربی سوسیالیسم»و « ی اقتصادیتوسعه»گفتمان 

دست هم دادند و شرایطی را بهخاورمیانه پیدا کرده بود. روندهای متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست

را بر تارک تحوالت منطقه نشانده بودند. « پیرامون»یافتگی اقتصادی در آفریده بودند که ضرورت توسعه

های اقتصادی و اجتماعی خود را با پسوند و پیشوندِ از دیگری پروژه و برنامه پس گرا و چپ یکیملیجریانات 

ی همتایی داده بود تا تودهها مقبولیت و مشروعیت بیکردند و این نیز به آنارائه و عملیاتی می« سوسیالیسم»

ی جنبش ضداستعماری ـ نیروی محرکه «ملی»ی متوسط و بورژوازی دست، بخشی از طبقهعظیم کارگر و تهی

های این جریانات با استقبال گرم و ها ـ را پشت سر خود بسیج کنند. پروژه و برنامهو پایگاه اجتماعی آن

 ی اجتماعی و اقتصادی این جوامع. ای مواجه شد و ظاهراً تابشی بود بر دورنمای پیشرفت و توسعهگسترده

 بیرون آمد که اقتصاد سیاسی جهانیِ پساجنگ جهانی دوم از دل گفتمانی« پیرامون»در « ی اقتصادیتوسعه»

المللی پول و بانک جهانی ـ متولد آن را ایجاد کرده بود. از درون این نظام دو نهاد مالی عظیم ـ صندوق بین

دهد تا  ها بودند وامالمللی پول تشکیل شد تا به کشورهایی که دچار کسری تراز پرداختشدند. صندوق بین

های رکودی شدید معیار خودکار طال پرهیز شود. بانک ها فرصت انجام تعدیالت را بیابند و از بروز پیامدآن
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ی اقتصادی در پرتو های توسعهتر باشد. سیاستهای مالی بلندمدتجهانی هم قرار بود محملی برای کمک

جهانی در  های بانکن موج، گسترشِ فعالیترفت. برآیند ایهای بانک جهانی پیش میی وامو ارائه« کمک»

میلیارد دالر( بابت پروژهای متعدد  1.2مبالغ هنگفتی به ایران ) 1974تا  1957خاورمیانه بود. این بانک مابین 

ی نمونه 1956های بانک جهانی به مصر جهت ساخت سد اسوان در سال چنین مجموعه واماقتصادی وام داد. هم

. (Toussaint, 2019) ای این بانک بود که زنجیرهای از حوادث را در مصر ایجاد کردهدیگری از فعالیت

کردن ای که موجی از ملیشدن کانال سوئز بود؛ واقعهدر همان سال و متعاقباً ملیسوئز آمد آن، وقوع جنگ پی

 ی اقتصادی را در منطقه برانگیخت.و انگیزه برای توسعه

ای روبرو شد. این را سابقهاقتصاد جهانی با استقبال بی« پیرامونِ »، در «توسعه»ل در چنین اوضاع و احوالی انجی

ـ همچون مارشال تیتو در یوگسالوی، احمد سوکارنو ی توان به وضوع مشاهده کرد که نسلمی از رهبران سیاسی 

، قوام نکرومه در نهرو در هند، احمد سیکو توری در گینه، پاتریس لومومبا در کنگودر اندونزی، جواهر لعل

دهی کردند. فرآیند اصالحات اقتصادی را سامان« ی توسعهبرنامه»در پرتو  غنا و جمال عبدالناصر در مصر ـ

شدن صنعتیریزی متمرکز اقتصادی و ی اقتصادی تحت نظارت دولت، برنامهها شامل توسعهاغلب این سیاست

کرد تا کنترل ها، هر دولتی تالش میی این پروژههشدند. برای پرداخت همجایگزینی واردات میاز طریق 

ها بود، اعمال کند. در مواقعی کامل خود را بر منابع اصلی و با ارزش کشورش، که قبالً اغلب در دست خارجی

، که این امر با 1956کردن کانال سوئز توسط عبدالناصر در سال ها قادر به انجام آن شدند )همچون ملیآن

ی وی را در خاومیانه به اوج رساند( و در مواردی نیز با های امپریالیستی، اعتبار و اتوریتهقدرتساختن مغلوب

طی کودتایی  1951-1953کردن صنعت نفت ایران در گونه که تالش برای ملیشدند )همانشکست مواجه می

شهور است که دولت م« کردن اقتصادملی»علیه مصدق با شکست سختی مواجه شد(. در کل، این سیاست به 

 داد.سازوکار آن را تحت کنترل خود قرار می
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محور(، ی سیاست وارداتجایگزینی واردات )بر پایهشدن برمبنای صنعتی، 1960و  1950در طول دهه های 

انتخابی در جهان عرب آغاز  یاستراتژی توسعهعنوان بهشد، که عمدتاً با دخالت مستقیم دولت هدایت می

ل سگردید. منطق این استراتژی این بود که با مشارکت در تولیدِ محصوالت کاالیی برای بازارهای داخلی با تو

داری جهانی، داشتن آن از سازوکار و اجبارهای اقتصاد سرمایههای تجاری برای مصون نگهبه برخی حمایت

میزانی که وسو دهند. دورنمای چنین استراتژی این بود که بهشدن سمتسوی صنعتیهاقتصاد سنتی را ب

شدن پا گرفت و درآمد داخلی افزایش یافت، بازارهای جدید رشد خواهند یافت و صنایع جوان و صنعتی

 زیربنایی به مقیاسی خواهند رسید که در سطح جهانی قادر به رقابت خواهند بود. 

یاری از کشورهای پیرامونی دیگر، سیاست جایگزینی واردات با ها در خاورمیانه و بسرغم این تالشبه

ی حمایت از صنایع جوان، و نسبت سهم ای روبرو شد، که اساساً به سبب درجههای گستردهشکست

های ی دولت در این صنایع، که به زیان بخش کشاورزی بود، روی داد. در نتیجه، ظرفیتیافتهاختصاص

های باال بر تعرفه کردندلیل اینکه این صنایع از طریق وضعولید افزایش یافتند، اما بههای تمانده و هزینهعاطل

ای برای کاهش شدند و در بازارهای داخلی از انحصار برخوردار بودند، انگیزهقیمت محافظت میواردات ارزان

طور رسمی از سوی این بهرد و دوام نیاو ها نداشتند. در نهایت، این استراتژی بیش از تقریباً دو دهههزینه

ها از (. اکثریت این دولت1972و سودان پس از  1969، تونس بعد از 1974ها رها شد )مثال مصر بعد از دولت

های تعدیل های نولیبرالی، برنامهسویی با سیاستنشینی کردند و در هماستراتژی جایگزینی وارداتی عقب

های در دستور دولت« سوسیالیسم»ی نین، اصالحات متعددی که در لفافهچساختاری را جایگزین آن کردند. این

 گرای سکوالر و چپ قرار گرفته بود، با شکست مواجه شد. ملی

هایی در ساختار اقتصادی بود که تحت ی تاریخی در جریان بود رفرماز لحاظ اقتصادی آنچه در این برهه

ها، رفت. ماهیت این سیاستداری دولتی به پیش میرمایهنظارت مستقیم دولت و در چارچوب سازوکارهای س
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های مختلف اقتصادی را حذف و های خارجی در حوزهای بود تا بخش خصوصی و سرمایههای گستردهتالش

، تا «شدن اقتصادملی»های اقتصادی را به انحصار گرفت و فرآیند ریزیکان برنامهیا به حاشیه برانند. دولت سُ

ها همراه بود با ارتقای پذیر بود، در دستورکار قرار داد. شکی نیست که این سیاستشان امکانایجایی که بر

شرایط زندگیِ بخش وسیعی از کارگران و اقشار پایین جامعه. استانداردهای زندگی، بهداشت، آموزش، خدمات 

ایط بهتر را میان مردم این جوامع مدت امید به شرکرد. این نیز در کوتاهاجتماعی روند رشد و بهبود را طی می

ی ، آن هم در چنبره«سوسیالیسم»که این جوامع با آن روبرو شد، توهم  ناگزیری هایارتقا داد. منتها، با بحران

 داری فرو ریخت.سازوکارهای سرمایه

سبات طبقاتی ها، نه تنها تغییری در منادالیل اساسی این امر این بود که سازورکارهای حاکم بر این دگرگونی

کرد. رانی میبر امور اقتصادی حکم« داری دولتیسرمایه»داری ایجاد نکرد، بلکه منطق سرمایه ی تولیدشیوهو 

گرا در خاورمیانه از سوسیالیسم، بیش از هر چیز انحصارگریِ اقتصاد در چنگال فهم رهبرانِ سکوالر و چپ

ی اجرا ب در چارچوب سازوکار اقتصاد جهانی به مرحلهی اقتصادی در جهان عرکه توسعهدولت بود. مادامی

داری در پیش نداشتند. ساختار سرمایه انقیاد دردادن به منطق سرمایه و در آمد، به تبع آن نیز، راهی جز تن

اگرچه امپریالیسم در شکل کالسیک آن بر این کشورها حاکم نبود، منتها سازوکار امپریالیسم در شکل نوین 

به شکل ساختارمندی نهادینه  را بودن کشورهای پیرامونیگری و تابعهای اقتصادی، سلطهخود، از طریق مکانیزم

ی گفتمان سوسیالیستی ی اقتصادی با شکست مواجه شد و هَیمنهترتیب فرآیند توسعهنکرد. بدیدهی میو سامان

 و سکوالریسم در منطقه فرو ریخت.

ستم در منطقه های تحتآن بدیل اجتماعی و اقتصادی که توانسته بود برای حدود دو دهه نور امیدی برای توده

وبیش فراهم آورد، اینک اعتبار خود ری اسالم سیاسی را کماعتباهای عینی و اجتماعیِ انزوا و بیباشد و زمینه

هم آورد. دستاوردهای اجتماعی ارا از دست داده و بسترهای مناسبی را برای گسترشِ نفوذ جریانات اسالمی فر
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شدن سرمایه شد و منطق بازار آزاد و جهانیاز دیگری از کارگران و فرودستان گرفته میپس و سیاسی یکی

هژمونیِ گفتمان سوسیالیستی و سکوالر  های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سیطره پیدا کرد.ی ساحتبر کلیه

های ناشی از نظم نوین، گام زیر آوارِ نولیبرالیسم و بازار آزاد دفن شد و از درونِ این همه آوار و تباهیبهگام

در ادامه )آمدهای این تحوالت را در یپ های ارتجاعی و مذهبی پیوسته قد کشیدند و قوت گرفتند.ایدئولوژی

 پی خواهیم گرفت.( بخش هفت

 6«ایکمربند قرنطینه»امپریالیسم و اسالم سیاسی در پسِ سنگر « جهاد مقدسِ» .6

ر دول امپریالیستی از همان دوران پسا جنگ جهانی اول در دستو ساختن جهان در مقابل بلشویسمایمنگرچه 

مرزهای جنوبی و جنوب  ،«ایبند قرنطینهرکم»همین سیاست با اجرای  «جنگ سرد»قرار گرفت، در دوران 

های همراه بود با سرآمد جنبش« استعمارزدایی»فرآیند داد. میپوشش نیز شوروی را اتحاد جماهیر شرقی 

های امپریالیستی را به چالش سویه منافع اقتصادی و سیاسی قدرتگرای مترقی و کمونیستی که همهملی

وبیش کشورهای مستعمره را از زیر یوغ امپریالیسم غرب رها ساختند و کم زنجیروارکشیدند؛ نیروهایی که می

، چه آنهایی که در رأس قدرت قرار «جنوب جهانی»چپ در گرای و ملی یافتند. نیروهای دست« استقالل»به 

پیمانانش هایی که منشأ اثری در روند مبارزات سیاسی علیه امپریالیسم بودند، برای آمریکا و همداشتند و چه آن

این از  1957ی ، در ژانویهآمریکاوقت رئیس جمهور ، ؛ طوری که آیزنهاورشدندتهدیدی جدی محسوب می

 ,Mansfield) برای خود تلقی کرد «ترین تهدیدبزرگ»نام برد و آن را « المللیکمونیسم بین»عنوان به جنبش

مختلف با حمایت از انحای به بلوک شرق و کل جنبش کمونیستی، در نتیجه، سیاستِ مقابله با . (260 ,2003

 در ایران، افغانستان و کشورهای عربی گرااز جریانات اسالمضدکمونیست، یعنی پشتیبانی گرا و نیروهای واپس

                                                           
 ام.گرفتهها( وام )عصر نهایترا از هابسبام  «ایکمربند قرنطینه»اشتهار دارد. عبارت « کمربند سبز»در ادبیات مرسوم و سیاست متعارف جهانی، به  6
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جوار با شوروی را با تقویت نیروهای کشورهای هماز این طریق  هایی بود تاها تالش. اینشدپیش برده میبه

 مصون نگه دارند. ها، از حضور و قدرت کمونیستبنیادگرامرتجع 

 شدند« غول»هایی که «کوتوله»: یایرانبنیادگرایان  .6.1

قرن بیستم بود که  تحوالت  تاریخیِ و دادهای مهم رخشک یکی از بدون 1357در سال  وقوع انقالب ایران

تسخیر  ، بر جای گذاشت.منطقهدر  (تریتا حدود کم) چه ، چه در داخل ایران ویفراوانسیاسی و اجتماعی 

اقتصادی  ،سیاسی اجتماعی، کردن ساختاربه منظور اسالمیزه گرایان شیعه در ایراناز سوی اسالم قدرت سیاسی

و قدرت سیاسی  کسبدر نیل به را  جریان اسالم سیاسی در منطقه نفسِاعتماد بهاشتیاق و  به نوعی فرهنگی،و 

ایران را رقم زدند، محصول  گرایان درگیری اسالمکه قدرتعواملی ور ساخت. شعله اعمال شریعت اسالم،

 بردند.سر میدر آن بهیشاانقالب پهای در سال و اوضاع جهانی ایران روند انقالبکه  ندتحوالتی بود

بهمن  ( تا انقالب1285ی انقالب مشروطه )در فاصله داریی سرمایهفرآیند رشد و توسعه ،کهنخست این

های ژرفی در موجبات دگرگونیاصالحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی،  ایی مجموعهبه واسطه ،(1357)

ی تا دهه« ناموزونی»به شکل  هااین دگردیسیی ایران را فراهم ساخت. مناسبات و نیروهای اجتماعی جامعه

 ی اقتصادی ـ سیاسیآهنگ توسعهنه تنها قالب مناسبی برای  ی ایرانجامعه مانساخت .تداوم یافتشمسی  1340

نبود، داری سرمایهسازوکارهای های پیشرفت پاسخگوی ضرورتتنها نیروهای مولده نبود، نه رشد به روو روند 

 ود.ب ، و تخاصمات طبقاتی ـ اجتماعیسیاسیسازوکار اقتصادی ـ  ی تضادهای درونیتشدیدکنندهنیز که خود 

در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی  یتغییراتداری جهانی، بنا به مقتضیات و نیاز سرمایهبر متن چنین اوضاعی و 

ایاالت متحد آمریکا »موند لوی فرانسوی . بنابه گزارش روزنامهه بودبه یک ضرورت تبدیل شد ی ایرانجامعه

پیکار  و دستگاه دولت ین بر مبنای لیبرالیسم، اصالحات ارزی، تصفیهاخواستار تجدید ساختمان رژیم ایر
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گرانتوسکی و )« دریغ آمریکا برخوردار باشدهای بیتواند از کمکگونه ایران میاین .امان علیه فساد استبی

از حیث سیاسی و  های ایجادشدهنگتن و ضرورتیواش فشارهایی در نتیجه(. بنابراین، 581ص ،1359دیگران، 

های اقتصادی و اجتماعی در زمینه «انقالب سفید»انقالب  عنوانتحت  از باال ایگسترده اصالحات، اقتصادی

به شکلی ی ایران جامعه .شد دهیسامانآمریکا،  ر وقتجمهوجانسون، معاون رئیس فشارهایتوسط شاه و با 

کاالهای جذب و مصرف  به بازاری برایی مدرنیزاسیون را بر تن کرد. روندی که بیشتر جامه ناموزون

برخوردار نبودند  پتانسیلیهای این جامعه از چنان ظرفیت و اما زیرساخت ،شدداری تبدیل سرمایههای قدرت

 .مین کنندأتها را این دگرگونیمدتِ اقتصادی و سیاسیِ طوالنی هایکه نیازهای و ضرورت

گسترش شدن، شدن و صنعتیفرآیند شهری»داری در شکل کالن خود موجب شدتِ ی سرمایهروند توسعه

های آموزشی و ارتباطی، و پیدایش یک دولت بوروکراتیک متمرکز، همه به بالیدن طبقات اجتماعی نظام

نوین، به ویژه روشنفکران و پرولتاریای صنعتی بود. همچنین، این روند موجب زوال نسبی طبقات سنتی، 

مین تغییرات اجتماعی ـ اقتصادی اش، شد. عالوه بر آن، هبورژوازی بازاری و متحدان روحانیخصوص خردههب

از سوی دیگر آگاهی طبقاتی را در  سو پیوندهای موروثیِ حامیان سنتی و مریدان آن را سست کرد واز یک

ویژه در میان روشنفکران و پرولتاریای شهری ـ قوت بخشید. به طور خالصه، های نوین جمعیت ـ بهمیان بخش

، 1378)آبراهامیان، « ای و محلی شد.ای، فرقهای، قبیلهی افقیِ طبقاتیْ جانشین عالئق عمودیِ طایفهعلقه

های متفاوت، های مختلف سیاسی، با افق و آرمانگیری جنبشماعی، شکل(. برآیند این تحوالت اجت490ص

گرایی، سه جریان اصلی در روند تحوالت و مبارزات ی ایران بود. لیبرالیسم، سوسیالیسم و اسالمی جامعهپهنه در

رینی و برای آفگونی در این فرآیند نقشگریِ ناهماجتماعی ایران بودند که هر کدام به سهم خود و با دخالت

 کردند.کسب قدرت سیاسی تالش می
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اجتماعی و طبقاتی در  ستیزهایدم به دم بر تناقضات و ، آمدههای پدیدو دگرگونی« نیزاسیونرمد» فرآیند

که شی رووخ؛ جوشدر حال تکوین بودند جامعه های عظیمی در درونغلیان رفتهو رفتهافزود ژرفای جامعه می

 ناپذیرهمراه آورد. بر بستر چنین اوضاعی، انقالب به امری اجتناباعتراضات اجتماعی را بههای عینی زمینه

راه  کهاینهم را از بنیان تغییر دهد و  اجتماعی، اقتصادی و سیاسیتبدیل شده بود؛ انقالبی که هم ساختارهای 

ی آزادی و ی سطوح تشنهی ایران در همهآزاد سازد. در عین حال، جامعهرا برای پیشرفت نیروهای مولده 

ی امواج انقالب چنان وسیع گسترهاعتصابات کارگری و ی امپریالیسم بود. رهایی از یوغ استبداد شاه و سلطه

از  ـبود که رژیم شاه قادر به کنترل و سرکوب آن نبود. در چنین اوضاع و احوالی جریانات مختلف سیاسی 

کسب قدرت سیاسی  ی تنگاتنگ بر سرها تا نیروهای چپ و کمونیست و جریانات اسالمی ـ در کشاکشلیبرال

برخوردار بودند، اگرچه  یاگرچه گرایش چپ و سوسیالیستی از نیروی اجتماعی نیرومند. به جدال پرداختند

 گریزناپذیر تبدیل کرد، اماقطعی و را شکست و انقالب را به امری  پهلویاعتصابات کارگری کمر رژیم 

. بازماندندتسخیر قدرت سیاسی انسجام تشکیالتی و افق سیاسی روشن، از در فقدان  نیروهای چپ و کارگری

تری کمو تأثیر  پیشینهبازیگران اصلی در روند انقالب دیگر در این میان، با وجود اینکه جریان اسالمی از 

 ند.نشست قدرت ه کردند و بر مسندانقالب ایران را مصادر، در نهایت داشت

خصوص هب) سنتیبوروژازی خردهستون فقران پایگاه اجتماعی روحانیون شیعه،  با عطف توجه به این واقعیت که

هایی که شرایط نوین پدید آورده نیز واکنشی بود به دگردیسی این جریانبود، پاگرفتن  (ان و روحانیتیبازار

سنتی  بورژوازیخرده گرایان، همانند دیگر جوامع، برخاسته از فرآیند زوالبود. در واقع خاستگاه طبقاتی اسالم

 بود.ناپذیری مواجه ساخته را با خطرات اجتنابها آن، منافع داریی سرمایهتوسعهو روحانیونی بود که سیر 

، از این جهت بود که وی سخنگوی منافع خمینی اهللگرایان، روحرهبر اسالماز  قشر میانیحمایت کامل این 

توانست دورنمای جریان اسالمی از حیث سیاسی و اقتصادی، نه تنها نمی طبقاتی، سیاسی و اجتماعی آنان بود.
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نقش های خروشیده در خیابان دهد، بلکه خود توده اکثریت یپاسخ درخوری به نیازهای عمیق و گسترده

ی این انقالب توجه کنیم، آنچه برندهنیروهای پیش. اگر به روند و بافت اصلی ضدانقالب را به عهده گرفت

سرنوشتی که این غیراسالمی بودن انقالب در فراگیرترین معنای اجتماعی و طبقاتی آن است.  محرز است

ی منطقی و خواست انقالب به آن دچار شد، حکومتی که در نهایت بر مستند قدرت نشست، نه تنها نتیجه

  .ر تارک تاریخ نشانداین واقعه را بی ی تضادآمیز و واژگونهچهرهاجتماعی این انقالب نبود، بلکه 

های امپریالیستی در دخالت قدرت ،گرایان در ایرانگیری اسالمقدرتدخیل در  مهمِی مؤلفه، سوی دیگر از

شمول های اخیر از که در سال یاسنادبود.  اسالمی ایران با رژیم شاه جمهوریجایگزینی و سرنوشت انقالب 

 اند.از ارتباط مستقیم )مرتبطین( خمینی با کاخ سفید را افشا کرده پنهانیهای جنبه اند،بندی خارج شدهطبقه اسناد

ی یاد اصالحات گسترده انجامپس از ) 1960 یاز دهه ویاند که گر این حقیقتبیان« سیا»گزارشات سازمان 

با رؤسای جمهوری آمریکا در تماس بوده  1979تا بازگشتش به ایران در سال  («انقالب سفید» در پسایند شده

  است.

سان حامی آمریکا، بههمواره با سکوت علیه شمسی،  1340ی در دههعلیه شاه  خمینی های شدیدالحنخطابه

اسالم در »ـ گزارشی تحت عنوان  سفارت آمریکا در تهرانآنچه در گزارش  بر اساساصلی شاه، همراه بود. 

ها، به دولت جان دور از چشم رسانهدر خفاء و به 1342ی در آبان آمده است، خمین( ـ ISMI, 2005) «ایران

به رژیم شاه سوء تعبیر نشود، چراکه اش مریکا، پیام داده است تا حمالت لفظیاف کندی، رئیس جمهور وقت آ

او با منافع آمریکا در » آمده است که مزبور  . در گزارشبیندسو میهمدر ایران او خود را با منافع آمریکا 

توازن در برابر شوروی ایران مخالفتی ندارد. بر عکس، او اعتقاد داشت که حضور آمریکا در ایران برای ایجاد 

روز قبل از  10حدود به کارتر،  اودر این گزارش آمده است که پیام  .«نفوذ بریتانیا ضرورت دارد و احتماالً
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ای به سفارت آمریکا در حاج میرزا خلیل کَمَره به نامتوسط یک روحانی  ،سفر برژنف، رهبر شوروی به ایران

 .رسدتهران می

 آمدنروی کار بعد از  «ی جاسوسیالنه»و تسخیر « شیطان بزرگ»علیه  خصمانهبرخالف نطقِ همچنین، 

در ارتباطی تنگاتنگ با مقامات  ،1357بهمن  12در  ، خمینی قبل از بازگشت به ایرانجمهوری اسالمی ایران

ند که های غربی به این حقیقت دست یافته بود، قدرتو ملتهب انقالب بحرانی یروزهادر  مریکا بوده است.آ

مندی ناپذیر است. نظر به این واقعیت که نیروهای چپ و کمونیست از نفوذ قدرترفتنِ شاه امری اجتناب

های تر بود، قدرتکنندههای امپریالیستی از هر چیز دیگری تعیینبرای قدرت« کمونیسم»برخودار بودند و خطر 

رو تنها نیرویی که از قابلیت و ظرفیت ازاینغربی به تکاپو افتادند تا از چنین رخدادی پیشگیری کنند. 

های امپریالیستی به این نتیجه رسیدند که برای ضدکمونیستی کافی برخودار بود، جریان اسالمی بود. قدرت

سرعت و از ها و ممانعت از افتادن ایران در دامن شوروی، بدیل خود را بهگیری کمونیستجلوگیری از قدرت

های اصلی امپریالیستی )آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان غربی( در کنفرانس قدرتبیرون بازسازی کردند. 

ی ایران را بر سرنوشت ، بدیل آیندهگرایاناسالمجانبه از به این اجماع رسیدند که با دفاع همه« گوادلوپ»

های ای عظیم از رسانهشبکهانقالب ایران تحمیل کنند. در قدم اول، خمینی را از عراق به پاریس منتقل کردند و 

  .پرمخاطب را در اختیارش قرار دادند

اندیشی چاره ی ایرانسی ساختار سیاسان، برای آمریکا و متحدینش پایان عمر شاه مسجل بود و برای آیندهبدین

ی چینگرایان و سرکوب انقالب را زمینهگیری اسالمهای قدرتزمینه ها،سنگینیکردند. از درون این سبک

 تریبه شکل جدی دولت آمریکا، باتماس تنگاتنگ و مستقیم  ی عمل پوشاندند.کردند و سرانجام به آن جامه

ی خروج شاه از ایران قطعی گرفته، برنامههای صورترفت. در هماهنگیپیش می« یزدی ـ زیمرمن»از کانال 

در ارتباط مستقیم بود؛ در تهران از رایان گاسالمشد و آمریکا در روزهای پرالتهاب و بحرانی از دو کانال با 
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طریق محمد بهشتی و مهدی بازرگان و در فرانسه از طریق ابراهیم یزدی، که با وزارت امور خارجه آمریکا 

طبق اسناد منتشر شده، زمانی که خمینی در نوفل لوشاتوی پاریس اقامت (. 2015سی، بی)بیدر تماس بود 

فرستد که در ای میمحرمانه ( به دولت کارتر پیام شخصی1357ِ)هفتم بهمن  1979ژانویه  27در روز  داشت

دولت آمریکا خمینی بیم این را داشت که  اثنااین در کند. سوی آمریکا دراز میدست دوستی و همکاری بهآن 

رو در . از اینقدرت بازگرداندو شاه را به  کندنظامی اقدام به کودتای از طریق ارتش  1332چون سال هم

 ...»، «اطاعت نکند [،وزیر شاه]نخست ،به ارتش توصیه کنید از بختیار» کند:نین پیشنهاد میچپیامش به کارتر 

که ما با که رفع بسیاری از ابهامات خواهد شد و خواهید دید  وقتی من دولت موقت را اعالم کنم خواهید دید

 (.DW, 2015) «نداریمها هیچ دشمنی خاصی آمریکایی

رو دولت کارتر در پیامی رد. از اینبُسر میآمریکا در باب بدیل و آرایش ارتش در نگرانی به ،در این بحبوحه

اگر یکپارچگی و انسجام ارتش حفظ شود، امکان آن وجود خواهد داشت »اعالم کرده بود که  گرایاناسالمبه 

. (DW, 2015) «شود را مورد حمایت خود قرار دهدانتخاب میکه رهبری ارتش هرگونه فرم سیاسی که 

ی منافع اقتصادی خود در ایران، سرنوشت فروش نفت، آینده حولنگرانی آمریکا بیش از هر چیز نین، چهم

خمینی چرخید. و نیز روابط حکومت جدید با اتحاد جماهیر شوری می روابط سیاسی و نظامی میان ایران و غرب

اطمینان داد در پیامی دیگر که از طریق نئونارد فریمن، یک کارمند سفارت آمریکا، در همان ماه ارسال شد، 

با »ادامه خواهد داشت و  «هاهای خارجی از جمله آمریکاییهمکاری با کمپانی»که فروش نفت به غرب و 

هیچ نگرانی در باب »اعالم کرد که وی . تواند حفظ شودرابطه ایران و آمریکا می «دوستی و احترام متقابل

 (.Guardian, 2016« )خواهیم به آمریکا نفت بفروشمنفت نباید باشد. این حقیقت ندارد که ما نمی

و « ضدامپریالیستی»های غالظ و شدادِ پردازیعبارتبه  اعتصامجمهوری اسالمی ایران با  رهبرانبا آنکه 

تا به امروز با همین شناسه در رأس قدرت سیاسی  سرکار آمدنشان های غربی، از همان آغازِضدیت با ارزش
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« شیطان بزرگ»و رد هرگونه سازش با « استکبارستیزی»، «مقابله با نفوذ»اند و همواره بر طبل باقی مانده

مت سر برده است، اما حکوی آمریکا طی چهل سال گذشته با ایران در تخاصم بهاند، اگرچه ایاالت متحدهکوبیده

های تاریخِی ی ایران در برههروحانیون شیعه گرایان و امپریالیسم است.اسالم« اتحاد مقدس»فعلی ایران ماحصل 

اند. این ای در پیش گرفتههای جهانی و منطقهبندیمختلفی رابطه و مناسبات متناقضی را در ارتباط با بلوک

اند و در شان همواره تفاهم و شراکت نیز داشتهی تنازعاصطالح دو قطبِ متخاصم در باالترین درجهبه

های دوسویه و حیاتی در اند؛ اینها ضرورتشان را حیات بخشیدهمنافع تضادشان نیز تعامالت آمیزترینصلح

برای دوطرف قضیه هستند که در جهت استمرار منافع راهبردیِ دوطرف و درنهایت  ناگزیرهیأت تضادهای 

 هاناسازهاین  .بخشندتداوم می ـ بوده استگرچه گاهاً یکی از دو طرف متضرر نسبی ـ  حیات بهتر یکدیگربه

گاه خودنمایی گرایان نیز برخاسته از ماهیت و خاستگاه طبقاتی آنان است که گاه و بیبنیادو نوسانات سیاسیِ 

 کند.می

های قدرتوچرا و مستقیم چونبیگریِ دخالتماحصل  گرایان،بنابراین تسخیر قدرت سیاسی از سوی اسالم

این انقالب قرار داشتند. جمهوری بود که در رهبری  پراکندگی نیروهای چپ و کارگریی نتیجهو  ،امپریالیستی

های امپریالیستی که قدرت علیه شوروی بود« ایکمربند قرنطینه»ای دیگر از سو حلقهاسالمی ایران از یک

شد، اما با  زایدهامپریالیسم  شکم از اگرچهلی از حکومت اسالمی بود که ، مدایجاد کردند و از سوی دیگر

ای که هم واقعهسر خود بسیج کرد. ، بخشی از نیروهای چپ را متوهم و پشت«ضدامپریالیستی» هایرتوریک

به یأس و سرخوردگی های انسان شوریده در خیابان و کارخانه برای آزادی و برابری را آمال و آرزوی میلیون

  نفس شد.اعتمادبهتبدیل کرد و هم اینکه برای بخشی از جریانات اسالمی، منبع امید و 

بر تخت  سرانجام ،57 انقالب فرآیند یشیههایی در حا«کوتوله»سان به ،گرایاناسالماینکه لخص کالم م

، نه داشته باشند ایبرافراشته قامت اینکه یواسطه، نه به خلق کردند« کُسوف»آسا غول و ندحاکمیت تکیه زد
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بخشی به که امید تسلی، یا اینکنندگان قرار دادهانداز روشن و درخوری پیش پای طغیاناین دلیل که چشمبه 

قامت تنومندِ انقالب های امپریالیستی، قدرت دستانِی واسطه بهبلکه تنها و تنها  ،داده باشندرا نوید  فردای بهتری

طناب دار را به گردن  شدند و از پشتْ سوار گانهی شوریدو گُرده شانه بر تا در نهایت به پله پیمودند پلهرا 

را به  57 انقالب ،اسالم سیاسیامپریالیسم و  مقدس ، اتحادسانبه این .و آن را از نفس انداختند آویختندانقالب 

 .کشاندشکست 

 «جنگ سرد پسران»جهادگرایان:  .6.2

، (سرکردگی آمریکا ه)ب «غرب»و  «اتحاد شوروی» دو بلوک میانسو همه تخاصماتی و عمقِ اگرچه گستره

داغ  اما بخش اعظم جهانْاشتهار دارد، « جنگ سرد»به از دوران پساجنگ جهانی دوم تا فروپاشی دیوار برلین، 

ی بخشِ عمده کنند.خود حمل میچنان بر پشانی را هم دو قطبمداخالت و منازعات این  و خونینِ سوزناک

 این جوامعی ساتری بر افق پردهاند و راه انداختهبهدر خاورمیانه جویباری از خون که  جهادگراهای «هیوال»

دریغ مالی و نظامی بی با پشتیبانی پا گرفتند وغرب  یسایهدر  هستند که جنگ سرد پسرانهمان  اند،کشیده

 سابق ، اتحاد شورویو متحدینش در دستان آمریکا «کارآمد» یابزارعنوان بهو  ندبرافراشتقد  «بلوک غرب»

 را به چالش کشیدند. و نیروهای مترقی و چپ

آوردگاهی است که  یی برجستهنمونه ،آمریکا در افغانستان علیه اتحاد جماهیر شوروی« جنگ نیابتیِ »

 متعارفتفاسیر برخالف  مین نمود.أتشوروی  با مقابلهبرای را جهادگرایان سازوبرگ جنگیِ امپریالیسم آمریکا 

آمریکا   متعاقبِگریِدخالتعامل  ،افغانستان بهاتحاد شوروی  نظامیِ لشکرکشیو مسلط مبنی بر اینکه گویا 

به دخالت ه شوروی را طور آگاهانایاالت متحد آمریکا بهدهد که ، شواهد نشان میبوده استدر افغانستان 

  جنگیباتالقِشوروی را به  تا از این طریق این بودآنها . مقصود ه استنمودتحریک مینظامی در افغانستان 
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تجربه کرده در ویتنام و کابوسی که نظامیان آمریکا  تاریخی شکست انتقامبل ، دنخونین سوق ده فرسایشی و

، سران آمریکا های اخالقیادعاهای پرطمطراق و رتوریکرغم علی .(Steele, 2011) دنشوروی بگیررا از  بودند

از آن نبود که مسکو را در  ترو شورانگیز آمیزتراشتیاقچیز جنگ سرد، هیچ اردوگاه غرب در برای سردارانِ

طراح رد. بُحالت مجازات و حقارت نظاره کنند؛ دقیقاً همان احساسی که آمریکا در جنگ ویتنام از آن رنج می

 خارجیاین استراتژی کسی نبود جز زبیگینو برژینسکی، استراتژیست آمریکایی لهستانی، معمار سیاست 

برژینسکی به  گونه کههمانآمریکا در مقابله با شوروی و مشاور امنیت ملی کارتر و مشاور دولت ریگان. 

 . (Brzezinski, 1983)« از شوروی انتقامی خونین»ها تالشی بود برای گریاین دخالتکند وضوع اذعان می

طوری وانمود کرد که  1979در افغانستان در سال  ی نظامی اتحاد شورویمداخلهی آمریکا در هنگامهاگرچه 

تر برژینسکی به جیمی (. قبلCIA, 2007نبود )ها آنای برای منتظرهغیرهی حادثه، اما از این رخداد شوکه شده

 هشدار داده بود که اگر مسکو در افغانستان موفق شود، (،1977ـ1981آمریکا )، رئیس جمهور وقت کارتر

با درپیش  (.Brzezinski, 1979« )دسترسی به اقیانوس هند صورت خواهد پذیرفت درروسیه  ییای دیرینهؤر»

در  1978تغییر و تحوالتی که در سال  یدهند که در نتیجهاسناد منتشرشده نشان می گرفتن همین رویکرد،

بود،  قدرت سیاسی را تسخیر کرده پروشوروی و« کمونیستی» یک دولت ،آنتبعافغانستان در جریان بود و به

هنگام با کسب سوق دهند. همآمریکا و پاکستان تالش نمودند اتحاد شوروی را بسوی لشکرکشی به افغانستان 

این واقعه رسمیت شناخت. دولت جدید افغانستان را به  1978آوریل  30ریخ ها، مسکو در تاقدرت سیاسی چپ

نرال ضیا الحق، ژبنابه درخواست ، در این بحبوحه را به دنبال داشت. گراواکنشِ متقابل میلیشیای اسالم بالفاصله

های مالی و تجهیزات همکاری»، جیمی کارتر در قالب 1978مه  9به تاریخ  ،رئیس جمهور وقت پاکستان

را که عمدتاً در پاکستان )مجاهدین( گرا اسالم میلیشیایدالر،  695000در اولین اقدام خود با هزینه « غیرنظامی

های پاکستان و آمریکا، دولت بدین طریق، مجاهدین افغانستان با کمک مستقر بودند، مورد پشتیبانی قرار داد.
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ثباتی سیاسی در افغانستان تداوم ساز مواجه ساخت. بیبا چالشی سرنوشت ی افغانستان رارسیدهقدرتبهتازه

ی تلخ و با عطف توجه به تجربه و دولت جدید بارها از اتحاد شوروی تقاضای کمک نظامی کرد. داشت

« افغانستان را به ویتنامی برای اتحاد شوروی»دردناک آمریکا در ویتنام، برژنسکی توصیه کرد که برای اینکه 

های خود تبدیل کنیم، الزم است مقاومت در افغانستان ادامه یابد. در نتیجه، کارتر در یک اقدام مخفیانه کمک

های لجیستیکی و مالیِ سازمان پشتیبانی (.Coll, 2004افزایش داد )  افغان را تا پنجاه میلیون دالر به مجاهدین

پیش برده سازماندهی و بهدر افغانستان  7«عملیات سایکلون»ی مرسوم به در قالب پروژهوقفه مستمراً و بی سیا

ترین عملیات سازمان اطالعاتی ترین و گستردهمیلیارد دالر، عظیم 5شد. این پروژه با مبلغ هنگفتی بالغ بر حدود 

ز سیاه بود که به اذعان خودِ برژینسکی از شش ماه قبل از اشغال افغانستان توسط نیروهای نظامی شوروی آغا

های جهادگرا و اسالمی زاده شدند. آنچه باید خاطرنشان ساخت این شده بود؛ عملیاتی که از درون آن سازمان

المللی بوده ی سیاست بیناست که برژینسکی طراح اصلیِ ظهور و گسترش جهادگراهای اسالمی در صحنه

 است.

 1979در دسامبر  رد کرده بود، در نهایت درخواست افغانستان رابار بعد از اینکه برای چندمیناتحاد شوروی 

طور که و فرسایشی، و در واقع همان چنین در جنگی طوالنیوارد افغانستان کرد و ایننیروهای نظامی خود را 

 در سیاست های متعددیکارتر که با چالشفرو رفت.  و خونین کشنده باتالقیکرد، در آرزو میآمریکا 

امنیت همه ملل »بود، این موضوع را برجسته ساخت که تجاوز مسکو در افغانستان، مواجه شده خود  یخارجه

مریکا آشورای امنیت ملی  متعاقباً، جیمی کارتر طی یک جلسه اضطراریِ (.Carter, 1980« )کندرا تهدید می

خروج هدف نهایی ما، »مبر، پای یک فرمان محرمانه را امضا کرد که در آن آمده است ادس 27به تاریخ 

سربازان شوروی از افغانستان است. حتی اگر این امر شدنی هم نباشد، ما باید حضور شوروی )در افغانستان( را 

                                                           
7 . Operatie Cyclone 
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در این رابطه خود برژنسکی اقدامات آمریکا و پاکستان را چنین « .تا حد ممکن برایشان پرهزینه بسازیم

شد تا  من به پاکستان منجر به رفتنِ که تانبه افغانس شورویی حمله از بعد دومین اقدامِ»کند: توصیف می

تا  ،ها به اندازه کافی خونریزی کنندشورویبگذاریم ، این بود که با پاکستان ایجاد کنیم مشترک یواکنش

ها ها، چینیها، بریتانیاییها، مصریهمکاری مشترک با سعودی ها را دراین تالشو ما  زمانی که ممکن است؛

 (.Brzezinski, 1997) دادیم پاکستانتحویل  برای مجاهدین سالح و ما مجدداً هماهنگ ساختیم

عملی را  مجاهدین افغانستانبه آمریکا  کمک ،دولت پاکستان کانالایاالت متحده تصمیم گرفت تا از  درنتیجه،

و  بودهاطالعاتی پاکستان  هایسرویستحت نظارت  1970ی از اوایل دههجنگجویان مجاهدین  ، زیراسازد

؛ جنگجویانی که بعدها توسط ریگان قرار داده شده بودها آنگاه در اختیار مناطق مرزی پاکستان به عنوان پناه

من »یکی از افسران ارشد سیا در اسالم آباد چنین گفت:  دریافت کردند.« مبارزان آزادی»و ویلسون لقب 

خارج از کشور فرستاده شد:برو سربازان شوروی را العاده به فوق فرماناولین رئیس پایگاه بودم که با این 

، آمریکا 1980، تا ژانویه اسناد منتشرشدهمطابق  (.Weiner, 2007« )ش. تصور کنید! من دوستش داشتمکُبِ

 مجاهدینطریق در اختیار ایناز  تاپاکستان قرار داد  اطالعاتتن تجهیزات نظامی را تحویل دستگاه  16کم دست

 از پسها آنپاکستان با قوت بیشتری استمرار یافت.  وآمریکا  روابطمبانی همکاری و  .شودافغان قرار داده 

به همکاری بر سر حمایت از  تریگسترده، به شکل 1989خروج نیروهای اتحاد شوروی از افغانستان در سال 

گرا و میلیشای افراطی این فرصت را غنیمت از نیروهای اسالم یعظیم خیل، از این پس گرایان پرداختند.اسالم

دریغ آمریکا، پاکستان و عربستان توانستند به شکل نیرومندتری حکومت چپگرای های بیبا کمکشمردند و 

هزار نیروی مجاهدین را برای پاکستان، با مشارکت ایاالت متحده، ده  کم به زانو درآورند.کمافغانستان را 

خدمت گرفت، تا اینکه بعد از سقوط شوروی، مجاهدین به سرعت کابل را فتح کرد حمله به دولت افغانستان به
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با حمایت ظاهر شدند، تنها « طالبان»ترینِ این نیروها در قالب زمانی که افراطیو نجیب اهلل را به دار آویخت. 

 بودند. 1996جدی پاکستان، قادر به تسخیر قدرت و ایجاد امارت اسالمی افغانستان در سال 

همکاری با کشورهای اسالمی در ارتباط با یک عملیات »در ادامه همین سیاست، کارتر تصمیمی را مبنی بر  

ود، همراه با نقش پاکستان به را تصویب کرد. آنچه برای این کارزا حیاتی ب« مخفیانه برای کمک به شورشیان

 ای،در این ائتالف جهانی ـ منطقه گاه، موافقت عربستان سعودی بود.ی پناهدهندهعنوان بازوی اجرایی و ارائه

علیه شوروی در « جنگ مقدس»های مالی، نظامی و تامین نیروی انسانی از حمایت ینعربستان سعودی بیشتر

سلطنتی سعود، با همکاری دیگر کشورهای خلیج و مؤسسات خصوصیِ  یخانهرا به دوش کشید. افغانستان 

مرزی  یها در منطقهمین مالی مساجد و مدرسهأمیلیارد دالر برای ت 4ی اسالمی، ساالنه به مبلغ خیرخواهانه

حفظ  به موازاتافغانستان و پاکستان صرف کرد. این مراکز مذهبی با تأمین نیروهای نظامی و آموزش آنها، 

 داوطلببقا و تداوم جهاد علیه شوروی شدند. عالوه بر این، هزاران  های حیاتیِهایشان، پایهگجویان و خانوادهجن

، خدمات رسیدن به این مقصود برای به افغانستان اعزام شدند و ی اسالمیاز عربستان سعودی و سایر کشورها

دریافت کردند  8،«افغان هایعرب»مجاهدین به عنوان ای جهت پیوستن به های سخاوتمندانهسفر و دیگر یارانه

(Hamid & Farall, 2015.) 

در منطقه ایفا کرده است. درآمدهای  «وهابیسم»گسترش سعودی نقش مهمی در  عربستانپرواضح است که 

در کشورهای  گریصرف نشر و گسترش افکار سلفیدر اشکال مختلف  سوبه این 1960ی از دهه هنگفت نفت،

که از  نداهبود یدانشجویان و تعلیم های اخیر مرکز پرورشهای عربستان در طول دههدانشگاهشده است.  منطقه

 شدنِپخش. شدندمیبهرمند  فراوانی ی تحصیلیعازم عربستان و از مزایا و بورسیهکشورهای مسلمان 

                                                           
8 Afghan Arabs 
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فراهم نمود. شروع  جدی را برای گسترش جهادگراییدر سرتاسر دنیا، نیروی گری مکتب سلفی التحصیالنِفارغ

از انرژی و امکانات ای شد تا سلفیه که همواره مبتنی بر دعوت به جهاد بوده است، بخشی جنگ افغانستان، زمینه

 گرایان سلفیی از افغانستان و بازگشت جهادوخود را صرف جهاد با شوروی در افغانستان نماید. خروج شور

 پخش گردد.جای این مناطق ، موجب شد تا این افکار به وسعت بیشتری در جایبه کشورهای خود

 بود تبدیل شدهدخیل در این جنگ  انبازیگر مجموعه برای تالقینقطهیک  بهشده در افغانستان یاده تحوالت

اهداف  دولت پاکستان در منطقه،های بلندپروازی در ائتالفی سیاسی ـ نظامی به جنگ شوروی بروند:همگی تا 

 ه در، منافع ایاالت متحد اجنبیمهاجمین آتئیستِعلیه   مسلمانانجهادِی مسئله، عربستان ایدئولوژیکسیاسی و 

 انبانو در میدان جنگِ افغانستان روی هم  ندپوشانی داشتای همبه شکل پیچیدههمگی جنگ سرد علیه شوروی، 

ی مثابهها بهسرویسی اطالعات بینواسطهبه کرده بود ایجادرهاوردی که این تقاطع در افغانستان  .شده بودند

از کشورهای اسالمی  را  الدن،، از جمله اسامه بن«افغان هایعرب» یا همان گرایان افراطیاسالمعامل اجرایی، 

 .گسیل ساخت ستاناهدین افغانمجمنطقه برای پیوست به 

؛ سپتامبر بود 11ی واقعهبخش الهام ،شوروی در افغانستان یالعادهشکستن قدرت فوقبرد که یاد نباید از 

پیمانانش در آمریکا و هم ی حمایتدر سایه «افغان هایعرب» نفر از که هزاران ایافغانستان، همان مدرسه

 پراکنده جهاندر سراسر  باری از تجربیات سیاسی، نظامی و ایدئولوژیکیبا کوله در آن پرورش یافتند و، منطقه

تعلیم داده در دامن آمریکا از دیگری  ، یکی پسهای سرشناس القاعده و مجاهدین افغان و داعشچهره شدند.

سازمان حماس اعظم )رهبر معنوی مجاهدین افغان و یک از بنیانگذاران ی افغانستان شدند. شیخو روانه شدند

از ای نظامی آمریکا هدر پایگاه را جنگی متعددهای گسترده و طوالنی به آمریکا، تعلیمات فلسطین( طی سفر

نمایش بهکه در چند سال اخیر نیروهای داعش  بربرمنشانههای متوحش و پدیده. سر گذراند و پرورش یافت



 

 62 حامد سعیدی

 هایکارکنان سیا و عوامل سرویس نزدنیروهای مجاهدین افغان  که قبالً نداههایی بودآموزش، گذاشتند

 (.Cooley, 2002, 70-73) یاد گرفته بودند (ISI ) پاکستان اطالعاتی

ای پدیدههای بر این امر واقف بودند که نطفهرا بر عهده داشتند،  «عملیات سایکلون»که مسئولیت  ییآنها

اکنون انگیز که همای نفرت؛ پدیدهد تنیدنسرتاسر پیکر جهانِ معاصر را خواهاند که در آینده هکاشتمتوحش را 

 همیناز درون  به جهنمی برای ساکنان آن تبدیل کرده است.از نقاط جهان را  یخاورمیانه و بسیار کل

سازمان  ،الظواهری ی سازمان سیا، به همراه ایمنپروردهاسامه بن الدن، دست بود که« پُر برکت» زارکشت

هایی همچنین تخم(. Gerges, 2006, 106و با دستی باز در سرتاسر جهان پخش گردیدند ) بنیان نهادندالقاعده را 

، اکنون به شکل توموری بدخیم شدن سرمایه،به موازات جهانی که در میدان جنگ افغانستان کاشته شده بود،

بعد از  گراهای متعدد جهادگروه ند.اهتبدیل شد گسترجهانای به پدیده اند وتمامی مرزهای ملی را درنوردیده

نیروهای خود را به دیگر مناطق دنیا از جمله بوسنی، کشمیر و دیگر نقاط  تسخیر قدرت سیاسی در افغانستان،

مدل « افغان هایعرب»همچنین (. Kepel, 2006, 10) کردندهای مقدس اعزام راه انداختن جنگجهان برای به

بودند که در چند سال اخیر به جنگِ عراق و سوریه پیویستند،  ی آن جنگجویان خارجیبخش همهو الهام

را اعالم « دولت اسالمی» 2014که ابتدا در قالب القاعده در عراق به فعالیت پرداختند و سپس در سال  آنهایی

 کردند.

 اسالم سیاسی نفوذ گسترشو  شدن سرمایهآمدهای جهانیپی .7

اقتصاد »خود گرفت. به آرایش نوینی داریجهانِ سرمایه، 1970ی در دهه «برتون وودز»سقوط سیستم متعاقب 

اجماع »جای خود را به  ،ندبود« ی اقتصادیتوسعه»های گاه ضرورتقبله، که زمانی «دولت رفاه»و  «ملی

 عملکردی دامنهبر  زداییمقرراتی بر پایه نولیبرالیسازوکارهای نظام . ندداد یا همان نولیبرالیسم «واشنگتن
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دولت از بسیاری نشینی عقب انقباض و ، و نیزیاقتصادسپهرهای خدمات اجتماعی و  سازی، خصوصیسرمایه

این شکل از بازسازی ساختار . استوار بود بدیهی جامعهنیازهای و تأمین  اجتماعی های مسئولیتساحتاز 

اقتصاد جهانی و  ضروریاتهای اقتصادی به تابعی از مناسبات اجتماعی و فعالیت تمامیِ بود تا سیاستی ،جهانی

بدون  سازی سود و انباشت سرمایه،، یعنی بیشینهدارینشان سرمایهسرشت طریقآید و بدیندر سپهر بازار آزاد

 بر تمامی وجوه حیات بشری سیطره پیدا کند. یترین محدودیتکم

 را جهان ای سازوکار اقتصادی ـ سیاسی است که به دلیل بازسازی ساختار سرمایه،مجموعهمشتمل  نوین،نظم 

روندهایی که  .دادمیسوق  نهادهای ملی و فراملیو  جامعه، اقتصادسیاسی ت ودول سوی تجدید ساختارِهب

ی نهادهای تحت سلطهو جهانی  ایفرآیند تولید در مقیاس فراقاره ،سواز یک ،را آفریدند «شدن سرمایهجهانی»

های تولیدی جهانی، ی اصلی داراییو با کنترل پیکره قرار گرفتهای فراملیتی گذار و شرکتآسای سرمایهغول

در  کرد کهطوری عمل می ی این ساختارکارویژه. کسب کردنفوذ اصلی را در بازارهای تجاری و مالی جهان 

های تولیدی جهان را در تریلیون دالر دارایی 20درصد از  25دود شرکت فراملی، کنترل ح 300، 1992سال 

های هدرصد تجارت جهانی به شبک 80طبق برآوردهای اخیر حدود نیز،  (.UNCTD, 1993دست داشتند )

گذاری مستقیم خارجی و یا با مناسبات اندکی خواه به صورت مستقیم با سرمایه، های فراملیتی وابسته استبنگاه

 ترتیب،بدین (. (UNCTAD, 2013اصطالح مستقل آنهاکنندگان بهو عرضه« های اصلیبنگاه»دار بین فاصله

ز دیگرسو، ا اند.مسخر ساختهو بیش از پیش بالفعل  را اقتصاد جهانی و ثروت اجتماعی نهادهای فراملیتی،

ای از خدمات که تا دیروز بخش عمده «دولت ملی»موجب شده نهادهای متعارِف « شدن دولتالمللیبین»

وبیش به حاشیه رانده کم داشتند، کنندهتعیین و کلیدی دهی اقتصاد نقشدر سامانکردند و میتأمین اجتماعی را 

شود و تبدیل می یدر سطح جهان تعدیل ساختاریهای برنامههای به کانون . دولت در چنین شرایطیشوندمی

نهادهای  ،یدر چنین ساختار ید.آمی های اقتصاد جهانی دربه تابعی از مقتضیات و اولویت شاناقتصاد داخلی
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 برخوردارند که مندیالمللی پول و بانک جهانی از چنان قدرت ساختارالمللی همچون صندوق بینمالی بین

کنند و این دیکته  «پیرامونی»را بر کشورهای  نولیبرالیهای ها، سیاستعنوان شرط تمدید بازپرداخت بدهیبه

های دولتی متعارف کشورها نیز در برابر این فشار سهمگین اقتصادِ جهانی تاب تحمل ندارند و بالفعل سازمان

 (.1379، سعیدی) آیدمیبه زانو در شان نیز ملی

 مواجه و رکود اقتصادی بحران مالی با خاورمیانهکشورهای  اکثر، تقریبا 1980 یدهه و 1970 یدر اواخر دهه

سوق المللی بین سسات مالیِؤم، تحت نظارت سوی اصالحات ساختاری اقتصادیهرا بها آن ها،این چالش شدند.

ای در های بنیادین و گستردهسان نظم نوینِ اقتصاد سیاسی جهانی، دگرگونینولیبرالی، به سازوکارهای .داد

 هایدر پرتو سیاست که تا دیروز چپسکوالر و  هایمناسبات اقتصادی و اجتماعی خاورمیانه ایجاد کرد. دولت

گذاری ، سیاست«ریزی متمرکز اقتصادی و جایگزینی وارداتی اقتصادی تحت نظارت دولت، برنامهتوسعه»

کردند. در « جایگزینی واردات»را جانشین « محورصادرات»سیاست اقتصادیِ در فرآیندی شتابان  کردند،می

اجتماعی  اهخدمات عمومی و رفمین أاز ت ایدر سطح گستردهو سو هم نولیبرالیهای خود را با سیاستواقع، 

شلیک کرد، « سوسیالیسم عربی»اولین تیر خود را به قلب  1976در دسامبر  سمنولیبرالی. ندکردنشینی عقب

مصر این المللی پول وارد مذاکره شد، و در کنارش، میلیون دالر با صندوق بین 450زمانی که مصر بر سر 

شرایط ناچار شد  در عوض، مصر را به تعویق اندازد. خود های خارجید از بدهیرمیلیا 12اختیار را گرفت که 

سیاست حمایت و تأمین خدمات  از بایستمی بانک جهانی را بپذیرد، یعنی های خود بهبدهی بازپرداخت

و مایحتاج  کاالهای اساسی از حمایتِمیلیون دالر 123 ترتیب، دولت مصرنشینی کند. بدیناجتماعی عقب

 حذف کرد.های مستقیم را میلیون دالر از یارانه 64 نیز و ،اکثریت جامعه

به دولت  قبالً که مردمیاز ها نفر های تعدیل ساختاری این بود که میلیونآمد بالواسطه و عظیم سیاستپی

جهانی و نولیبرالی ی تهافسارگسیخ بازارماندن به مصاف وابسته بودند اکنون باید خودشان به تنهایی برای زنده

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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سو به این 1960های که سابقاً در دهه بخشی بود؛بخش عمومی  گیرکاهش چشمموج این برآیند . رفتندمی

 بخش دولتیدوره،  در آنرا درون خود سازمان داده بود.  متوسط اقشارو  ی کارگرطبقهی وسیعی از توده

از مزایای باال، کند که را جذب خود  کردهو تحصیل ای از روشنفکران جوانگسترده یالیه توانسته بود

اجرای ی برخوردار بودند. در نتیجه در امور اجتماعی نسبتاً درخوریات نامکاو  ها، امنیت شغلیپاداش

کارگران  ،یافت یگیررفته کوچک شد و اشتغال در این بخش کاهش چشم، دولت رفتهنولیبرالیهای سیاست

بازار آزاد بازآموزش داده  بنا به اقتضای شدند، یا اینکهمی های دیگر منتقلبه سپهردسته اخراج و یا دسته

و یا  یافتمی کاهش پیوسته شاناجتماعیشغلی و رفاه  که حقوق، امنیت افتاداتفاق میدرحالی ها این .شدندمی

جذب « جهان عرب»میلیون کارگر در  180حدود  ی گذشتهدهه سهدر ، هاگزارشبنا بر رفت. کالً از بین می

 ,De Soto)دهند را تشکیل می پراکندهگاه و بهمشاغل و خدمات غیر رسمی، گاه عموماًکه اند هایی شدهبخش

، هستی اجتماعی کردرسوخ میتاروپود جامعه  درهای تعدیل اقتصادی در واقع، به میزانی که سیاست .(2011

 شد.میفیکون نکُو اقتصادی اکثریت این جامعه 

. با کاهش کردافت میشدت به 1990و  1980های و خدمات اجتماعی در دهه« انسانی منابع»گذاری در سرمایه

های اجتماعی دولت را تضعیف کرد و دولت های دولتی، پایهدارایی سازیِخصوصیی دولتی و افزایش بودجه

 اجتماعیبسیج  بههای اساسی و سیاسی روبرو ساخت. اشتغال و مزایای بخش عمومی دیگر قادر را با چالش

 هایدر چارچوب سیاستتری از مردم در ساختار سیاسی جدید، یعنی های بیشکه بخش. با توجه به ایننبود

کرد ناامنی اجتماعی، فساد اداری و سیاسی بیداد می، فقر و کنار گذاشته شده بودند« بازی»تعدیل ساختاری، از 

. گرفتمیباال اعتراضات اجتماعی آهنگ نهایت دشوار ساخته بود، زندگی را برای بخش اعظم جامعه بیو 

  .بخشیدشدت میسیاست سرکوب را نیز های اجتماعی شکل گرفتند و دولت شورشموجی از 
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برای اعمال شرایط اعطای  و بانک جهانی المللی پولصندوق بین هایسیاست متعاقب که واکنشِ قابل درکی

: دو روز شورش خونین در مصر که در وقوع پیوست به شد تصور کردمی و عواقب ویرانگر آن جامعه، وام

مشهور  عظیمی، هایشورشبه طور مشابه،  هزار نفر دستگیر شدند.دوازده معترض جان باختند و  100تا  80آن 

(، الجزایر 1987(، لبنان )1984(، تونس )1983همچون مراکش ) در کشورهای دیگری، «IMFهای شورش»به 

 (.Chandoul, 2011) به وقوع پیوست (1989ـ  1996( و اردن )1988)

افزون فقر افزایش روزعدالتی، تبعیض و بی های حاکم،دولتناکارآمدی و افول مشروعیت اجتماعی ـ سیاسیِ 

 ،گرایی در طبقات حاکم و نخبگانو اجتماعی، رواج فساد و مصرف و فالکت اجتماعی، گسترش شکاف طبقاتی

 نظر به فراهم آورده بود.در منطقه موجبات یک خالء سیاسی ـ ایدئولوژیکی را  های دیگرو بسیاری مؤلفه

گفتمان و  در سراشیبی تندی در حال سقوط بودو سکوالر گرایی ملیو مقبولیت گفتمان  اعتبارکه این

 وزبرزیری جامعه را ی شیرازهولیبرالهای نسیاستشدت تضعیف شده بود، در شرایطی که سوسیالیستی نیز به

که عمیقاً  جریان اسالم سیاسی فراهم شده بود. گری نیروهای سیاسیدخالتبرای  بستر مناسبی بود، کرده

ها، رو این تالشپیآفرینی باال زد. هایش را برای نقشآستینفرصت را غنیمت شمرد و  ی قدرت بود،تشنه

گرا و سلفی، در همکاری با عربستان های خیریه از سوی جریانات متلّون اسالمای از کمکی گستردهشبکه

شدگان از دولت دمات متعدد اجتماعی و اقتصادی میان محرومان و راندهخ یسعودی، به جریان افتاد و به ارائه

گری نیروهای چپ و کمونیست را فراهم آورده بسترساِز دخالتجدید این در حالی بود که اوضاع پرداختند. 

ها آنسیاست خارجی اتحاد شوروی و عدم استقالل  به« کمونیست»شدید احزاب بود، منتها به سبب وابستگی 

 گرابه جریانات اسالم شانجویانه و نادرستبرخوردهای مصلحت ،خود جوامعمتقضیات مبارزاتی با  مواجههدر 

ترازو را به ی کفهها اینی همه، در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی« کمونیسم» بدیلرفتن و نیز به محاق

 کرد. گرایان سنگیننفع اسالم
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شده از امتیازات محروم اتبخصوص میان طبق، مختلفانحای گرا به جریانات اسالم بر متن اوضاع پرتالطم جدید،

روشنفکران ، سواز یکی نفوذ اجتماعی خود را پیوسته گسترش دادند. دامنهو  به جذب نیرو پرداختند قبلی،

های شغلیِ دولت برای آینده خود نداشتند و عمالً از پشتیبانی و فرصتانداز روشنی التحصیل که هیچ چشمفارغ

 که تا کردهتحصیل. جوانانِ بودند موجودرفت از وضعجدید برای برون هایایدهدر پی محروم شده بودند، 

و  آمال و آرزوهای خود را در هیأت افکار تپید ومی سکوالریسمکمونیسم یا  شان برایقلب دیروز

تاریخ  شوخی تلخ شدند.دیدند، اینک پذیرای ایدئولوژی اسالم سیاسی می مترقیهای سوسیالیستی و ایدئولوژی

سیاسی و  ایدئولوژی اسالم جذبسو اینبه 1980های از دههاز جوانانی که  ایبخش عمدهاین است که 

 . (Roy, 1998, 49) بودند و سکوالرِ غربی کردگان مدارس دولتیشدند، تحصیلجهادگرایی 

کرده تشکیل شده است، اما ی متوسط سنتی و جوانان تحصیلگرا از طبقهکه پایگاه اصلی جریانات اسالمبا آن

های فقیر و گرایان میان تودهفقر و فالکت اجتماعی و تالطمات ظهوریافته، زمینه را برای گسترش نفوذ اسالم

. گسترش کردهای دولتی فراهم شده از حمایتو محرومان رانده نشینان شهریدست، مهاجرین آواره، زاغهتنگ

های مختلف، المسملین در فلسطین( در میان آوارگان ساکن در اردوگاهی اخواننفوذ سازمان حماس )شاخه

و  ی متوسطکننده آن از میان طبقهمصداق این حقیقت است که چطور جریاناتی که عناصر اصلی و رهبری

 ,Hroub, 2006)دستان و کارگران جا باز کنند و به جذب نیرو بپردازند تهیمیان  است، توانستند ثروتمندان

70.) 

به  دستانو تهی کردهجوانان تحصیلگرایش که توان استنتاج کرد ی آنچه تشریح گردید، مسلمًا میبر پایه

روشن و افق و یا اینکه این جریانات  ،بودن این جوامع، نه به حکم اسالمیایدئولوژی اسالم سیاسی و جهادگرا

 دلیل بهخصوص ، بلکه مجموعه تحوالت سیاسی و اقتصادی، بهداده باشندپای آنان قرار را پیش امیدبخشی

در میان جریانات را خود آورد که این نیروها میفراهم شرایطی را  ،شانافقی اجتماعیبیثباتی اقتصادی و بی
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، گسترش نفوذ اسالم سیاسی در میان این بخش از جوامع، بیش از هر در واقع .کنندپیدا  اسالمی و جهادگرا

ها در ی این. همهی نابودی کشانده استتحوالتی که هستی اجتماعی آن را به ورطهچیز واکنشی است به 

ردار ده برخوشرایطی است که افق رادیکال و سوسیالیستی در ساحت مبارزاتی از نیروی اجتماعی و سازمان

 کش تبدیل شود.های ستمگاهی برای تحقق خواست و مطالبات برحق تودهتا به تکیهنیست 

 بندی مختصرجمع

با تبیین و توضیح مختصات و ، دوسویه وطور انضمامی به، از دید خواننده گذشت باالی آنچه در سطور برپایه

رونمایی  را «چپ»نگرانه در میان طیف سطحیدو رویکرد بودن نادرستهای ظهور و بسط اسالم سیاسی، ریشه

 اند.فرود آمده« ضدامپریالیستی»و « گرایانهذات»های ؛ رویکردهای که در دامن گفتمانکردیم

داری زایش ی سرمایهتطور و توسعه ای است تاریخی که بر بسترپدیده« اسالم سیاسی»نشان دادیم که  از سویی،

رویکرد برخالف  را نیز از سر گذرانده است. فراوانی هایدگرگونی خود وخیزهایدر روند افت یافته و

اسالمِ « ذات»تنها برآمده از گرای سیاسی نهجریان اسالماز این پدیده، « مندغیرتاریخ»مآبانه و اساساً لیبرال

داری سرمایهی تولید سازوکار شیوههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ مخلوق دگردیسی کهنخستین نیست، بل

یت اقتصادی عدر مواجه با شرایطی که جایگاه و موق بورژوازیخرده واکنشی از سر استیصال و درماندگیِ ؛است

دورنمای  اسالم سیاسیجریان . تنها در پرتو چنین تحوالتی است که یده بودزوال کشان بهرورا  و اجتماعی آن

  د.کنترسیم میچنین این« اسالم نخستین»به اتوپیایی خود را در بازگشت 

« ضدامپریالیستی»ماهیتاً تنها گرا نهطور کنکرت و مستدل بازنمایی کردیم که جریانات اسالم، بهاز سوی دیگر

و  "صهیونیستی" و یا تضعیف استعمار امپریالیسمها و مقابله با نئوفاشیست»یی برای تنها نیرونه نیستند،

دائماً در نوسان سیاسی میان ، شانخاستگاه طبقاتی بنا بهبلکه  نیستند،« امپریالیستی جوییسلطه هایسیاست



اسالم سیاسی گسترشهای ظهور و نهیزم  69 

توانستند  های امپریالیستیرتزیر پروبال قدتنها  گواه تاریخ،رو بهاند و از اینای و جهانیهای منطقهبندیبلوک

کوبند، در دستان میحمایت از تهیآنگاه که بر طبل  آفرینی کنند.قد بکشند و در ساحت قدرت سیاسی نقش

داری در دستورکار آنگاه که تالش برای کوبیدن سازوکار مناسبات طبقاتی و سرمایه ـ تاریخی هایعطفنقطه

سویی با امپریالیسم در هم کشند وآنان را عقیم و به تیغ میخیزش انقالبی  گیرد ـفرودستان قرار می

و  این پارادکسپردازند. ای میهای افسانهدستان، به انباشت سرمایه و ثروتی تهیگُردهبر داری، سرمایه

 کند.خودنمایی می جاهمهبورژوازی است که ی خردهخاصه سیاسی،های زاگزیگ

ی اسالم سیاسی خواهم برخورد کمونیستی به پدیده روشبه  ترمبسوط در آینده و در نوشتاری جداگانهبنابراین، 

 پرداخت.
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