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رویکر دِ اقتصادی  -اجتماعی ِ ” اسالم سیاسی “



مدام بخش هایی مشخص و مهم از
دست دست کردن های
ِ
ت طرد رژیم والیت فقیه
نیروهای اصالح طلب در برابر ضرور ِ
حکم پیش شرط گذار از استبداد به سوی دموکراسی ،از
در
ِ
جمله پیامدهای درک نکردن وجو دِ ر ابطه ارگانیک میان
ت عدالت اجتماعی و دموکراسی  -آزادی است .
خواس ِ

در کشورهای خاورمیانه ،و همچنین پاکستان ،افغانستان ،و از جمله
ترکیه گرفته تا کشورهای شمال آفریقا ،در سه دهه گذشته ،طیف
گوناگونی از ن ِحله های(آموزه ها و مسلک های) اسالمی  -با وجود همه
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تفاوت های مشخص بین آن ها  -و در قالب قوی ترین نیروهای سیاسی
توانسته اند تحول های کلید ی ِ این گستره سرزمینی را زیر پرتو نفوذشان
قرار دهند .ج هان بینی ِ بیشتر این نیروها که می توان زیر گفتمان
« اسالم سیاسی » جمع شان بست ،پیرامون بازسازی جامعه یی است
مطابق با اصول اسالمی ،و یا برپایی نوعی از حکومت بر اساس
آموزه های اسالمی در چارچوب جهان مدرن ،شکل گرفته است .برای
مثال ،از عقاید دکتر شریعتی ،مهدی بازرگان گرفته تا آیت هللا خمینی،
دربردارنده

طیف

گوناگونی

است

از

دیدگاه های

تاثیرگرفته

از

نوع فقاهتی ” اسالم سیاسی “
نظریه های چپ ،لیبرال ،و محافظه کار تا
ِ
که از جمله مهم ترین عامل های شکل گیر ی ِ سیاست ها و تحول های
نوع
منفی بعدی در انقالب  135۷بوده اند .در کشور ما با تسلط کامل
ِ
فقاهتی ” اسالم سیاسی “ در دهه  ۶۰خورشیدی تا به حال ،نظام والیت
فقیه توانست انقالب ضددیکتاتور ی ِ  135۷را ا ز هدف های مردمی اش
به طور کامل تهی کند ،و با حذف مردم از صحنه ،توانست حق مشروع
آنان در دایره دموکراسی و توسعه دستاوردهای انقالب را نیز به کلی
حذف کند .در عرصه[سیاست] خارجی نیز دفاع از حق حاکمی تِ ملی
نزد ” اسالم سیاسی “ به دستاویزی در راستای سیاست های متظاهر به
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مبارزه با امپریالیسم تبدیل گردید .دیکتاتوری والیی ،طی این سه دهه،
با الگوبرداری مبتذل از ابزارها و نهادهای روبنای سیاسی ِ وام گرفته
از نظام های سکوالر ،مدعی ِ ایجاد بدعتی بوده است زیر عنوان
” جمهوری اسالمی “ همراه با ” اجرای نمایش های انتخابات “ .واقعیت این
نوع فقاهتی ،با توجه به محدودیت های سیاسی
ا ست که ” اسالم سیاسی “
ِ
و ایدئولوژیک آن در عرصه برپایی ِ روبنای سیاسی ای نو ،منطبق با
طور کامل ناموفق
کرامت انسانی و وعده ها و موازین دینی ،تا کنون به
ِ
بوده است و ناموفق نیز خواهد بود .
الگوی مورد نظر برخی از اصالح طلبا ن کشورمان ،حزب ” عدالت و
توسعه “ در ترکیه است که مدعی ِ برپایی ِ نظام ” اسالم دموکراتیک “
است .این ن ِحله ” اسالم سیاسی “  -با نمایی دموکراتیک  -در ترکیه نیز
اقتباس از روبنای سیاسی کشورهای اروپایی است .هرچند ” اسالم
سیاسی “ در ترکیه امروز از نظر نمادهای دموکراتیک بسیار موفق تر
و پیشرفته تر از نمونه آن در ایران والیت فقیه است ،اما در اینجا نیز
می بینیم که این نوع ” اسالم سیاسی “ در طول دهه گذشته نتوانسته است
کوچک ترین نهاد ،یا ابزار سیاسی ای برآمده از نظریه های دینی را در
راه پیشبرد آزادی ابداع کند .اتفاقا ً حزب ” عدالت و تو سعه “ در 1۰
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سال گذشته در بسیاری مورد ها با بهره جویی از نمادی ” اسالمی “ و
تکیه بر باورهای دینی توده ها به نحوی ضد دموکراتیک عمل کند.
“ حزب اخوان المسلمین مصر ”  ،به ریاست محمد م ُ رسی ،نوع دیگری از
” اسالم سیاسی “ است که بنا بر ” انتخابات آزا ِد “ مورد تائی ِد ” جامعه
ب ین المللی “ به قدرت رسیده است .اخوان المسلمین به برکت دالرهای
نفتی عربستان و قطر توانسته است صندوق های رأی را مصادره کند.
در مصر این نحله ” اسالم سیاسی “ با تشویق و حمایت آمریکا و اتحادیه
اروپا درصد ِد بهره وری از ساختارهای بازمانده از دیکتاتوری حسنی
نظام ” اسالم دموکراتیک “ ی همسان ترکیه است .هم
مبارک در قالب
ِ
اکنون بنابر شاهدهایی انکارناپذیر پایمالی انواع حقوق ابتدایی
دموکراتیک و آزادی در مصر از سوی اخوان المسلمین و همیاران
سلفی شان روندی معمول است .خیزش های مردمی دی ماه  13۸۹در
تونس نیز که نخستین موج های موسوم به بهار عربی را برپا کرد،
دستخوش همین فرایند واپسگرایانه قدرت گیر ی ِ نیروهای ” اسالم سیاسی
ِ
“ از طریق اجرای انتخابات آزاد شده است .قدرت گیر ی ِ ” اسالم سیاسی “
در مصر و تونس ،با به حاشیه رانده شدن خواست های دموکراتیک
مردم و محدود شدن مدام فضای عمل نیروهای اجتما عی و مترقی
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همزمان و همراه بوده است .این همان فرایند ضد دموکراتیکی است که
در ایران و نیز ترکیه بنابر شرایط مشخص محلی و به شکل های
گوناگون ،عمل می کند .بنابراین ،می توان گفت که ،به قدرت رسیدن
” اسالم سیاسی “ حتی از طریق صندوق های رأی و با وجود کسب و
جذب جنبه های معینی از مدرنیته و رفورمیسم ،در تحلیل نهایی،
دارای ضعف های اساسی در به وجود آوردن دگرگونی های بنیادی در
جهت آزادی و دموکراسی است .
رونالد ریگان و مارگارت تاچر ،در دهه  1۹۸۰میالدی ،نیروهای
” مجاهدین اسالمی “ در افغانستان و از جمله بن الدن را ” ،مبارزان
آزادی “ می نامیدند .با حمایت مستقیم حکومت نظامی پاکستان و
کمک های مالی عربستان سعودی ،و به برکت آموزش های نظامی و
اسلحه آمریکایی ،نیروهای ” مجاهدین اسالمی “ با شعار آزادی و مبارزه
با کفر ،حکومت مترقی و سکوالر دکتر نجیب را از بین بردند .عقب
مانده ترین شکل ” اسالم سیاسی “ از نوع طالبانی ،در سه دهه گذشته در
افغانستان ،در کنار دخالت نیروهای ناتو و همراه با نابودی نیروهای
مترقی افغانستان ،این کشور را به ورطه ویرانی کشانده است و
حاکمیت ملی آن را درعمل نابود کرده است .این نوع ” اسالم سیاسی ِ “
۶

آزادی خواه[!]  -که هم اکنون در لیبی نیز زندگی مردم را به تباهی
کشانده است  -در حکم نسخه پیچیده شده آن که با حمایت کشورهای
امپریالیستی ،عربستان سعودی ،و قطر به کار برده می شود ،هم اکنون
برای ساقط کردن رژیم سوریه آماده می گردد .
رفتار سیاسی ،و به خصوص
مسلم است که بخش مهمی از جهان بینی،
ِ
دیدگاه های اجتماعی نیروهای ” اسالم سیاسی “  ،در مقام نحله یی مذهبی،
از اعتقادهایی که اجزا ی ِ درونی آن را می سازند برآمده است ،و به
شکل های مخت لفی از محافظه کاری و ارتجاعی گرفته تا میانه رو و
اصالح طلب بروز می کنند .اما در چرخه مبارزه برای به چنگ آوردن
و دوام بخشیدن به قدرت سیاسی شان ،نیروهای ” اسالم سیاسی “  -خواسته
نوع اختصاص
و یا ناخواسته  -در رابطه یی مستقیم با شیوه تولید و
ِ
دادن ثروت مادی در ج امعه شان و همچنین شرایط عینی ِ سیاسی -
ِ
مشخص جهانی قرار می گیرند ،که عامل هایی تعیین کننده
اقتصادی
ِ
رفتار سیاسی آن ها هست و خواهد بود .اگرچه در ظاهر امر
در ماهیت
ِ
گفتمان نخبگان و رهبرهای ” اسالم سیاسی “ همواره به نمادهای مذهبی
و معنوی آراسته و مجهز است ،ولی در عمل ،سیاست های تاکتیکی و
راهبردی شان مانند هر نیروی سیاسی دیگری ،چه دینی و چه الئیک،
۷

در مجموع و بی درنگ از
ِ
کنش عینی ِ میان منافع اقتصادی  -سیاسی ِ
طبقه ها و قشرهای اجتماعی پیروی می کند .این ،فرایندی گریزناپذیر
در جامعه بشری است که تاریخ و عم ِل زندگی آن را ه ربار به وضوح
نشان می دهد ،و فلسفه نویسی های درازنفسانه امثال عبدالکریم سروش
ت انسانی ،و جز این ها،
و حواله
دادن مسائل به ایمان ،مذهب ،کرام ِ
ِ
تفاوتی در این قانونمندی به وجود نخواهد آورد ،به قول معروف ” :دو
صد گفته چون نیم کردار نیست “.
بنابراین ،درراستای شناخ ت و درک عامل های اصلی تعیین کننده
سیاست ها و حرکت های نیروهای ” اسالم سیاسی “  ،درعرصه داخلی و
خارجی ،ضرورری است که به جهت های عمده دیدگاه ها و برنامه های
کالن اقتصادی  -اجتماعی این نیروها توجه کرد .بدیهی است که ازنظر
به وجود آوردن تحول سیاسی و برخورد با آزادی های اجتماعی و فردی
و دموکراتیزه کردن شئون اساسی جامعه ” ،اسالم سیاسی “ کارنامه نا
موفقی داشته است .همین طور می توان گفت که ،در زمینه به وجود
آوردن تحول و دگرگونی های اقتصادی  -اجتماعی نیز ” اسالم سیاسی “ با
همه ادعاهایش درباره عدل الهی ،معنویت ،و حمایت از مست ضعفان،
هنوز نتوانسته است الگوی اقتصادی معتبری بر مبنای عدالت اجتماعی
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ارائه دهد .اتفاقا ” اسالم سیاسی ِ “ در اریکه قدرت ،چه از نوع واپسگرا
و چه در شکل متجددش ،برخالف عدالت اجتماعی و نیروهای مولده
عمل کرده است و گرایش بارز آن در انتها به سوی اقتصادی غیر
تولیدی و باال بردن درجه استثمار ،بنابر شرایط مشخص هر جامعه،
بوده است .تفسیر عام ” اسالم سیاسی “ از مقوله ” عدالت اجتماعی “
بسیار محافظه کارانه است ،و در عمل ” ،عدالت اجتماعی “ را به نمادها
و فعالیت های ” خیریه ای و صدقه ورزی “ تنزل می دهد .تجربه نشان
می دهد که در این زم ینه نیز ،با وجود تفاوت هایی مشخص بین
کشورهای منطقه ،می توان نکته هایی مشترک در مورد اقتصاد سیاسی
کشورهای زیر حکومت ” اسالم سیاسی “ مشاهده کرد .برای مثال ،بر
مبنای شاخص های اقتصادی  -اجتماعی سازمان ملل مانند :ضریب
ت ثروت در دست عد ه یی کم شمار،
جینی ،بی عدالتی ،فقر ،و انباش ِ
روندی معمول در کشورهایی است که نوعی از ” اسالم سیاسی “ در
آن ها قدرت مسلط است .در این مورد بررسی برخی جنبه های مشترک
میان اقتصاد سیاسی و وضعیت مردم در ترکیه و ایران  -در مقام دو
کشور بزرگ دارای دو نوع مختلف دولت و حکومت ” اسالم سیاسی “ -
طور کامل
شایسته تو جه است ،زیرا در هر دو کشور ” اسالم سیاسی “ به
ِ
۹

ریشه دوانده است ،دارای تفاوت هایی مشخص در روبنای سیاسی با
یکدیگرند ،و هر دو مدعی عدالت بر اساس آموزه های دینی اند ،و با
این نوع گفتمان و تکیه کردن بر باورهای مذهبی ،با الیه های مختلف
جامعه پیوندی معنوی و مادی برقرار می کنند .البته از سویی حزب
” عدالت و توسعه “ ترکیه خود را آشکارا متحول ترین و نزدیک ترین
الگوی اسالمی در شکل دموکراسی ِ پارلمانی می داند و برنامه های
اقتصادی اش را همخوان با کشورهای پیشرفته سرمایه داری اجرا
می کند ،و از سوی دیگر رژیم والیت فقیه در مقام قدرتمندترین و با
مطلق
سابقه ترین نوع ” اسالم سیاسی “  ،مشروعیتش را بر اساس حکم
ِ
” نماینده خدا بر زمین “ اعالم می دارد و مدعی ِ دشمنی با استکبار و
نظم سرمایه دار ی ِ کشورهای غربی است  .دولت های رژیم حاکم[بر
ایران] ،درعرصه اقتصادی ،در دو دهه گذشته ،همراه با تایید و
ت
حمای ِ

” رهبری “ ،

و

با

وام گیری

از

مدرن

ترین

الگوی

ساخته وپرداخته کشورهای سرمایه دار ی ِ غربی ،در صدد ایجاد نوعی
” اقتصاد

آزاد “

همخوان

با

اسالم

بوده اند .

بر اساس آمار ” صندوق بین المللی پول “ و تبلیغات رایج ،در ترکیه ،در
چند سال گذشته ،به رهبری حزب ” عد الت و توسعه “ معجزه یی
1۰

اقتصادی رخ داده است! برای مثال :ترکیه با میانگین رشد ۸ / 5
درصد در سال سریع ترین اقتصاد اروپا است؛ و بر این اساس ” سازمان
همکاری و توسعه “ پیش بینی می کند که اقتصاد ترکیه در سال 2۰1۷
ت رشد در جهان خواهد بود! این ن وع آمار
سومین اقتصاد از نظر سرع ِ
هواداران ” اقتصاد بازار “ مانند رجبعلی مزروعی ،موسی
یک جانبه،
ِ
غنی نژاد ،و ناصر زیبا کالم را به شدت شیفته را ه ِ رشد ترکیه و دولت
اسالم گرای اردوغان کرده است .بنابر روال معمول ،این گونه مراجعه
گزینشی به آمار و بزرگنمایی اهمیت شاخص ” تولید ناخالص ملی “ -
ب دون توضیح ریشه این رشد  -به تحلیل هایی سطحی و تبلیغاتی این قبیل
صاحب نظرها منجر می گردد .در صورتی که رشد سریع ترکیه به
برکت همان انبساط گسترده سیستم اعتباری ای است که قبال در اروپا
نیز اجرا شد ،و هم اکنون کشورهایی مانند یونان ،ایتالیا ،اسپانیا ،و
انگلیس را در باتالقی از وام خواستن های بانکی و ورشکستگی اقتصاد
ملی زمین گیر کرده است .این هواداران دوآتشه ” اقتصا ِد بی نظارت “
آن چنان کورکورانه شیفته ” معجزه اقتصادی “ ترکیه شده اند که بنا بر
مصلحت توجه نمی کنند که این کشور[ترکیه]هم اکنون یک فاز از
کشورهای حوزه اروپا عقب تر است .با ارائه آمار نامربوط چنین القا
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می کنند که رشد اقتصادی ترکیه در اروپا پدیده یی ویژه است ،در
حالی که ” معجزه اقتصاد ی ِ “ ترکیه چیزی نیست به جز رشد سرطان وار
و ناموزون با ایجاد ُ
ب اعتباری و تورم در بخش مسکن و زمین
ح با ِ
تزریق سرمایه های مالی بسیار سیال (پول داغ) از کشور های
به وسیله
ِ
اروپایی! به نظر می آید که این تحلیل گران در نگاه به ترکیه سر در
برف فرو کرده اند و حتی به خود زحمت نمی دهند تا به تحلیل های
واقع گرایانه کارشناسان نظام سرمایه داری در دو سال گذشته نگاهی
بیندازند .برای مثال ،مجله “ اکونومیست ”  ،یکی از نشریه های پر تیراژ
هوادار نظام سرمایه داری ،در سال گذشته ،آینده اقتصاد ترکیه
و معتبر
ِ
را

تردید آمیز

ارزیابی

کرد.

“ اکونومیست ” ،

اقتصاد

ترکیه

را

کنار کسر بودجه
هشدارآمیز می داند :با وجو ِد تورم  1۰درصدی ،در
ِ
 1۰درصد ی ِ تولید ناخالص ملی ،و اینکه پشتوان ه کنونی کسر بودجه به
سرمایه های مالی ِ ف َ ّر ار خارجی متکی است ،تصویر اقتصادی ترکیه
متالطم و پرنوسان ارزیابی می شود .اقدام های بانک مرکزی و دولت،
در یک سال گذشته ،به منظور برطرف کردن این خطر ،بی اثر ارزیابی
شده است .وضع در ترکیه دارای همان عالمت های اقتصادی ا ی است که
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پیش از بحران اقتصادی  2۰۰۸در کشور های اروپایی و ایاالت متحد -
پیش از ترکیدن ُ
ب اعتباری  -نسبت به آن هشدار داده می شد .
ح با ِ
وار رقم ها در ترسیم مدینه فاضله یی از ” اقتصاد آزاد “ ،
تکرار طوطی ِ
ِ
ت این الگو در کشورهای
بدون توجه به واقعیت ها در زمینه شکس ِ
غر بی و ناپایدار بودن آن در ترکیه از سوی کسانی چون مزروعی،
سخن غالب و
غنی نژاد ،و زیبا کالم ،امر تازه ای نیست .اینان در
ِ
تحلیل های مکانیکی و تبلیغاتی شان  -که به سبب استیصال و بن بس تِ
نظری شان اخیر ا ً ماهیتی جزم

گرایانه نیز به خود گرفته است  -در

دفاع لجوجانه ش ان از اقتصاد بی رحم ” بازار آزاد “ به نفع ثروتمندان،
آمار گسترش
هیچ گاه به صحنه واقعی زندگی زحمتکشان در ترکیه و
ِ
بی عدالتی در آن توجه نمی کنند .اینان این دست اطالعات را در برابر
رشد بر اساس “ بازار آزاد “ و منافع سرمایه داران کالن ،پارازیت هایی
مزاحم می دانند .اما نکته مهم و آنچه که به این نوشتار مربوط می شود
تالش فرصت طلبانه این نولیبرال ها در ارائه تصویری موفقیت آمیز از
امتزاج ” اسالم سیاسی “ و الگوی ” اقتصاد بازار “ بر اساس افسانه
” معجزه اقتصادی “ در ترکیه است که آن را در حکم نسخه الزم برای
مداوای اقتصاد ایران تج ویز می کنند .موسی غنی نژاد ،از هواداران
13

ب ” اسالم سیاسی “ با
دوآتشه سیستم کازینویی ِ ” بازار بی نظم “  ،در ترکی ِ
الگوی نولیبرالیسم اقتصادی معجونی جدیدی کشف کرده است ،و می
گوید ” :اسالم گرایان امروز ترکیه ظاهر ا ً به این نکته مهم پی برده اند
که ظرفیت های عظیمی در اند یشه اسالمی برای آزادی اقتصادی و
کارآمدی سیاسی وجود دارد که می توان از آن برای پیش ب ُ رد
سیاست های توسعه اقتصادی بهره گرفت! ”( تربیون 25 ،خرداد ماه
). 13۹1
برای درک بهتر واقعیت های موجود در ” معجزه اقتصاد ی ِ “ ترکیه و
چگونگی عملکرد ناعادالنه این معجونِ ساخته شده از ” اسالم سیاسی “
و تعدیل های اقتصادی نولیبرالیستی در  1۰سال گذشته در ترکیه ،کافی
است به دیگر آمارها که زندگی انسان ها را مد نظر دارد نگاهی
بیندازیم ” :در کرانه های دریای مرمره ،در تنگه ب ِ س ف ُ ر ،بسیاری
ویالهای چند میلیون دالری ساخته شده اند و قایق های تفریحی زیادی را
بر آب های آنجا می توان دید ،مغازه های لوکس اختصاصی با جنس هایی
با مارک های گران قیمت برای قشرهای بسیار مرفه استانبول ،نشان
تمرکز ثروت،
دهنده رشد اقتصاد ترک یه است ،اما مجاور این منطقه
ِ
بسیاری بی خانمان و بیکار نیز دیده می شود .گزارش با ارائه آمار
14

رسمی

تاکید

می کند:

5۰

درصد

درآمد

ساالنه

به

2۰

درصد

ثروتمندترین و فقط  ۶درصد به  2۰درصد فرو دست ترین الیه ها تعلق
می گیرد .ترکیه سومین کشور نابرابری درآمد های سرانه در فهرست
 34کشور وابسته به ” سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است “
[توجه برانگیز آنکه ،یکی از منبع های مهم مکمل درآمد در ترکیه،
ت وام و اعتبار بانکی است که خود یکی از عامل های رشد
دریاف ِ
اقتصادی سریع ترکیه است] ۹ .درصد نیروی کار ترکیه بیکارند1۶ ،
درص ِد جمعیت زیر خط فقر به سر می برند ،و  3۰درص ِد زنان هم
بیکارند .سندیکاهای کارگری به شکل های مختلف زیر فشار و
پیگردند ،و حتی قوانین قضایی مبارزه با تروریسم بر ضد آن ها به کار
گرفته می شوند .بنا به گزارش آی تی یو سی [كنفدراسیون بین المللی
اتحادیه های كارگری] ،در سال  143 ، 2۰12فعال سندیکایی دستگیر
شده اند “( گزارش خبرگزاری رویتر ،آبان ماه ) . 13۹1
” اسالم سیاسی ِ “ ترکیه ،در دهه  1۹۹۰میالدی به وسیله فعالیت های
سازمان یافته حزب اسالم گرای ” رفاه “ با شعارهای ” عدالت ورزی “ و
با سازمان دهی ِ وسیع خدمات خیریه ای محلی با پوشش مذهبی ظاهر
شد ،و سرانجام در قالب حزب ” عدالت و توسعه “ به عملیاتی شدن
15

الگوی

بغایت

ناعادالنه

و

ضداجتماعی ِ

” اقتصاد

بازار “

نفع
به ِ

سرمایه های کالن داخلی و خارجی و قشرهای بورژوازی مرفه جامعه
تبلور یافت .نکته کلیدی در اینجا آن است که ،وابستگی ِ طبقاتی،
ت ” اسال م سیاسی “  ،و دیدگا ه ِ آن درباره ماهیت و شکل تولید
خصل ِ
اجتماعی و تقسیم ثروت اجتماعی در ترکیه ،آن را در چارچوبی
تنگ نظرانه نسبت به گستردن عدالت اجتماعی و در قالبی شبه
دموکراتیک نسبت به آزادی و دموکراسی ،محصور نگه می دارد.
اقتصا ِد ترکیه ،به
تداوم نیروی کار ارزان و مطیع در چارچو بِ
ِ
” بازار کار انعطاف پذیر “ به منظور جذب سرمایه های خارجی ِ سیال و
تأمین درجه باالیی از سود تکیه دارد ،و تنها الیه هایی می توانند
ِ
طور موقت سطح پایین درآمد خود را باال ببرند که از امکان به چنگ
به
ِ
آوردن اعتبار بانکی برخوردار باشند .اقتصاد سیاسی کنونی ترکیه
دوام
پشتیبان منافع الیه های فوقانی و ثروتمندان است ،و برپایی و
ِ
جامعه یی آزاد و دموکراتیک که در آن قشرهای کار و زحمت بتوانند
از حقوق صنفی شان بهره مند شوند را امکان پذیر نمی سازد .نیروی
” اسالم سیاسی “ حاکم در ترکیه ،برای حفظ این اقتصاد سیاسی مس ئله

1۶

عدالت اجتماعی را در دستور کار خود ندارد ،و به همین دلیل تعهد ش
به دموکراسی و آزادی ناپایدار است .
اگر در ترکیه کنونی نیروهای ” اسالم سیاسی “  ،در بیان و عمل ،نظام
طور کامل و بدون پرده
سرمایه داری بر اساس ” اقتصاد بازار “ را به
ِ
پوشی الگوی خود قرار داده اند ،ولی در کشور ما نظام والیی خود را
دشمن سرمایه داری اعالم می کند ” .اسالم سیاسی ِ “ حاکم بر کشور ما در
حوزه تحو ِل اقتصادی کارنامه بسیار سیاهی دارد؛ در اقتصا ِد این
حکومت هیچ گاه چیزی به نام ” اقتصاد اسالمی “ وجود خارجی پیدا
چرخش ” امام خمینی “ به سوی
نکرد .ازدهه  ۶۰خورشیدی ،با
ِ
نوع سرمایه داری
” بازاریان محترم “  ،تا به حال خشن ترین و فاسدترین
ِ
انگلی ِ ضدتولیدی بر کشور ما تحمیل شده است .نتیجه این فرایند ،رش ِد
سرمایه داری تجاری و سلطه آن در اتحادی مقدس با بورژوازی
بوروکراتی ک ِ رانت جوی بر هرم قدرت سیاسی بوده است .سرمایه د اری
تولیدی ملی کشورمان ،با تسلط سیاسی ” اسالم سیاسی “ و گسترش
طور عمدی و با شدت بسیار زیر ضربه قرار
سوداگری غیر تولیدی ،به
ِ
گرفت .واقعیت انکارناپذیر این است که ،بعد از جنگ ،برنامه
دولت های حاکم بر کشورمان ،با وجود شعارهای دهان پ ُ رکن و آغشته
1۷

با هدف های عدالت خ واهانه در سرابی به نام ” اقتصاد اسالمی “ و با
جهت گیری ای بارز به سوی “ تعدیل اقتصادی ”  ،پی ریز ی ِ ” اقتصاد آزاد “
بوده است .از همان ابتدای انقالب تا کنون ،بخش های عمده نیروی ”
اسالم سیاسی “ کشورمان در جهتی مخالف با تغییرهای بنیادی
ت نیروهای مترقی در این
اجتماعی  -اقتصادی عمل کرده اند ،و خواس ِ
زمینه را به شدت سرکوب کرده اند ،و این روند مختص به عقب
مانده ترین نوع ” اسالم سیاسی “ فقاهتی و بورژوازی سنتی کشورمان
نبوده است .دیدگاه ها ،برنامه ها ،و عملکردهای بخش های متجددتر
” اسالم سیاسی “ و همین طوربخش های عمده روشنفکرهای اص الح طلب
در ارتباط با اقتصاد ،گرایش بارزی به سوی نقش محوری ” بازار
آزاد “ داشته است ،و آن را چارچوب الزم به منظور دموکراتیزه کردن
نظام والیت فقیه دانسته اند .واقعیت این است که ” ،اسالم سیاسی “ از
نوع اصالح طلب آن ،در  ۸سال ریاست جمهوری خاتمی ،با هدف
محور قرار دادن منافع سرمایه داری کالن ،در صدد به وجود آوردن
بازار کار انعطاف پذیر و پایین آوردن ارزش نیروی کار بوده است.
در این  ۸سال ،نحله اصالح طلب ” اسالم سیاسی “ هیچ گونه برنامه و
محو نقش محوری سرمایه های کالن تجاری
اقدام عملی ای در راستای
ِ
1۸

و کوتاه کردن دست بورژوا زی بوروکراتیک فاسد انجام نداد ،و اقتصاد
سیاسی بغایت ناعادالنه کشور ما که به نفع الیه های فوقانی الیگارش
است تغییری نکرد ،فقط تسلط به منبع های کالن اقتصادی دست به دست
شد .گسترش بی عدالتی در دوره اصالح طلبان حکومتی ،خود یکی از
سیدن نحله دیگر ” اسالم سیاسی “ ،
عامل های تعیین کننده به قدرت ر
ِ
یعنی احمدی نژاد ،و بر پایه شعارهای پوپولیستی آغشته به گفتمان دینی
ب ” عدالت و مهرورزی “ بوده است .این نوع ” اسالم سیاسی “ نیز
در با ِ
در  ۸سال گذشته شدیدترین شکل تعدیل های اقتصادی را بنابر نسخه ها
و حمایت های مستقیم “ صندوق بین المل لی پول “ بر مردم کشور ما تحمیل
جمهور
کرد .در این دوره ” ،رهبر “ و رئیس
ِ

کودتایی اش ،با

خدعه گری ،نظام والیی را مدافع ” عدالت “ و رودررو ی ِ استکبار و
سرمایه داری اعالم کردند .در این دوره نیز مانند دیگر دوره های بعد
از انقالب ،بی عدالتی اقتصادی گسترش یافت ،تمرکز ث روت های انگلی،
و رانت خواری ،روا ِل معمول بود ،و اقتصاد کشور همچنان به صورت
تک محصولی و وارداتی باقی ماند .جالب توجه آنکه ،در طول سه دهه
گذشته ،دفاع از حقوق قشرها و طبقه های کار و زحمت با شدت و
خشونت سرکوب شد .حذف نیروهای مترقی از صحنه سیاسی به وسیله
1۹

” اسالم سیاسی “ و سرکوب خشن فعالیت های صنفی ،در راستای حفاظت
از اقتصاد سیاسی بغایت ناعادالنه و منافع فزون طلبانه قشرهای فوقانی ِ
متصل به هرم قدرت ،بوده است .می توان گفت که ،رویکرد ” اسالم
سیاسی “ به دگرگونی های بنیادی اقتصادی  -اجتماعی ،که مهم ترین
گذار کشورهای اسالمی از عقب ماندگی و استبداد به سوی آزادی
عامل
ِ
طور فعال
است ،در بهترین حالت آن منفعالنه ،و در بدترین حالتش به
ِ
ارتجاعی اند .در اینجا صحبت از فرد یا شخصیت های مذهبی نیست،
برای مثال ،در کشور ما بسیاری شخصیت های مسلمان روشنگر و
مبارز می توان یافت که نقشی مهم در ر استای منافع مردم داشته اند و
دارند .تاکید ما این است که ،ضعف و ناپیگیر ی ِ بخش های متجدد و
رفورمیست نیروهای ” اسالم سیاسی “ به دلی ِل ایمان و باورهای دینی شان
ب سکوالریسم -
نیست .این نوع نتیجه گیری های دین ستیزانه در قال ِ
دموکرات ناب ،اصوال یا ذهن گرایانه است و یا هدف هایی مغرضانه
را دنبال می کند .مسئله کلیدی این است که ،رفتار ناپایدار و ناقص
” اسالم سیاسی “ متجدد در برابر آزادی – دموکراسی ،برآمده از دیدگاه
محافظه کارانه اش درباره اقتصاد سیاسی و عدالت اجتماعی است.
مدام بخش هایی مشخص و مهم از نیر وهای
دست دست کردن های
ِ
2۰

حکم
ت طرد رژیم والیت فقیه در
اصالح طلب در برابر ضرور ِ
ِ
پیش شرط گذار از استبداد به سوی دموکراسی ،از جمله پیامدهای درک
ت عدالت اجتماعی و
نکردن وجو ِد رابطه ارگانیک میان خواس ِ
دموکراسی  -آزادی است .

به نقل از "نامه مردم" ،شماره  13 ، ۹22خرداد ماه 13۹2
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بن بست و افالس « اسالم سیاسی » و مدعیات دروغ رهبر رژیم والیت
فقیه
شکست مفتضحانه یک دهه سیاست های نابخردانه رهبر رژیم والیت
فقیه در عرصه تنش آفرینی در منطقه و به هدر دادن صد ها میلیارد
دالر ثروت ملی کشور در راه “ غنی سازی ” هسته ای و شعارهایی
همچون “ قطعنامه شورای امنیت ” برای ما “ برکت ” است و همچنین
سیاست های مخربی همچون “ اقتصاد مقاومتی ” که ثمره اش نابودی زیر
ساختار تولیدی کشور ،تشدید دهشتناک فقر و محرومیت ده ها میلیون
ایرانی و فربه تر شدن رهبران رژیم و سپاه و نزدیکان آنها بوده است،
بی شک عواقب سنگینی برای رهبر ان ٰرژیم و آینده رژیم استبدادی
حاکم بر میهن ما به همراه خواهد داشت که نمی تواند برای تاریک
اندیشان حاکم نگران کننده نباشد .

22

علی خامنه ای ،به مصداق “ با سیلی صورت خود را سرخ نگه
داشتن ”  ،در سخنرانی اخیر در جمع دانشجویان ،در  2۰تیرماه ،ضمن
تکرار یک سری شعاره ای توخالی و تکراری که نه تنها دانشجویان
کشور ،بلکه بخش بزرگی از حکومت مداران کنونی ایران و سیاست
مداران جهان ،به آن باوری ندارند از جمله مطالبی را مطرح کرده
است

که

بررسی

هرچند

مختصر

آن

ضروری

می

نماید .

خامنه ای در این سخنان برای پنهان کردن شکست خفت بار رژ یم در
مقابل آمریکا و کشورهای اروپایی و تن دادن به همه خواست های
طرف مقابل ،و تأکید بر اینکه “ مبارزه با استکبار ” همچنان ادامه دارد
به توضیح بخش هایی از آرمان های رژیم والیت فقیه می پردازد که
جالب است .
خامنه ای می گوید “ :آرمانها چه هستند؟ جزو چیزهایی که بنده اینجا
یادداشت کرده ام به عنوان آرمانها ،یکی مسئله ی ایجاد جامعه ی
اسالمی و تم دّ ن اسالمی است؛ یعنی احیای تف ک ّر اسالم سیاسی؛ یک عد ه
ای از قرنها پیش ،سعی کردند اسالم را از زندگی ،از سیاست ،از
مدیر ی ّ ت جامعه هرچه میتوانند دور کنند ”...
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“ تفکر اسالم سیاسی ” ک ه رهبر رژیم برآن به عنوان یکی از آرمان
اساسی رژیم تأکید می کند همان سیاست برپایی “ خلیفه گری
اسالمی ”

است که ما نمونه آن را در دهه های اخیر در میهن ما و

همچنین در سوریه ،عراق و افغانستان مشاهده کرده ایم .از جمله
ویژگی های این حکومت آرمانی بنا کردن رژیمی بر پای قوانین قرون
وسطایی ،خشونت ضدانسانی بی سابقه ،شکنجه و گردن زدن انسان
های بیگناه ،ترور و جنگ طلبی و تجاوز و آزار زنان و سرکوب
هرگونه اندیشه متفاوت و آزادی خواهی خارج از چارچوب تنگ نظری
رهبران حکومت اسالمی است .افالس و بن بست سیاسی اینگونه
تفکرات و اندی شه های رهبر رژیم و همراهان او آنچنان است که حتی
بخش بزرگی از رهبران طراز اول مذهبی در ایران و منطقه مرز
بندی های مشخصی با این اندیشه ها کرده اند و این گونه عملکرد را
کامال غیر اسالمی می دانند .حصر ،زندانی و شکنجه کردن رهبران
اسالمی در ایران زیر حاکمیت رژیم والیت فقیه حتی از دوران
حاکمیت رژیم پلیسی شاه فرا تر رفته است و دامن هر رهبر مذهبی ای
که حاضر نیست تن به ترهات رهبری رژیم بدهد ،گرفته است .
خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش ،با اعتراف روشن به هراس او
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و همراهانش از نضج گیری دوباره اندیشه های مارکسیستی در ایر ان
از جمله می گوید “ :الب ت ّ ه من شنیده ام در دانشگاه ما یک جریانهایی باز
دارند حرف مارکسیسم را دوباره زنده میکنند ،منتها این ،دمیدن در
کوره ی خاموش است این ،نقش بر آب زدن است؛ دیگر به درد
نمیخورد .با آن همه ا دّ عام دّ عا و با آن همه سروصدا و آن همه قربانی
گرفتن و مانند اینها ،نظامهای کمونیستی دنیا بعد از شصت سال ،هفتاد
سال ،جز افتضاح ،چیز دیگری به بار نیاوردند؛ یعنی دروغ بودن
شعارهایشان ثابت شد ،ناتوانی و ناکارآمدی شان هم ثابت شد؛ بنابراین
آن ،دیگر برنمیگرد “ .
جالب اینجاست که خامنه ای و رهبران رژیم به خوبی می د انند که این
نضج گیری اندیشه های مارکسیستی ارتباط روشن و انکار ناپذیری با
حیات و پیکار حزب تود ه ٔ ایران دارد و بنابراین رهبر رژیم تالش می
کند تا در ادامه همین سخنان ،با حمله به حزب ما آن را بی اعتبار
جلوه دهد و اضافه می کند “ :همان هایی که عضو حزب توده بودند و
بیست سال زندان هم کشیده بودند ،بعد آمدند در تلویزیون جمهوری
اسالمی ،بدون اینکه فشار و زوری وجود داشته باشد “ ،غلط کردم نامه ”
را نوشتند و خواندند؛ این را شماها شاید یادتان نیست؛ مال سال های
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اوائل  ۶۰است .ده دوازده نفر از عناصر حزب توده آمدند تلویزیون
ج ب کردم ،ما
جمهو ری اسالمی ـ بنده آن وقت رئیس جمهور بودم؛ من تع ّ
ج ب کردیم که این ها
دوستان ف عّ ال و مسئولین درج ٔه یک کشور تع ّ
چطور آمده اند … این ها آمدند صف کشیدند ،نشستند روی صندلی ،یک
نفر از خودشان به عنوان مجری شروع کرد از این ها سئوال کردن
مواردی که خیانت های حزب توده را به کشور اثبات می کرد ...بعضی
از اینها را ما از نزدیک می شناختیم؛ بعضی ها با ما هم زندان بودند؛
بعضی ها را بعد از زندان دیده بودیم و می شناختیم شان ،ا دّ عا و
م دّ عاهایشان تا عرش میرفت  -اینها آمدند صف کشیدند ،نشستند روی
صندلی ،یک نفر از خودشان به عنوان مجری شروع کرد از اینها سؤال
کردن [درباره ی] مواردی که خیانتهای حزب توده را به کشور اثبات
میکرد .بعد آنها هرکدام که یک خرده کوتاه می آمدند و حرف نمیزدند،
این مجری چون از خودشان بود ،میگفت آقا ،فالن وقت ،فالن کار را
شما کردید ،فالن چیز را گفتید ،مجبور میشد بگوید بله ،گفتم؛ یعنی ما
نبودیم که از آنها میخواستیم اقرار بگیریم ،خودشان از خودشان اقرار
می گرفتند ”...

2۶

ما در شماره پیش “ نامه مردم ” ضمن اشاره به مصاحبه خبرگزاری
سپاه پاسداران به پرتوی ،عضو سابق حزب و همکار اطالعاتی دستگاه
های امنیتی رژیم و همچنین چاپ یک سلایر از پیش تنظیم شده دستگاه
های امنیتی رژیم در خبرگزاری فارس از یورش سازمان یافته و
هماهنگ رژیم بر ضد حزب ما سخن گفتیم .
سخنان اخیر خامنه ای ،که به شکل مشخصی هم در سخنان پرتوی و
همه در سلایر منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس نیز منتشر شده
است را به هیچ وج ه نمی توان اتفاقی دانست .دروغگویی رهبر رژیم
والیت فقیه که خود را شخصی مذهبی و روحانی معرفی می کند نمی
تواند از سر بی خیری و بی اطالعی او از وقایع دهشتناک و تکان
دهنده ای که در زندان های زیر نظر او رخ داده اند باشد .بر این
اساس موضوع گیری های فریبکارانه رهب ر رژیم تنها یک معنا دارد
بن بست نظری و افالس “ اسالم سیاسی ” ای که آرمان او و طرفداران
اوست و تالش در بی اعتبار جلوه دادن مخالفان سیاسی و دگراندیشان.
در زمینه این ادعای رهبر رژیم که بخش اساسی ای رهبران حزب ما
به دلیل شکنجه های وحشیانه “ سربازان گمنام امام زم ان ” همچون
شریعتمداری ها و دیگران مجبور به بیان مسایلی شدند که دروغ های
2۷

دیکته شده از سوی شکنجه گران بودند آنقدر سند و مدرک منتشر شده
است که دیگر کمتر کسی برای آنها اعتباری قائل است .
به عنوان نمونه مرتضی کاظمیان ،از چهره های جنبش اصالح طلبی
در ایران در پاسخ به همین مدعیات رهبر رژیم می نویسد“ :
صرف نظر از داوری در مورد کارنامه حزب توده و عملکرد
رهبرانش ،آنچه که در اینجا مورد توجه است ،همان اشاره آیت هللا
خامنه ای به “ غلط کردم نامه ” نوشتن و “ اقرار بدون فشار و زور ”
رهبران حزب توده است .در این خصوص سخن کم نیست؛ اما تنها
به عنوان یک شاهد مهم ،می توان به نامه تاریخی نورالدین کیانوری به
رهبر جمهوری اسالمی در بهمن  13۶۸اشاره کرد .در این نامه
مفصل ،نفر نخست حزب توده از شکنجه ها علیه خود و هم حزبی هایش
شرح مفصلی می دهد .برخی از این خشونت ها که در سند مزبور به
تفصیل تشریح شده ،به اجمال چنین است :
ـ شالق با لوله پالستیکی تا حد ” آش و الش کردن کف پا “ ؛
ـ “ دستبند قپانی ” به مدت  ۸تا  1۰ساعت متوالی برای  1۸شب پشت
سر هم؛

2۸

ـ شالق همراه با “ انواع توهین و با رکیک ترین ناسزاگویی ها ” ؛ و
ـ آویزان کردن فرد با طناب از سقف همزمان با دس تبند قپان؛
ـ “ شکنجه روحی ” :شالق زدن همسر و دختر پیش چشم متهم .
کیانوری در نامه مفصل و غریبش به نفر نخست نظام ،ضمن توضیح
فشارهای غیرانسانی و غیرقانونی گوناگون وارد شده به خود و
همسرش (در  ۷۰سالگی) و نیز به گروهی از همفکرانش ،تاکید
می کند “ :به وجدان انسانیم سوگند که یک کلمه از آنچه نوشتم خالف
واقع و حقیقت نیست ” .ربع قرن پس از این نامه تلخ ،آیت هللا خامنه ای
اما از “ اقرار بدون فشار و زور ” رهبران حزب توده می گوید ،و البته
از “ صداقت ” و “ انصاف “ ” ....
افزون بر این همانطور که ما در شماره قبل “ نامه مردم ” اشاره کردیم
رفیق قهرمان دکتر احمد دانش ،عضو کمیت ٔه مرکزی حزب تود ه ٔ ایران،
در زمین ٔه رفتار غیرانسانی ِ جنایتکاران رژیم والیت فقیه در زندان ها،
در نامه سرگشاده یی به آیت هللا منتظری ،از زندان اوین ،ازجمله
نوشت ” :قلم من که تحم ِل بار بیان این همه زشتی و پلیدی را ند ارد،
ددمنشان رژیم طاغوت و
ولی نمی دانم شما که خود مدتی گرفتار
ِ
زندانی بوده اید ،آیا می توانید حال انسانی را نزد خود مجسم کنید که
2۹

اغلب در نیمه های شب با چشمانی بسته و در گوشه های خلوت و
تاریک زندان ،با این احساس که تنهای تنهاست ،کوچک ترین حقی
ندارد و هیچ کس به فریادش نمی رسد ،باید انواع شکنجه های روانی و
جسمی را تحمل می کردم “ .
و سند دیگر اینکه ،گالیندوپل ،نماینده ویژه اعزامی از سوی سازمان
ملل به ایران ،در گزارشی دربار ه ٔ وضعیت حقوق بشر در ایران ،پس
از سفرش به ایران در بهمن ماه سال  ، 13۶۸و پس از فاجعه کشتا ر
ملی هزاران زندانیان سیاسی ،ازجمله صدها تن از رهبران ،اعضا و
هواداران حزب ،دربار ه ٔ دیدارش از زندان اوین و دیدارهایش در این
زندان ،ازجمله نوشت ” :سه تن از اعضای پیشین حزب توده در یک
سلول به سر می برند .آقای کیانوری ،دبیرکل سابق ،یکی از کادرهای
باال و یک عضو ساده .تنها آقای کیانوری پذیرفت که نامش در گزارش
بیاید .او به

شدت انکار کرد که جاسوس یک قدرت خارجی بوده و

قصد براندازی دولت انقالبی را داشته است .وی در برابر مسئوالن و
کارمندان زندان تائید کرد که شکنجه شده بود ،دست های نیمه فلج و
انگشتان شکسته خود را نش ان داد و از دیگر شیوه های آزار سخن

3۰

گفت[ “ ...به نقل از ” :نام ٔه مردم “  ،شمار ه ٔ  ، 3۰3سه شنبه  2۹اسفندماه
]. 13۶۸
علی خامنه ای و دیگر رهبران رژیم به عبث می کوشند تا از طریق
این دروغ پردازی های رسوا اعتبار پیکار صد ساله جنبش کمونیستی
ایران و نبرد بیش از هفتاد و اندی حزب تود ه ٔ ایران را اینگونه خدشه
دار کنند .پیکار خلل ناپذیر توده ای ها در دفاع از حقوق زحمتکشان و
برای تحقق آزادی و عدالت اجتماعی همواره خاری در چشم دشمنان
منافع ملی و مردمی میهن بوده است و این است راز روئین تنی حزب
ما .
آنچه امروز علی خامنه ای باید به آن پاسخ دهد عواقب سیاست های
فاجعه باری است که رهبری رژیم والیت فقیه در دهه ها اخیر بر میهن
ما تحمیل کرده است “ .بی اعتباری و افالس نظری “ اسالم سیاسی ” ای
که خامنه ای در تالش احیای آنست مدتهاست در چشم مردم ما و مردم
منطقه به اثبات رسیده است و برخالف مد عیات خامنه ای که مارکسیسم
با پول آمریکایی هاست که دارد احیا می شود این نیروهای مدافع
“ اسالم سیاسی ” همچون داعش و دیگرانند که با امکان های مالی
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عربستان سعودی ،دیگر نیروهای ارتجاعی منطقه و سیا به جنایات
خود در منطقه ادامه می دهند .
به نقل از « نامه مردم »  ،شما ره  5 ، ۹۷۸مرداد ماه 13۹4
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گفتاری در باب « اسالم سیاسی »
چکیده
در چند ده ٔه اخیر ،آنچه در ادبیات سیاسی امروزی از آن با عنوان
“ اسالم سیاسی ” نام برده می شود ،نقش مسل ّ ط و فزاینده ای در رخدادها
و تحوّ ل های خاورمیانه داشت است .تفسیرگران و تحلیلگران غربی
همیشه سعی داشته اند که تاریخ این منطقه را صرفا ً از دیدگاه مذهبی،
و به ویژه در قالب مناقشه میان پیروان اسالم شیعه و س ن ّ ی توضیح
دهند .این توضیح و تفسیر در عمل نقش امپریالیسم را نادیده می گیرد
و بر این واقعیت پرده می اندازد که ظهور و رشد اسالم سیاسی
پدیده ای از لحاظ تاریخی به نسبت تازه است .
اسالم سیاسی یا اسالم بنیادگرایانه خواهان ا ِ عمال کنترل دینی بر هم هٔ
جنبه های زندگی است و ایدئولوژی دینی را با ا ِ عمال قدرت سیاسی -
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یعنی حکومت  -در هم می آمیزد .اسالم سیاسی اگرچه به شکل های
گوناگونی تظاهر یافته است (از اخوان الم سلمین گرفته تا سازمان های
س ل َ فی مثل القاعده) ،ولی یکی از مشخصه های کل ّ ی آن مردود دانستن
َ
ارزش های “ غربی ” و شعار سر دادن دربار ه ٔ ستیز با “ استکبار ” غرب
است .جالب است که همین اسالم ،در عین حال رژیم هایی را از لحاظ
سیاسی تأیید می کند که رابط هٔ تجاری و اقتصادی تنگاتنگی با
قدرت های امپریالیستی دارند ،و در آنها توزیع ثروت به ش دّ ت نابرابر
است و از قدرت دولتی به منظور تأمین و تضمین شرایط در راه
انباشت سرمایه توسط شمار اندکی از نخبگان استفاده می شود .نکت ٔه
قابل توجه این است که اسالم سیاسی معاصر نقشی را بازی می کند ک ه
البته با نقش اسالم در دور ه ٔ امپراتوری عثمانی و در مصر پس از
عثمانی کام ال ً متفاوت است .در آن دوره ،اگرچه دین در تأیید اقدام های
دولت ها یا مخالفت با آنها نقش داشت ،ولی مراکز قدرت نهادهای دینی
و قدرت های دولتی کام ال ً جدا از یکدیگر بودند .
همان طور که پیشتر اشاره شد ،اسالم سیاسی به معنایی که امروزه از
آن برداشت می شود ،پدیده ای به نسبت نوظهور است .این پدیده ارتباط
تنگاتنگ با تالش هایی داشت که در دهه های  134۰و  135۰صورت
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می گرفت و هدف از آنها ایجاد بی ثباتی در جنبش ها و دولت های مترقی
و ضدامپریالیستی سکوالر ( مدافع جدایی دین از حکومت) بود که در
آن زمان در بخش بزرگی از خاورمیانه مسل ّ ط بودند و نقش برجسته ای
داشتند .این تالش فایده ای دوجانبه داشت :هم به سود قدرت های
امپریالیستی بود و هم به سود رژیم های ارتجاعی ای که قدرت های
امپریالیستی به آنها ا ت ّ کا داشتند .از ط البان در افغانستان و رژیم والیت
فقیه در ایران گرفته تا حزب عدالت و توسعه در ترکیه و
اخوان المسلمین در مصر و دولت اسالمی در سودان ،اسالم سیاسی
همواره برضد منافع طبق ٔه کارگر عمل کرده است .همان طور که گفته
شد ،به رغم برخی تفاوت ها میان نیروهای گوناگون اسالم س یاسی،
ویژگی عمد ه ٔ سیاست های هم ٔه آنها مخالفت با دموکراسی و مردود
شمردن آن ،و بی اعتنایی به عدالت اجتماعی واقعی است ،و شعارهای
آنها در زمین ٔه عدالت ،پوچ و بی پشتوان ٔه نظام مند و غیر عملی است.
هم ٔه آنها کارنام ٔه تاریکی در پیروی از غیرانسانی ترین الگوهای
اق تصادی نولیبرالی دارند که در خدمت منافع صاحبان ثروت و قدرت
است .
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از سوی دیگر ،آمریکا و متحدانش در اتحادی ٔه اروپا از رخدادهای
سیاسی منطقه ،که در آنها نیروهای اسالم گرای افراطی عامل عمده ای
هستند ،به منظور زمینه سازی برای مداخل ٔه نظامی مستقیم و غیرمستقیم
و توج یه کردن آن ،و نیز ضربه زدن به خواست های برحق توده های
ستم دیده برای ایجاد تغییرهای دموکراتیک واقعی همواره بهره گیری
کرده اند .بخش جدایی ناپذیری از “ طرح خاورمیان هٔ جدید ”  ،آن طور که
آمریکا و اتحادی ٔه اروپا آن را مطرح کرده اند و به پیش می برند ،با
اتکای به ه مین “ اسالم سیاسی ” به پیش برده می شود .
اسالم سیاسی ،پدیده ای نو یا کهنه؟
اسالم سیاسی اگرچه نقش مهمی در شکست دادن نیروهای چپ و
سکوالر (مدافع جدایی دین از حکومت) در مصر و پاکستان در ده ٔه
 135۰داشت ،ا مّ ا با وقوع انقالب برضد رژیم سلطنتی شاه در ایران و
پیروزی آن در سال  135۷بود که اسالم سیاسی به عاملی کلیدی در
شکل دادن رخدادهای منطقه و َو رای آن فرا رویید .توفیق نیروهای
اسالم گرا در به دست گرفتن رهبری انقالب م ل ّ ی دموکراتیک مردمی
ایران در اواخر ده ٔه  135۰و تس ل ّ ط بعدی آنها بر حاکمیت یکی از
مهم ترین کشورهای منطقه ،اس الم سیاسی را به سویی راند که به عاملی
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چشمگیر در تحوّ ل های منطق ٔه خاورمیانه تبدیل شد .از اواخر ده ٔه
 135۰و آغاز ده ٔه  13۶۰تا کنون هیچ تحوّ لی در خاورمیانه و شمال
آفریقا نبوده است که به نوعی تحت تأثیر نیروهای اسالمی نبوده باشد.
چه در ده ٔه  13۷۰در لبنان در بحب وح ٔه جنگ داخلی و چه در پیکار
مردم فلسطین برای دستیابی به میهن مستقل خود ،چه در جریان تجاوز
امپریالیستی به افغانستان و عراق در ده ٔه اوّ ل قرن بیست و یکم ،و چه
در جریان شکست خوردن “ بهار عرب ”  ،نیروهای اسالم سیاسی عاملی
مخ ّر ب بوده اند و نقشی ویرانگر داشته اند .
ا مّ ا منظور از اصطالح “ اسالم سیاسی ” چیست؟ آیا اسالم سیاسی
ایدئولوژی ای رهایی بخش است یا آن طور که بیشتر تحلیلگران سیاسی
ترقی خواه می گویند ،جریانی ارتجاعی است؟
تعریف
اسالم سیاسی عبارت یا مفهومی از لحاظ تاریخی اخیر است که ریشه
در سیاست های اعمال شده در نیم ٔه دوّ م قرن بیست و یکم میالدی دارد.
اگرچه برخی از پژوهشگران و گرایش های سیاسی مع ی ّ ن اعتباری به
این اصطالح بخشیده اند ،ا مّ ا در عمل این واژه برابر و مترادف با
“ بنیادگرایی اسالمی ” به کار برده می شود .اسالم سیاسی توصیف کنند ه ٔ
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گرایشی در کشور های اسالمی است که ا سالم را دیدگاه و نگرشی
معرفی می کند که برای هم ٔه شرایط گوناگون ،پاسخ های ایدئولوژیکی،
فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،و سیاسی دارد.
اسالم سیاسی م ُ بل ّ غ دخالت ک ل ّ ی ،عمیق و همه جانبه اسالم در جرح و
تعدیل کردن ساختارهای اقتصادی  -اجتماعی ،قانونی ،و سیاسی اجتماع
است و در نتیجه برای کسب قدرت سیاسی و حکومت بر "اساس تعالیم
اسالم" رقابت می کند .
شماری از شرق شناسان و پژوهشگران اسالمی استدالل می کنند که این
س ن ّ ت سیاسی به دور ه ٔ آغازین اسالم و گفتمان اجتماعی و سیاسی ای باز
می گردد که ا دّ عا داشت که برای هم ٔه جنبه های زندگی راه حلی دارد.
این پروهشگران به جنبش هایی اشاره می کنند که از کشورهای اسالمی
آفریقا ،و در درج ٔه اوّ ل شبه جزیر ه ٔ موسوم به عربستان ،سرچشمه
گرفتند و بر بخش هایی از اروپا و آسیا تأثیر گذاشتند .شاهد آنها ،فتح
اسپانیا توسط نیروهای اسالمی در روزهای آغازین ظهور اسال م یا
رخدادهای تاریخی اخیر در ارتباط با ظهور و گسترش امپراتوری
عثمانی از اواخر قرن پانزدهم میالدی است .
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توجه به این نکته اهمیت دارد که اگرچه در دور ه ٔ بنیادگذاری اسالم در
قرن هفتم میالدی (  14قرن پیش) رهبری سیاسی و دینی یکی بود ،ولی
از زمان جنگ ها و کشورگشایی های اسالمی در اوایل قرن هجدهم
میالدی به بعد ،دیگر چنین نبود .از آن زمان به بعد ،نقش رئیس کشور
و نقش دستگاه دینی متمایز و مشخص بود ،و د ّو می از تصمیم های
ف آن ،در
اقتصادی ،سیاسی ،و نظامی اوّ لی حمایت می کرد که هد ِ
درج ٔه اوّ ل ،گسترش اسالم نبود .
فقط از نیم ٔه دوّ م قرن بیستم به بعد است که نیروهای سیاسی م ُ بل ّ غ
اسالمی کردن هم ٔه جنبه های نظام سیاسی  -اجتماعی در افغانستان،
ایران ،مصر ،ترکیه ،فلسطین ،و لبنان شکل گرفتند و ظهور کردند.
هدف اصلی اینها به چالش کشیدن و تقابل با نفوذ نیروهای چپ،
سکوالر ،و م ل ّ ی گرا ،و جلوگیری ک ردن از به قدرت رسیدن آنها یا
ادام ٔه قدرت حکومتی آنها بود .به این ترتیب ،در سراسر خاورمیانه،
اسالم سیاسی به مثابه نظامی اعتقادی نشان داده می شود برای
مل ّ ت هایی که با دولت های اقتدارگرای سکوالر و رژیم های فاسد ،مثل
رژیم شاه در ایران ،مخالف اند ،در حالی که ه دف اصلی از آن،
مشروع نشان دادن انحصار قدرت توسط دولت های اسالم گراست .
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ریشه های اسالم سیاسی
از بعد از پایان یافتن جنگ جهانی اوّ ل ،مبارزه برای یافتن جایگزینی
برای نظام استعماری و غارت منابع کشورهای جهان سوّ م وارد مرحل ٔه
تازه ای شد .در خاورمیانه و آفریقای شمالی نیروهای اسالم گرا تمام
تالش خود را به کار بردند که نگذارند گرایش های چپ و سوسیالیستی
وجهه و رواج در میان مردم پیدا کنند .راه رسیدن به این مقصود ،از
دید آنها ،بازگشت به اصول بنیادی اسالم به همان صورتی که در زمان
پیامبر اسالم و جانشینان بالفصل او مقرر بود ،و تبلیغ برای بازگشت
به آن چیزی بود که آنها م دّ عی بودند که س ن ّ ت های جوامع اسالمی
آغازین بوده است .
حسن الب ن ّ ا در سال  1۹2۸ ( 13۰۷میالدی) جریان اخوان المسلمین را
پایه گذاری

کرد.

در

حدود

همان

زمان،

موالنا

مودودی

مرام

اسالم گرایان هٔ خو را در شبه قار ه ٔ هندو ستان منتشر کرد و در ادام ٔه کار
الب ن ّ ا ،در سال  1۹41 ( 132۰میالدی) “ جماعت اسالمی ” را بنیاد
گذاشت .این هر دو جریان ضمن اینکه علیه استعمار مبارزه می کردند،
م ل ّ ی گرایی سکوالر را مطرود و مردود می دانستند .مودودی خواهان
ایجاد دولت اسالمی در هندوستان بر پای ٔه شریع ت اسالم شد .به همین
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ترتیب ،اخوان المسلمین نیز در مصر به تقاضای مل ّ ی گرایانی که
خواهان پایان دادن به سیطر ه ٔ بریتانیا و برقراری یک دولت نوین و
ص
امروزی بر اساس قانون اساسی بودند ،دست رد زدند و شعار خا ّ
خود را مطرح کردند که امروزه نیز همچنان از آن استفاده می ش ود:
“ قانون اساسی ما قرآن است ” .اخوان المسلمین نیز سازمان های مشابهی
در شماری از کشور های منطقه ،از جمله در سودان ،فلسطین ،اردن،
و لبنان ایجاد کرد .
پس از جنگ جهانی دوّ م ،نسل جدیدی از مل ّ ی گرایان رادیکال،
ضداستعمار ،و سکوالر جایگزین نسل قبلی شد که نتوانسته ب ود به نظام
استعماری که برای اکثریت بزرگی از مردم غیر قابل تح مّ ل شده بود
پایان دهد .روسیاهی دولت هایی که نتوانسته بودند در برابر ایجاد
اسرائیل بر روی سرزمین های متعلق به مردم فلسطین مقاومت کنند،
روحیه و نگرش سیاسی مردم منطقه را تغییر داد .نیروهای سیاسی چپ
و م ل ّ ی گرایان رادیکال در شماری از کشورهای منطقه ،مانند ایران و
مصر ،به حرکت درآمدند و سیستم استعماری کنتر ِل ثروت های عظیم
منطقه ،و پیش از هر چیز ذخایر نفت و گاز دست نخورد ه ٔ آن را ،به
چالش کشیدند .
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این دگرگونی های سیاسی چشمگیر و پ ُ راهمیت از چشم قدرت های
امپ ریالیستی که بر خاورمیانه مس ل ّ ط بودند ،به ویژه از چشم آمریکا که
ط لق استراتژیک و حیاتی
این منطق ٔه از لحاظ ژئوپلیتیکی مهم را ِم لک ِ
خود برای تأمین و تضمین سرکردگی بی رقیب خود در جهان
می دانست ،پنهان نماند .آمریکا از اوایل ده هٔ  133۰به بعد ،در
عرص ٔه سیاسی آشکار ا اسالم را تبلیغ و ترویج کرده است .آیزنهاور،
رئیس جمهور پیشین آمریکا ،در جایی این راز را چنین برمال کرد “ :ما
می خواستیم امکان مطرح کردن شاه سعود در برابر [جمال] ناصر را
بررسی کنیم ...از این لحاظ ،این شاه گزینشی منطقی بود؛ دست کم او
آشکارا ضدکمونیست بود ،و به لحاظ مذهبی نیز در میان هم هٔ مل ّ ت
های عرب جایگاه واالیی داشت ”.
برای درک بهتر موقعیت محکمی که اسالم گراها امروزه به دست
آورده اند ،آگاهی از پیش زمین ٔه اقتصادی موضوع نیز اهمیت دارد.
درآمدهای نفتی عظیم حکومت های خودکامه در کشورهای صادرکنند ه ٔ
نفت از ده هٔ  134۰به بعد این پیامد را نیز داشت که روند صنعتی
شدن ،و در نتیجه زمین ٔه رشد طبق ٔه کارگر سازمان یافته را بیش از پیش
به تأخیر انداخت .در عین حال ،ثروت نفتی نخبگان زمینه ٔ الزم و
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مناسب را برای رشد سیاست های آمران ٔه از باال به پایین در جامعه ای
که جمعیت آن به سرع ت در حال رشد و بسیار فقیر بود ،ایجاد کرد.
ارائ ٔه آموزش ،خدمات اجتماعی ،و خدمات رفاهی به مردم به طور
مستقیم توسط دفاتر خیری ٔه نهادهای دینی صورت می گرفت که هم زمان
تعالیمی

از

لحاظ

اجتماعی

ارتجاعی

را

اشاعه

می دادند .

این دگرگونی ها ب ُعد بین المللی نیز داشت .ب ا هدایت و نظارت عربستان
سعودی ،و از طریق شبکه ای از بانک ها که زیر کنترل محفل های
راست گرای اسالمی و اخوان المسلمین بودند ،پول های کالنی در
سراسر منطقه پخش می شد .این بانک ها از شرکت های رسانه یی،
حزب ها ،و سیاستمدارانی که هم فکر و هم رأی آنها بودند ،و نیز از
صاحبان کسب وکار “ مؤمن ” در طبق ٔه متوسط ،حمایت مالی می کردند.
اینها از تبار طبقات سوداگر بازار و “ سوق ” ها و تیمچه های س ن ّ تی و
همچنین از میان کارشناسان حرفه یی ثروتمند تازه پدیدآمده ای بودند که
از ق ِ بَ ل درآمدهای سرشار شغل های تخصصی شان در کشورهای تولید
کنند ه ٔ نفت ،پول هنگفتی در اختیار داشتند .اخوان المسلمین فعالیت
شبکه های خود در مصر ،کویت ،پاکستان ،ترکیه ،و اردن را از طریق
همین بانک ها تأمین مالی می کرد .
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در دهه های  13۷۰و  ، 13۸۰این نیروهای اسالم گرا موفقیت
چشمگیری در جلب حمایت و اعتماد تهی دستان داشتند .پناهندگانی که
از جنگ و اشغال در فلسطین وافغانستان گریخته بودند ،زاغه نشینان و
حاشیه نشینان شهرها ،و کسانی که به دالیل مذهبی مورد ستم و
بدرفتاری قرار گرفته بودند ،در میان هواداران نیروهای اسالم گرا
بودند .حماس بسیاری از نیرو های خود را از میان اردوگاه های
پناهندگان جذب کرده است که در آنها کسانی جمع شده اند که در نتیج ٔه
سیاست های توسعه طلبانه و تجاوزکاران ٔه نظامی اسرائیل از خانه و
کاشان ٔه خود رانده شده اند .
اگرچه حماس از حمایت صاحبان کسب وکار ،طبق ٔه متوسط ،بازرگانان،
و ثروتمندان برخوردار است ،ولی رهبری و ک ادرهای آن به طور عمده
از میان این اردوگاه های پناهندگان در غزه و از میان تهی دستان
فلسطینی تأمین می شود که کام ال ً مخالف “ سازمان آزادی بخش فلسطین ”
(ساف) هستند که سازمانی است سکوالر و ضدامپریالیست .به همین
ترتیب ،حامی اصلی و ستون عمد ه ٔ حزب هللا در لبنان ،تهی دستان شیعه
هستند که در حومه و حاشی ٔه شهرهای بزرگی مثل بیروت ،در منطقه ای
که آن را “ کمربند بینوایی ” می نامند ،زندگی می کنند.
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د ارودست ٔه “ صدر ” در عراق نیز به طور عمده از مناطق فقیرنشین
شهرک صدر در اطراف بغداد سرباز گیری می کند .
در مصر نیز همین روند دیده می شود .پس از مرگ جمال عبدالناصر،
رژیم انور سادات دوری از سیاست های سکوالر دور ه ٔ پیشین را پیشه
کرد .پول های عربستان سعودی به تأمین هزین ٔه ایجاد شبکه های
“ مدرسه ” های دینی در رده های ابتدایی و متوسطه و شکل گیری
انجمن های اسالمی در میان دانش آموزان و دانشجویان کم ک کرد .این
انجمن ها دانشجویانی را به خود جلب و جذب می کردند که تصویر مبهم
و تحریف شده ای از سیاست های چپ داشتند و در نتیجه به آن بدبین
شده بودند .به این دانشجویان در اردوهای تابستانی “ زندگی خالص
اسالمی ” را آموزش می دادند .این انجمن های اسالمی برای اینکه د ر
دانشگاه ها ،در جوّ ی که چپ ها هنوز نفوذ داشتند ،بتوانند حمایت
گسترده ای به دست آورند ،به اصطالح “ راه حل های اسالمی ” برای
بحرانی که دانشگاه های مصر را فراگرفته بود ارائه می دادند .برای
مثال ،یکی از معضل های روزم ّر ه ٔ دانشجویان شلوغی وسایل رفت وآمد
و بی سرو سامانی و ناکارآیی آنها بود .
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این وضع به خصوص برای زنان و دختران مشکل بود چون در این
رفت وآمدها مورد اذیت و آزار قرار می گرفتند “ .راه حل اسالمی ” این
معضل ،جدا کردن زنان و مردان و جا دادن آنها در مینی بوس هایی بود
که برای همین منظور خریداری شده بود .وقتی که این شیو ه ٔ رفت وآمد
جا افتاد ،اسالم گرایان استفاده از آن را فقط به زنانی که حجاب و
روبنده داشتند محدود و منحصر کردند و بقیه حق سوار شدن به این
مینی بوس ها را نداشتند .به این ترتیب ،اختصاصی کردن وسایل
رفت وآمد ،پاسخ “ اسالمی ” به یک مسئل ٔه اجتماعی و قرار دادن زنان و
دختران دانشجو در وضعیتی بود که چاره ای نداشتند جز آنکه حجاب
اجباری اسالمی را رعایت کنند تا بتوانند با وسایل نقلیه در شهر
رفت وآمد کنند .روش های مشابهی نیز برای دیگر شکل های جداسازی
زن و مرد به کار گرفته شد .به طور خالصه ،ترکیبی از خدمات
اجتماعی و دس تورهای اخالقی (نهی از منکر و امر به معروف) برای
پیش ب ُ رد برنامه های انجمن های اسالمی به کار برده شد و چیزی نگذشت
که در تظاهرات دانشجویی شعار “ هللا اکبر ” در مقابل فریادهای
“ دموکراسی ” ظاهر شد .پس از چند سال ،اسالم گرایان در دانشگاه ها به
نیروی غالب تبدیل شدند و “ چپ ” به عقب نشینی واداشته شد .
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با این شیوه ها بود که به کمک عربستان سعودی و از راه تقویت و
تأمین مالی چنان انجمن ها و “ عُ لما ” یی که از سوی عربستان هدایت
می شدند ،ابتکار عمل از نیروهای چپ و به طور کلی ترقی خواهان
گرفته شد .در تهاجم بعدی در ده ٔه  ، 13۶۰عربست ان سعودی از راه
بسیج لشکری بزرگ از نیروهای “ جهادی ” خارجی ،که از حمایت مالی
و تجهیزاتی و تسلیحاتی خوبی برخوردار بودند ،در اجرای طرح
آمریکا به منظور فروپاشاندن انقالب افغانستان نقشی تعیین کننده بازی
کرد .
اسالم سیاسی و انقالب ایران
اگرچه زمین ٔه رخدادهای ایرا ن در اواخر ده ٔه  135۰و به ویژه انقالب
 135۷تفاوت چشمگیری با وضعیت افغانستان داشت ،ولی آمریکا
مص مّ م به دخالت مستقیم و غیرمستقیم در رویدادهای ایران بود تا برای
مقابله با نیروهای چپ و از راه منزوی کردن آنها ،نقشی را برای
اسالم گرایان در مقابل نیرو های چپ تأمی ن و تضمین کند .در روند
مبارزاتی که سرانجام به پیروزی انقالب  135۷انجامید ،جوانان و
کارگران متشکل نقش برجسته و عمده ای بازی کردند .این نیروهای
چپ بودند که شکل گیری و اوج گیری اعتراض هایی را آغاز کردند که
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در نهایت به تظاهرات توده یی سال های  135۶و  135۷فرارو یید که
کشور را در بر گرفت .آغاز اعتصاب های کارگری با خواست های
سیاسی در ماه های آخر حکومت سلطنتی بود که به واقع کمر رژیم
سلطنتی را شکست .کارگران شرکت نفت اعتصاب خود را در تابستان
 5۷آغاز کردند و شیرهای نفت را بستند که در نتیجه ضرب ٔه سنگینی
به درآمد و اقتصا د کشور وارد آمد .آمریکا به خطر ش دّ ت گیری
اعتراض ها ،اینکه موج عظیم و قدرت گیرند ه ٔ انقالب داشت نیروهای
چپ را تقویت می کرد ،و اینکه اسالم می توانست در مقابله با این روند
راه حل “ موفق ” ی باشد ،واقف بود .
در آن شرایط ،نیروهای اسالمی از یک لحاظ برتری عمده ای نسبت به
نیروهای چپ داشتند .در بیست و پنج سالی که از کودتای  2۸مرداد
 32علیه دولت قانونی دکتر مص دّ ق می گذشت ،شاه هرگونه تالش
نیروهای چپ برای سازمان دهی علنی را در هم کوبیده بود و فعالیت
هم هٔ حزب های مخالف را ،و پیش از همه حزب تود ه ٔ ایران را،
غیرقانونی اعالم ک رده بود .به رغم این محدودیت های ایجاد شده برای
چپ ،مسجدها در هم ٔه محله ها و شهرها و روستاها آزادانه فعالیت
می کردند .مسجدها در زیر حکومت شاه به محل هایی تبدیل شدند برای
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گرد هم آمدن ،پناه آوردن ،و تشکل یابی مخالفان ،و روحانیون نیز خود
ج ار و بازاریان ثروتمند
را رهبران جنبش مردمی ن شان می دادند .پول ت ّ
که پیوندهای نزدیکی با مسجد داشتند به این روند کمک کرد و مسجدها
به ستاد های نیمه رسمی جنبش مخالفان در هر محله ای تبدیل شدند .
در چنین وضعیتی ،آمریکا به سوی نیروهای اسالمی روی آورد و
مذاکره با آنها را آغاز کرد تا سرن گونی نهایی رژیم سلطنتی به
صورتی مدیریت شود که به قدرت گیری نیروهای چپ نینجامد .اکنون
شواهد مستندی در دست است که ژنرال الکساندر هِ یگ ،فرماند ه ٔ عالی
نیروهای ناتو ،به ایران فرستاده شده بود تا با اسالم گرایان معامله کند
و عزیمت شاه از تهران و خروج از ایران را سرعت بخشد.
دیکتاتوری در حال سقوط شاه خلئی در قدرت ایجاد کرده بود و این
نیروهای اسالمی بودند که توان تشکیالتی کافی را برای پر کردن این
خأل در آخرین ماه های جنبش انقالبی داشتند .در واقع ،این خود رژیم
شاه بود که زمینه های نقشی را فراهم کرد که اسالم گرایان در انقالب
ایران و پس از آن بازی کردند .
اسالم سیاسی و “ بهار عرب ”
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“ بهار عرب ” نامی است که به رشته خیزش هایی اطالق می شود که
کمی پس از جنبش سبز در ایران ،در سال های  13۸۹و  13۹۰علیه
رژیم های خودکامه در خاورمیانه و با هدف اصالحات دموکراتیک رخ
داد ،اگرچه رژیم والیت فقیه در ایران از آن با عنوان “ بیداری
اسالمی ” یاد می کرد “ .بهار عرب ” در آذر  ۸۹از تونس آغاز شد که در
فاصل ٔه کمتر از یک ماه منجر به سرنگونی بن علی شد و در نخستین
انتخابات بعد ا ز آن ،حزب اسالم گرای “ حرکت النهضة ” با کسب
 3۷درصد آرا برند ه ٔ انتخابات شد .ا مّ ا در انتخابات سه سال بعد ،حزب
سکوالر “ ندای تونس ” توانست با کسب  3۸درصد آرا ،اکثریت را از
دست اسالم گرایان بگیرد .د ّو مین خیزش “ بهار عرب ” در مصر بود که
مسیر متفاوتی را طی کرد .اعتراض علیه رژیم دیکتاتوری حسنی
مبارک در دی ماه  ۹۰آغاز شد که خیلی زود به استعفای او انجامید.
در انتخابات بهار همان سال ،محمد مُ رسی ،نامزد اخوان المسلمین ،در
دور دوّ م توانست  51درصد آرا را به دست آورد .یادآوری می شود که
اخوان المسلمین از  ۹۰سال پیش در مصر فعال بود ه اند .مُ رسی و
اخوان المسلمین خیلی زود برای وارد کردن قوانین شریعت اسالمی در
قانون اساسی مصر دست به کار شدند که اگرچه در همه پرسی
5۰

 ۶4درصد رأی آورد ،ولی چیزی نگذشت که  1۸میلیون امضا در
مخالفت با آن جمع شد .در تابستان  ۹1تظاهرات گسترده و سراسری
علیه م ُ رسی در م صر به راه افتاد و در نهایت ،دخالت ارتش منجر به
برکناری و دستگیری م ُ رسی ،و بازداشت هواداران اخوان المسلمین شد.
در خرداد  ، ۹3در انتخابات بعد از این رخدادها ،السیسی ارتشی با
کسب بیشتر از  ۹۰درصد آرا ،رئیس جمهور مصر شد! اعتراض های
مردمی در اردن ،به لطف پول های زیادی که دولت مجبور شد در امر
خدمات اجتماعی خرج کند ،آرام شد و دولت در قدرت باقی ماند .در
بحرین ،مداخل ٔه نظامی عربستان سعودی دولت را در مقابل تظاهرات
اعتراضی توده یی حفظ کرد .در لیبی و سوریه ،اوضاع به صورتی
دیگر پیش رفت که در هر دو مورد ،مداخل ٔه نیروهای خا رجی
امپریالیستی نقش تعیین کننده ای داشت .رژیم مع مّ ر قذافی در لیبی با
دخالت نظامی مستقیم نیروهای آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی
سرنگون و خود قذافی نیز به فجیع ترین شکلی کشته شد .از آن زمان
به بعد آشفتگی و بی سرو سامانی و مناقشه های قبیله یی کشور را در بر
گرفت ه است و زندگی مردم عادی در عمل فلج شده است .در سوریه،
دولت بشار اسد در رسیدگی به خواست های دموکراتیک مردم معترض
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تعلل و کوتاهی کرد و ح ت ّ ٰی با مقابل ٔه خشن با آنها دست زد .بالفاصله
نیروهای اسالم گرا ،و به ویژه نیروهایی که با پول و تسلیحات عربستان
سعودی تأمین و تجهیز شده بودند ،از فرصت استفاده کردند و مسیر
اصالحات دموکراتیکی را که مردم خواهان آن بودند به کل تغییر دادند
و سوریه را درگیر مناقشه های نظامی کردند که هنوز هم ادامه دارد.
در الجزایر ،عراق ،کویت ،مراکش ،عمان و ح ت ّ ٰی در عربستان سعودی
نیز تظاهرات کوچک و ب زرگی رخ داد که به دالیل گوناگون به نتیج ٔه
مطلوب نرسیدند .
آنچه در هم ٔه

رخدادهای “ بهار عرب ” مشترک بود ،زمینه های

نارضایتی اجتماعی مانند بیکاری ،فقر ،فساد دولتی ،و اجرای
سیاست های اقتصادی  -اجتماعی ریاضتی در کشورهای یاد شده بود.
نقط ٔه مشترک دیگر ،بسیج نیروهای ا سالم سیاسی برای بهره گیری از
خیزش های مردمی و به دست گرفتن کنترل اوضاع بود .جنبش های
اعتراضی اوّ لیه ای که در هم هٔ آن کشورها با خواست اصالحات عمیق
سیاسی  -اجتماعی به راه افتاد ،در اساس جنبش هایی دموکراتیک،
سکوالر ،و مسالمت آمیز بودند .اگرچه نیروهای اسالم سیا سی در آن
جنبش های اوّ لیه حضور داشتند ،ا مّ ا بر روی جنبش ها که حکومت
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رژیم های دیکتاتوری و خودکام ٔه فاسد ،نولیبرال ،و در برخی از موارد
هوادار امپریالیسم را هدف قرار داده بودند ،کنترلی نداشتند .ا مّ ا خأل
سیاسی

ناشی

از

نبود

سازمان های

گسترد ه ٔ

توده یی

نیروهای

دم وکراتیک سکوالر و چپ (که ع ل ّ ت آن ،سرکوب های درازم دّ ت و
خشن همان رژیم ها بود) این فرصت را به اسالم گرایان داد که ابتکار
عمل را به دست بگیرند در حالی که نیروهای سکوالر و چپ هنوز
فرصت کافی برای سازمان دهی نیافته بودند و آماد ه ٔ رقابت با
اسالم گرایان نبودند .یک ی از بهترین و شاید نخستین نمونه های این
روند را در انقالب مردمی  5۷خودمان در ایران می توان دید که
نیروهای اسالمی به ا ت ّ کای شبکه های بزرگ م ُ بل ّ غان اسالمی و مسجدها،
توانستند رهبری اعتراض های گسترده و دموکراتیک مردمی را در
دست بگیرند ،در حالی که رهبران نیروها ی سکوالر و چپ یا در
زندان ها بودند یا در تبعید .

به نقل از « نامۀ مردم »  ،شمارۀ  1۸ ، 1۰۰5مرداد 13۹5

53

تناقض اساسی و آشکار « اسالم سیاسی » با حقوق بشر
بحث بر سر ضرورت درک ماهیت و عملکرد نظری رژیم حاکم بر
میهن ما و ارتباط گسست ناپذیر آن با سیاست های سرکوب گرانه و
پایمال کردن خشن حقوق بشر در ایران ،در دو دهه اخیر ،یکی از
مسایل کلیدی و گره گاههای اساسی تعیین راهکارهای بنیادین برای
رهایی کشور از بندهای استبداد خشن و واپسگرایی اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی بوده است .
در آغاز پیدایی جنبش اصالحات در سال های دهه  ، 13۷۰برخی از
نیروهای سیاسی کشور از ” جامعه مدنی “ و ” گفت و گوی تمدن ها “ و
استقرار ” مردم ساالری اسالمی “ سخن می گفتند و در عین حال معتقد
بودند و اعالم می کردند که تحقق این خواست چارچوب ” اصل مترقی
والیت فقیه “ امکان پذیر است .تجربه تلخ دو دهه اخیر نادرست بودن
ای ن ارزیابی ها را نشان داده است .امروز دیگر برای بسیاری
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نیروهای سیاسی کشور روشن شده است که حاکمیت رژیم والیت فقیه
در تضادی اساسی و آشکار با حقوق بشر و با حقوق و آزادی های
دموکراتیک مردم قرار دارد و پایه های این تضاد افزون بر منافع
طبقاتی حاکمان کنونی ریشه ها ی جدی در بنیان های نظری تاریک
اندیشان حاکم دارد .
اعالمی ٔه حقوق بشر سازمان ملل را می توان یکی از دستاوردهای مهم
بشریت در قرن بیستم ارزیابی کرد .مهم تر اینکه ،تالش در تحقق
برخی از مفاد اعالمی ٔه حقوق بشر سنگ محکی برای مشخص کردن
درجه تأثیرگذاری نیروهای اجتماع ی به دست می دهند ،زیرا به واسطه
تالش این نیروهاست که سرانجام آزادی های بنیادی در یک جامع ٔه
معین نهادینه می شوند .در کشورهای پیشرفته ،از جمله در کشورهای
غربی دست یابی به برخی آزادی های اجتماعی ،فردی و سیاسی،
به طورمستقیم ،با مبارز ه ٔ طوالنی و جان فشانی های

بسیار فعاالن
ِ

جنبش های کارگری ،زنان و دانشجویی ارتباط داشته است .مبارزات
این

نیروهای

الیه های

اجتماعی

که

نتیجه اش

وارد

آوردن

فشار

از

پایین جامعه به باال است ،نخبه گان ،نظریه پردازها و
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سرانجام سیاستمداران و زمامداران کشورهای غربی را ناگزیر به
قبول آزادی ه ا و حقوق دموکراتیک زحمتکشان کرده است و می کند .
البته نقض حقوق بشر ،همچون دستاویزی به منظور تحمیل سیاست هایی
دخالت جویانه به کشورهای دیگر ،مورد سوءاستفاد ه ٔ کشورهای غربی
قرار گرفته است ،هرچند که چنین واقعیتی نمی باید اهمیت این دستاورد
بشری ،یعنی رعایت حقوق ب شر را زیر عالمت سؤال ببرد .به خاک و
خون کشیده شدن مردم عراق در راستای سیاست "تغییر رژیم"،
به بهان ٔه "دفاع" از حقوق بشر به وسیله تجاوز آشکار و خونین
دولت های آمریکا و بریتانیا در اسفندماه  13۸1نمونه ای بارز از
تحمیل سیاست هایی امپریالیستی به کشور و مردم عرا ق بوده است و
فرجام آن ،به "فاجعه انسانی" ای طوالنی مدت تا مقطع زمانی کنونی
برای عراق و عراقی ها منجر شده است .توجه برانگیز آن که ،بهان ٔه
رعایت حقوق بشر و اعتراض به نقض آن از جانب کشورهای قدرتمند،
مخصوصا ً ایاالت متحده آمریکا  ،همواره تابع منافع اقتصادی و سی اسی
این کشورهای مقتدر بوده است .آن ها به قوانین اجتماعی و حکومتی
قرون وسطایی کشوری مانند عربستان سعودی اعتراضی نمی کنند ،زیرا
عربستان متحد سیاسی ،نظامی و طرف اقتصادی پرسود و درجه یک
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آمریکا ،بریتانیا و فرانسه و مشتری عمده و همیشگی سالح های آن ها
است .
به هر حال با وجود سوءاستفاده های مخرب و ضد بشری کشورهای
امپریالیستی از مقول هٔ حقوق بشر ،تجرب ٔه عملی در پهن ٔه جهان و در
کشور ما ،نشان می دهد که دفاع از حقوق انسان ها بخشی بسیار مهم و
حیاتی از مبارزه در مسیر گذار از مرحل ٔه استبداد به سوی استقرار
حاکمیت دموکراتیک م ردمی است .
نیروهای مترقی ،میهن دوست و تحول طلب کشور ما ،از جمله حزب
تود ه ٔ ایران ،با نگاهی به سوی تجربه سال های نخست انقالب مردمی
 135۷اکنون دریافته اند که دفاع پیگیر از آزادی های دموکراتیک بر
محور اعالمی ٔه حقوق بشر  -به ویژه حقوق فردی و حقوق و آزادی های
صنف ی  -در آن باز ه ٔ زمانی ،می توانست زیرپای هٔ فصل مشترک هایی برای
برپا کردن اتحادها در برابر نظری ٔه "اسالم سیاسی" را فراهم آورد.
این فرصت از دست رفت و این تجربه ای است باید از آن آموخت،
زیرا در بره ٔه کنونی همین بحث در مورد "اسالم سیاسی" در برابر
حقوق بشر نیز ص ادق است و بنابراین ،نباید دیگر بار مرتکب خطا
شد .
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روشن است که دین داری و اعتقادات مذهبی در بین بخشی عمد ه ٔ از
مردم کشورمان ،شکل دهند ه ٔ رفتار و زندگی شخصی آنان است ،اما این
واقعیت به هیچ وجه دلیلی برای پذیرفته شدن "اسالم سیاسی" ،دستگاه
طویل و عریض حاکمیتش ،س یاست های کالن آن و اینکه دیگران چگونه
باید زندگی و عمل کنند نیست .اتفاقا ً تجربه نشان می دهد که اعالمی هٔ
حقوق بشر تضمین کنند ه ٔ حقوق فردی در مورد آزادی اعتقادات دینی
انسان ها بوده است .
در  4سال گذشته ،شالود ه ٔ نظری نظریه پردازان مدعی ِ آزادی خواهی و
رعایت حقوق بشر از طریق اعتدال گرایی ،از جمله حسن روحانی و
اصالح طلبان حکومتی ،بر این بوده است که راه چار ه ٔ دیگری
به منظور گذار از مرحل ٔه استبدادی کنونی وجود ندارد و بناچار باید
تسلط "اسالم سیاسی" را پذیرفت و در چارچوب اعتمادسازی با
حاکمیت والیی ،مصلحت ورزی کرد .در سال های اخیر بر هم ٔه این
توجیهات و تئوری بافی ها خط بطالن کشیده شده است ،زیرا که در این
چهار سال گذشته جایگاه والیت فقیه مستحکم تر شده است و در مقابل
آن" ،وضعیت حقوق بشر" واقعی متزلزل تر از پیش شده است .

5۸

اکنون دیگر معلوم شده است که آن چیزی که حسن روحانی با تبلیغات
فراوان زیر عنوان" :منشور حقوق شهروندی" -

در آذرماه - 13۹5

منتشر کرد ،سندی بی ارزش بوده است .این نوع نمایش ،شعار و قول ها
که در هنگام ٔه جلب افکارعمومی ویترین رنگینی از آن ها ارائه
سر خرمن از کار در می آیند .تردیدی در این
می کنند ،همان وعده های
ِ
نیس ت که ،وضعیت حقوق بشر به دست رجال ملتزم به اصل حاکمیت
"اسالم سیاسی" ،یعنی کسانی مانند حسن روحانی و اطرافیانش ،بهبود
نخواهد یافت .
به عنوان نمونه سخنگوی دولت حسن روحانی ،در واکنش به جلوگیری
از ورود زنان ایرانی به استادیوم فوتبال ،در  22شهریورماه ،از قول
رئی س جمهوری گفت" :حل مشکل ورود زنان به ورزشگاه ها صبوری
می خواهد ".این یعنی تکرار همان وعده های سر خرمن .البته ممنوعیت
ورود زنان و دختران به استادیوم فوتبال در قیاس با دیگر
حق کشی های فاحش در مورد زنان و دختران ما ،مسئله یی فرعی
واکنش حسن روحانی و مجیزگویان
به حساب می آید ،اما این واقعه و
ِ
اعتدال گرایان نسبت به این گونه نقض شدن های حقوق بشر ،نشانگر این
است که آمران و مأموران ریزودرشت "نظام" تصور می کنند که انگار
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مأموریت آنان این است که روزی دربار ه ٔ "مشکلی" به نام "حقوق
اجتماعی زنان" به راه حل خارق العاده ای در چارچوب تفکرهای "اسالم
سیاسی" برسند .مث ال ً نجات هللا ابراهیمیان ،عضو شورای نگهبان ،در
 1۹شهریورماه ،می گوید" :پذیرش خانم ها به عنوان رجل سیاسی شاید
یک مقدار مشکل باشد ".
مسئل ٔه تبعیض جنسیتی در جامع ٔه ایران ،همچون دیگر جامعه های
عقب مانده ،بی گمان برآمده از استمرار سنت های واپس گرایانه ای است
کنار باورهای دینی ،ب ُعدهایی اجتماعی،اقتصادی و تاریخی
که در
ِ
دارد .توجه برانگیز این که ،به دلیل پیش زمین ٔه بافت جامعه ما ،سنت ها
و تفکرهای دیرین ٔه زن ستیزانه حتی در میان برخی قشرهای ساکن
شهرها هم هنوز دوام یافته اند .آگاه سازی و آموزش های اجتماعی در
کنار اجرای اکید قوانین ناظر بر برابری جنسیتی ،تنها روش خشکاندن
ِ
ریشه های دیرین ٔه تبعیض جنسیتی است که می باید از سوی دولت و قو ه ٔ
قضائیه سازمان دهی و رعایت شوند .اما واقعیت امر این است که،
رفتار و گفتمان رجال [همگی مرد] و روشنفکر ان دینی متصل به
دیدگاه های "اسالم سیاسی" ،به وضوح نشان می دهند که آنان عزم،
ردان " مورد
توانایی و جرئت دفاع از حقوق زنان را ندارند .این " مَ
ِ
۶۰

تأیید "نظام" والیت فقیه در مقام وزیران و رئیسان قوه های سه گانه ،که
قدرت شان را به اقتدار "نمایند ه ٔ خدا بر زمین" مدیو ن اند ،برای نابودی
ریشه های اجتماعی و اقتصادی تبعیض جنسیتی به غیر از سخن وری -
آن هم به طور موسمی و مناسبتی  -گامی مؤثر در این زمینه برنداشته اند
و برنخواهند داشت و اصو ال ً اجاز ه ٔ ورود به عرص ٔه این مقوله ها را
ندارند .برای نمونه ،حسن روحانی در هفت هٔ آخر کارزا ر انتخاباتی اش
سخن وری های فراوانی در دفاع از جایگاه زنان کرد ،اما اکنون او از
کنار آن همه قول و وعده به راحتی می گذرد و می گوید" :خیلی دلم
ِ
می خواست ...اما نشد ]![ "
همین طور نقض شدید حقوق بشر در مورد حق مردم کشورمان برای
گزینش آزادان ٔه نمایندگان شان در ان تخابات ها خارج از چارچوب "اسالم
سیاسی" و بدون دخالت شورای نگهبان مطرح است .مادامی که حاکم
اصلی ،یعنی ولی فقیه ،در جایگاه "نمایند ه ٔ خدا بر زمین" است،
اصحاب قدرت در رژیم والیت فقیه هیچ گاه مشروعیت رأی مردم را
نمی توانند و نخواهند پذیرفت و از طرف دیگر رجال سی اسی این رژیم
هم هیچ گاه نمی توانند در مشروعیت دادن به رأی مردم قدمی مؤثر
بردارند .
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بااین همه ،آشکار است که استدالل ها ،توجیه ها و انشاءنویسی های
نظریه پردازان و روشنفکران دینی در چهار ده ٔه اخیر تاریخ کشورمان
به منظور تطبیق داشتنن "اسالم سیاسی" با مفاد خدشه ناپذیر "اعالمیه
حقوق بشر" درعرص ٔه حکمرانی ،بیهوده بوده است .مثال ً  ،نمون ٔه ترکیه
الگو ی ِ "اسالم سیاسی" موردنظر اصالح طلبان حکومتی کشورمان بوده
است .در آنجا نیز حزب اسالمی اقتدارگرای "عدالت وتوسعه"،
به رهبری رجب طیب اردوغان ،همواره درصدد محدود کردن حقوق
اجتما عی ،فردی و صنفی مردم ترکیه بوده است .می توان به درستی
مدعی شد که حقوق بشر در ترکیه به دلیل حاکمیت و عملکرد اسالم
سیاسی درحال عقب گرد است .
" اسالم

سیاسی"

در

عمل،

یعنی

دخالت

مستقیم

دین

و

محافل

سازمان دهند ه ٔ امور دینی در هم ٔه امور سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی.
باید یادآور شد که ،در عرص ٔه اقتصادی ،گرایش "اسالم سیاسی" حاکم
بر کشور ما همواره راست گرایانه و به سوی سرمایه داری نولیبرالی
بوده و رویکردش به امر حیاتی ِ "عدالت اجتماعی" ،صدقه ای و بر پای هٔ
خیرات و مبرات بوده است .پس از نزدیک به  4۰سال حاکمیت "اسالم
سیاسی" والیی بر ایران ،دیگر کام ال ً روشن شده است که راه به جلو
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در جهت ترقی میهن مان فقط و فقط از مسیر گذر از استبداد و از
طریق "جدایی دین از حکومت" میسر خواهد بود .آنانی که می گویند
این کاری است غیرممکن ،باید پاسخ شان داد که ،یا جسارت مبارزه را
ندارند و یا به شکل ی از رانت های اقتصادی و سیاسی موجود بهره مندند
و از این روی شعار "جدایی دین از حکومت" را به صورتی مغرضانه،
حرکتی ضد دینی قلمداد می کنند .
در کشور ما ،بر پای ٔه تجربه  4۰ساله حکومت اسالمی ،دستیابی به
آزادی های دموکراتیک مانند :حق برابری زنان ،آزادی اندیشه و بیان و
یا فعالیت های سندیکایی ،به هیچ وجه در چارچوب تن گ ِ نظری و عملی
"اسالم سیاسی" تحقق پذیر نخواهند بود ،زیرا الزم ٔه تحقق آن ها ،قبول
ط مقاوله نامه های بین المللی از سوی دولت ،و
و اجرای غیرمشرو ِ
همچنین ،سازمان دهی ِ کار روشنگرانه در میان توده ها از طریق بس یج
نیروهای اجتماعی به منظور ا ِ عمال فشار از پایین به باال در این مسیر
است .به عبارت دیگر ،سازمان دهی ِ همکاری و اتحاد بین جنبش های
کارگری ،زنان و دانشجویان بر محور مفاد بنیادی "اعالمیه حقوق
بشر" و بردن شعارهای مشترک در بین توده ها .برای مثال،
خواست هایی مانن د" :جدایی دین از حکومت" ،برابر ی ِ حقوق اجتماعی
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کنار آن حق ایجاد سندیکاهای مستقل ،می توانند
و صنفی زنان و در
ِ
ساز فصل مشترک هایی بین قشرها و طبقه های گونه گون جامعه
زمینه
ِ
بشوند .باید توجه داشت که تجرب ٔه جهانی نشان می دهد که اتحادیه های
کارگری همواره در مق ام نیروی محرکه و ستون فقرات جنبش برای
کسب حقوق دموکراتیک ،عمل کرده اند .
مبارزه برای طرد دیدگاه های "اسالم سیاسی" از کشورمان ،مبارزه یی
پرچالش در ب ُعدهای گوناگون است ،ازجمله مبارزه با حاکمیت والیی و
نیروهای سرکوبگر آن و همچنین رویارویی به منظور کنار زدن
نظ ریه پردازان و مدعیان "آزادی خواهی" و نیل به آزادی از مسیر
کاروان اعتدال گرایی .همان طور که پیش تر اشاره شد ،بر اساس تجرب ٔه
حاصل شده از شکست انقالب ملی  -دموکراتیک و ضد دیکتاتوری بهمن
 ، 135۷ضرورت لحظه ایجاب می کند که نیرو های سیاسی تحول طلب،
میهن دوست و دموک راتیک پیرامون شعارهایی مشخص در حمایت از
موازین حقوق بشر و برای از میان برداشتن تسلط نظری و عملی
"اسالم سیاسی" در کشورمان به همکاری مشترک دست بزنند .
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