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اقتصادی  “اسالم سیاسی”اجتماعیِ  -رویکردِ 

  

 ِم بخش دست دست کردن هایی مشخص و مهم از  های مدا

فقیه  م والیت  نیروهای اصالح طلب در برابر ضرورتِ طرد رژی

د به سوی دموکراسی، از  در حکِم پیش دا ر از استب شرط گذا

امدهای درک نکردن وجودِ ر پی ه  ابطه ارگانیک میان جمل

اجتماعی و دموکراسی الت   .آزادی است -خواسِت عد

 

ه  فغانستان، و از جمل ا اکستان،  انه، و همچنین پ در کشورهای خاورمی

فریقا، در سه دهه گذشته، طیف  آ تا کشورهای شمال  ترکیه گرفته 

ه حل ِ ن ز  اگونی ا با وجود همه  -های( اسالمی ها و مسلک های)آموزه گون

https://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2053-
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آن تفاوت بین  الب قوی -ها های مشخص  ترین نیروهای سیاسی  و در ق

نسته د تحول توا ن نفوذشان  ا این گستره سرزمینی را زیر پرتو  دیِ  های کلی

این نیروها که می توان زیر گفتمان  هانجقرار دهند.  بیشتر  ینیِ  ب

پیرامون بازسازی جامعه جمع «اسالم سیاسی» یی است  شان بست، 

ا اصول  بق ب ایی نوعی از حکومت بر اساس مطا ا برپ اسالمی، و ی

ه است. برای  آموزه های اسالمی در چارچوب جهان مدرن، شکل گرفت

ا آیت هللا خمینی،  ته ت اید دکتر شریعتی، مهدی بازرگان گرف مثال، از عق

دگاه دی اگونی است از  ده طیف گون ثیرگرفته از  دربردارن ا های ت

یبرال، و محافظه کار نظریه ل اهتی  های چپ،  ا نوِع فق “ اسالم سیاسی”ت

ه مهم های  ها و تحول گیریِ سیاست های شکل  ترین عامل که از جمل

نقالب  ا ا تسلط کامل نوِع  بوده 135۷منفی بعدی در  د. در کشور ما ب ن ا

ا به ۶۰در دهه “ اسالم سیاسی”فقاهتی  حال، نظام والیت  خورشیدی ت

توریِ  ا انقالب ضددیکت ه توانست  ا 135۷فقی اش  های مردمی ز هدفرا 

طور کامل تهی کند، و با حذف مردم از صحنه، توانست حق مشروع  به

نیز به نقالب را  ا اوردهای  ایره دموکراسی و توسعه دست نان در د کلی  آ

از حق حاکمیتِ ملی  اع  یز دف د. در عرصه]سیاست[ خارجی ن حذف کن

اویزی در راستای سیاست“ اسالم سیاسی”نزد  به های متظاهر  به دست
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این سه دهه،  اتوری والیی، طی  بدیل گردید. دیکت لیسم ت ا مپری ا ا مبارزه ب

م گرفته  اسیِ وا ای سی ابزارها و نهادهای روبن لگوبرداری مبتذل از  ا ا  ب

م د بدعتی بوده است زیر عنوان  از نظا ایجا های سکوالر، مدعیِ 

ا “ جمهوری اسالمی” ه ب بات اجرای نمایش”همرا تخا ن ا این “. های  قعیت  وا

ا توجه به محدودیت“ اسالم سیاسی”ست که ا فقاهتی، ب های سیاسی  نوِع 

ای سیاسی ییِ روبن ا دئولوژیک آن در عرصه برپ ی ا ا  و  ای نو، منطبق ب

انسانی و وعده ا کنون به کرامت  اموفق  ها و موازین دینی، ت طوِر کامل ن

اموفق نیز خواهد بود   .بوده است و ن

ا ب عدالت و ”ن کشورمان، حزب الگوی مورد نظر برخی از اصالح طل

اییِ نظام “ توسعه تیک”در ترکیه است که مدعیِ برپ “ اسالم دموکرا

ه  حل ِ ن این  تیک -“اسالم سیاسی”است.  ا نمایی دموکرا یز  -ب در ترکیه ن

ایی است. هرچند  نای سیاسی کشورهای اروپ تباس از روب ق اسالم ”ا

تر  موفق در ترکیه امروز از نظر نمادهای دموکراتیک بسیار“ سیاسی

نیز  و پیشرفته ینجا  ا ما در  قیه است، ا ف ایران والیت  تر از نمونه آن در 

این نوع  یم که  ین ب ه است “ اسالم سیاسی”می  نست نتوا در طول دهه گذشته 

ابزار سیاسی کوچک ا  ی د،  نها دینی را در  ای برآمده از نظریه ترین  های 

ً حزب  ا ق ا ف ت ا د.  بداع کن ا دی  ه پیشبرد آزا لت و تو”را  1۰در “ سعهعدا
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ه در بسیاری مورد ا بهره سال گذشت ز نمادی  ها ب و “ اسالمی”جویی ا

دینی توده اورهای  ه بر ب ه نحوی ضد دموکراتیک عمل کند.  تکی ها ب

لمسلمین مصر حزب اخوان“ ز ”ا رسی، نوع دیگری ا ، به ریاست محمد مُ

ا بر “ اسالم سیاسی” ن دِ ”است که ب نتخابات آزا ِد “ ا ی ئ ا جامعه ”مورد ت

لی ینب لمل ن“ ا لمسلمین به برکت دالرهای  به قدرت رسیده است. اخوا ا

فتی عربستان و قطر توانسته است صندوق های رأی را مصادره کند.  ن

این نحله  دیه “ اسالم سیاسی”در مصر  اتحا آمریکا و  ا تشویق و حمایت  ب

ا درصدِد بهره ده از دیکتاتوری حسنی  اروپ از ساختارهای بازمان وری 

ِم مبارک در  لب نظا ی همسان ترکیه است. هم “اسالم دموکراتیک”قا

بتدایی  ا انواع حقوق  ایمالی  ذیر پ اپ نکارن ا ابر شاهدهایی  بن اکنون 

از سوی اخوان آزادی در مصر  تیک و  لمسلمین و همیاران  دموکرا ا

در  13۸۹ماه  های مردمی دی شان روندی معمول است. خیزش سلفی

نیز که نخستین موج ا کرد، های موسوم  تونس  به بهار عربی را برپ

انه قدرت ی پسگرا یند وا  اسالم سیاسی”گیریِ نیروهای  دستخوِش همین فرا

د شده است. قدرت“  تخابات آزا ن ا “ اسالم سیاسی”گیریِ  از طریق اجرای 

نده شدن خواست ه حاشیه را ا ب تیک   در مصر و تونس، ب های دموکرا

عی و مترقی مردم و محدود شدن مدام فضای عمل نیروهای اجتما
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تیکی است که  یند ضد دموکرا این همان فرا ه بوده است.  همزمان و همرا

ابر شرایط مشخص محلی و به شکل ن نیز ترکیه ب یران و  ا های  در 

اگون، عمل می ابراین، می گون بن ه قدرت رسیدن  کند.  توان گفت که، ب

با وجود کسب و  حتی از طریق صندوق“ اسالم سیاسی” های رأی و 

یته و رفورمیسم، در تحلیل نهایی،   جذب جنبه از مدرن های معینی 

آوردن دگرگونی های اساسی در به  دارای ضعف نیادی در  وجود  ب های 

  .جهت آزادی و دموکراسی است

اچر، در دهه  لد ریگان و مارگارت ت ا میالدی، نیروهای  1۹۸۰رون

ه بن“ مجاهدین اسالمی” فغانستان و از جمل ا ،  در  مبارزان ”الدن را

اکستان و “ آزادی قیم حکومت نظامی پ ا حمایت مست دند. ب امی می ن

ه برکت آموزش کمک های نظامی و  های مالی عربستان سعودی، و ب

آمریکایی، نیروهای  با شعار آزادی و مبارزه “ مجاهدین اسالمی”اسلحه 

بین بردند. عقب  از  ا کفر، حکومت مترقی و سکوالر دکتر نجیب را  ب

انی، در سه دهه گذشته در “ اسالم سیاسی”ترین شکل  مانده ب ل از نوع طا

ابودی نیروهای  ا ن ه ب تو و همرا ا ن لت نیروهای  ار دخا فغانستان، در کن ا

این کشور را  نستان،  فغا ا ده است و مترقی  به ورطه ویرانی کشان

این نوع  بود کرده است.  ا “ اسالم سیاسیِ ”حاکمیت ملی آن را درعمل ن
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[ آزادی ![ ه باهی  -خوا یبی نیز زندگی مردم را به ت ل اکنون در  که هم 

ده است ده شده آن که با حمایت کشورهای  -کشان پیچی در حکم نسخه 

ه لیستی، عربستان سعودی، و قطر ب ا مپری اکنون  شود، هم میکار برده  ا

ماده می قط کردن رژیم سوریه آ   .گردد برای سا

م است که بخش مهمی از جهان ِر سیاسی، و به مسل ا خصوص  بینی، رفت

دگاه یی مذهبی،  ، در مقام نحله“اسالم سیاسی”های اجتماعی نیروهای  دی

یِ درونی آن را می د برآمده است، و به  از اعتقادهایی که اجزا سازن

انه  لفی از محافظههای مخت شکل ا می رو و  کاری و ارتجاعی گرفته ت

ند. اما در چرخه مبارزه برای به اصالح طلب بروز می آوردن  کن چنگ 

م بخشیدن به قدرت سیاسی ه  -“اسالم سیاسی”شان، نیروهای  و دوا خواست

اخواسته ا ن ید و نوِع اختصاص  در رابطه -و ی ا شیوه تول قیم ب یی مست

دِن ثروت مادی در ج نیِ سیاسی امعهدا  -شان و همچنین شرایط عی

هایی تعیین کننده   اقتصادی مشخِص جهانی قرار می گیرند، که عامل

آن اسی  ِر سی ا امر  در ماهیت رفت اگرچه در ظاهر  ها هست و خواهد بود. 

تمان نخبگان و رهبرهای  دهای مذهبی “ اسالم سیاسی”گف ره به نما هموا

اکتیکی و  عمل، سیاستو معنوی آراسته و مجهز است، ولی در های ت

ند هر نیروی سیاسی دیگری، چه دینی و چه الئیک،   راهبردی ن شان ما
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اقتصادی در مجموع و بی فع  ا نیِ میان من از کنِش عی اسیِ  -درنگ  سی

ذیر  ها و قشرهای اجتماعی پیروی می طبقه اپ یندی گریزن این، فرا کند. 

تاریخ و عمِل زندگی آن را ه هدر جامعه بشری است که  وضوح  ربار ب

لکریم سروش   دهد، و فلسفه نویسی نشان می ال عبدا مث فسانه ا زن های درا

این نسانی، و جز  ا مِت  یمان، مذهب، کرا ا ه  دِن مسائل ب ه دا ل ،  و حوا ها

ه نونمندی ب ا این ق فاوتی در  به ت آورد،  دو ”قول معروف:  وجود نخواهد 

نیم کردار نیست  “.صد گفته چون 

اخ ابراین، درراستای شن ن ده  ت و درک عاملب های اصلی تعیین کنن

، درعرصه داخلی و “اسالم سیاسی”های نیروهای  ها و حرکت سیاست

دگاه خارجی، ضرورری است که به جهت دی امه های عمده  های  ها و برن

قتصادی دیهی است که ازنظر  -کالن ا این نیروها توجه کرد. ب اجتماعی 

ا آزادی به های اجتماعی و فردی  وجود آوردن تحول سیاسی و برخورد ب

تیزه کردن شئون اساسی جامعه،  ا“ اسالم سیاسی”و دموکرا امه ن  کارن

وجود   توان گفت که، در زمینه به طور می موفقی داشته است. همین

قتصادی آوردن تحول و دگرگونی یز  -های ا ن ا “ اسالم سیاسی”اجتماعی  ب

لهی، معنویت، و حمایت از مست ا ضعفان، همه ادعاهایش درباره عدل 

قتصادی معتبری بر مبنای عدالت اجتماعی  الگوی ا ه است  نست نتوا هنوز 
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ا  ق ا ف ت ا در اریکه قدرت، چه از نوع واپسگرا “ اسالم سیاسیِ ”ارائه دهد. 

ده  و چه در شکل متجددش، برخالف عدالت اجتماعی و نیروهای مول

قتصادی غیر  ه سوی ا تها ب ن ا عمل کرده است و گرایش بارز آن در 

بر شرایط مشخص هر جامعه، تولیدی  ا ن باال بردن درجه استثمار، ب و 

ه “ اسالم سیاسی”بوده است. تفسیر عام  “ عدالت اجتماعی”از مقول

فظه لت اجتماعی”کارانه است، و در عمل،  بسیار محا ه نمادها “ عدا را ب

لیت فعا دهد. تجربه نشان  تنزل می“ ورزی ای و صدقه خیریه” های  و 

این زم می تفاوتدهد که در  بین  ینه نیز، با وجود  هایی مشخص 

هایی مشترک در مورد اقتصاد سیاسی  توان نکته کشورهای منطقه، می

مشاهده کرد. برای مثال، بر “ اسالم سیاسی”کشورهای زیر حکومت 

نای شاخص قتصادی مب نند: ضریب  -های ا اجتماعی سازمان ملل ما

باشِت ثروت در دست عد جینی، بی ن ا فقر، و  تی،  ل شمار،  یی کم هعدا

از  در “ اسالم سیاسی”روندی معمول در کشورهایی است که نوعی 

های مشترک   ها قدرت مسلط است. در این مورد بررسی برخی جنبه آن

ایران در مقام دو  -میان اقتصاد سیاسی و وضعیت مردم در ترکیه و 

 -“اسالم سیاسی”کشور بزرگ دارای دو نوع مختلف دولت و حکومت 

یسته تو کامل  به“ اسالم سیاسی”جه است، زیرا در هر دو کشور شا طوِر
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تفاوت ده است، دارای  ن ا  ریشه دوا هایی مشخص در روبنای سیاسی ب

اساس آموزه دینی  یکدیگرند، و هر دو مدعی عدالت بر  ا  های  ند، و ب ا

ه ا الی اورهای مذهبی، ب ه کردن بر ب های مختلف  این نوع گفتمان و تکی

پیوندی معنوی  از سویی حزب  و مادی برقرار میجامعه  بته  ل ا د.  ن کن

ه خود را آشکارا متحول“ عدالت و توسعه” ترین  ترین و نزدیک ترکی

پارلمانی می لگوی اسالمی در شکل دموکراسیِ  امه ا د و برن ن های  دا

ه داری اجرا  اقتصادی ه سرمای با کشورهای پیشرفت اش را همخوان 

قیه  می ا کند، و از سوی دیگر رژیم والیت ف ب دترین و  ام قدرتمن در مق

بقه ِق “اسالم سیاسی”ترین نوع  سا ، مشروعیتش را بر اساس حکم مطل

ده خدا بر زمین” ین استکبار و  اعالم می“ نما ا  دارد و مدعیِ دشمنی ب

ه م حاکم]بر  . دولت داریِ کشورهای غربی است نظم سرمای های رژی

ا  ب ه  قتصادی، در دو دهه گذشته، همرا ید و ایران[، درعرصه ا ی ا ت

یِت  ا وام“رهبری”حما لگوی    گیری از مدرن ، و ب ترین ا

ه ساخته ایجاد نوعی  وپرداخته کشورهای سرمای داریِ غربی، در صدد 

د” د آزا قتصا ا اسالم بوده“ ا د همخوان ب .ان   

آمار  لی پول صندوق بین”بر اساس  لمل یغات رایج، در ترکیه، در “ ا ل ب ت و 

یی  معجزه“ الت و توسعهعد”چند سال گذشته، به رهبری حزب 
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انگین رشد  ا می ده است! برای مثال: ترکیه ب  ۸/ 5اقتصادی رخ دا

این اساس  درصد در سال سریع ا است؛ و بر  د اروپ سازمان ”ترین اقتصا

ه در سال  پیش“ همکاری و توسعه قتصاد ترکی ینی می کند که ا  2۰1۷ب

این ن هد بود!  د از نظر سرعِت رشد در جهان خوا قتصا ا آمار سومین  وع 

ِن  یک دارا نبه، هوا د بازار”جا قتصا نند رجبعلی مزروعی، موسی “ ا ما

با کالم را به د، و ناصر زی هِ رشد ترکیه و دولت  غنی نژا فته را شدت شی

ابر روال معمول، این گونه مراجعه  اسالم بن گرای اردوغان کرده است. 

اهمیت شاخص  مار و بزرگنمایی  ه آ اخالص ملی”گزینشی ب ید ن  -“تول

این رشدب ه تحلیل -دون توضیح ریشه  بیل  ب این ق یغاتی  ل ب ت هایی سطحی و 

در صورتی که رشد سریع ترکیه به گردد.  صاحب نظرها منجر می

م اعتباری نبساط گسترده سیست ا ا   برکت همان  قبال در اروپ ای است که 

ا، و  ی ن ا اسپ  ، ا ی ل ا ت ی ا د یونان،  نن اجرا شد، و هم اکنون کشورهایی ما یز  ن

نگلیس را م ا اتالقی از وا بانکی و ورشکستگی اقتصاد  خواستن در ب های 

تشه  ملی زمین داران دوآ ِد بی”گیر کرده است. این هوا قتصا “ نظارت ا

فته  آن قتصادی”چنان کورکورانه شی ا بر  ترکیه شده“ معجزه ا ن ند که ب ا

این کشور]ترکیه[هم اکنون یک فاز از  مصلحت توجه نمی کنند که 

ا  قا  عقبکشورهای حوزه اروپ ل ا امربوط چنین  ئه آمار ن ا ارا تر است. ب



12 
 

ده می پدی ا  قتصادی ترکیه در اروپ ند که رشد ا یی ویژه است، در  کن

قتصادیِ ”که  حالی ا ه“ معجزه  وار  جز رشد سرطان ترکیه چیزی نیست ب

اِب اعتباری و تورم در بخش مسکن و زمین  ب ُح د  ایجا ا  ب اموزون  و ن

ه تزریِق سرمایه به ل های  بسیار سیال )پول داغ( از کشور های مالی وسی

ایی! به این تحلیل نظر می اروپ ید که  ه به ترکیه سر در  آ گران در نگا

ند و حتی به برف فرو کرده ا به تحلیل خود زحمت نمی ا د ت های  دهن

اسان نظام سرمایه واقع انه کارشن ی داری در دو سال گذشته نگاهی  گرا

ه  د. برای مثال، مجل یندازن از نشریه”اکونومیست“ب یراژ  ، یکی  های پر ت

ِر نظام سرمایه دا د ترکیه  و معتبر هوا قتصا ده ا ین آ ه،  داری، در سال گذشت

د ابی کرد.  را تردی ارزی میز  ، اقتصاد ترکیه را ”اکونومیست“آ

ا وجودِ تورم  هشدارآمیز می ب  : د ن ِر کسر بودجه  1۰دا ا درصدی، در کن

ینکه پشتوان 1۰ ا ید ناخالص ملی، و  ه کنونی کسر بودجه به درصدیِ تول

ه ه  سرمای اقتصادی ترکی ار خارجی متکی است، تصویر  ّر فَ لیِ  های ما

قدام متالطم و پرنوسان ارزیابی می ا انک مرکزی و دولت،  شود.  های ب

این خطر، بی در یک سال گذشته، به ابی  منظور برطرف کردن  ارزی اثر 

ه دارای همان عالمت اقتصادی شده است. وضع در ترکی ی است که ا های 
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قتصادی  ایاالت متحد در کشور 2۰۰۸پیش از بحران ا ایی و   -های اروپ

عتباری ِب ا ا ب ُح ده می شد -پیش از ترکیدن  ر دا   .نسبت به آن هشدا

ِر طوطی م تکرا ِر رق ه وا د”یی از  ها در ترسیم مدینه فاضل د آزا ، “اقتصا

قعیت لگو در کشورهای  بدون توجه به وا ا این  ها در زمینه شکسِت 

از سوی کسانی چون مزروعی، غر آن در ترکیه  ایدار بودن  پ ا بی و ن

د، و زیبا کالم، امر تازه لب و  غنی نژا ان در سخِن غا ین ا ای نیست. 

یغاتی تحلیل ل ب ت نیکی و  استیصال و بن که به -شان های مکا بستِ  سبب 

ً ماهیتی جزم نظری نیز به   شان اخیرا ه  ان ی در  -خود گرفته است گرا

قتصاد بیش دفاع لجوجانه از ا د”رحم  ان  ر آزا نفع ثروتمندان، “ بازا به 

ِر گسترش  هیچ ما آ ه و  قعی زندگی زحمتکشان در ترکی گاه به صحنه وا

لتی در آن توجه نمی بی ینان این دست اطالعات را در برابر  عدا ا د.  کنن

افع سرمایه“ بازار آزاد“ رشد بر اساس پارازیت و من هایی  داران کالن، 

نند. مزاحم می ا این نوشتار مربوط می شود  د آنچه که به  ما نکته مهم و  ا

یبرال تالش فرصت این نول انه  ب آمیز از  ها در ارائه تصویری موفقیت طل

متزاج  ازار”و الگوی “ اسالم سیاسی”ا د ب فسانه “ اقتصا اساس ا بر 

قتصادی” ه است که آن را در حکم نسخه الزم برای “ معجزه ا در ترکی

ایران تج د  قتصا داران  کنند. موسی غنی ویز میمداوای ا د، از هوا نژا
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تشه سیستم کازینوییِ  ا “ اسالم سیاسی”، در ترکیِب “بازار بی نظم”دوآ ب

قتصادی معجونی جدیدی کشف کرده است، و می  لیسم ا یبرا الگوی نول

این نکته مهم پی برده”گوید:  ه  ً ب یان امروز ترکیه ظاهرا ند  اسالم گرا ا

د که ظرفیت ن ا یشه اسالمی برای آزادی اقتصادی و های عظیمی در 

ز آن برای پیش کارآمدی سیاسی وجود دارد که می رد  توان ا بُ

قتصادی بهره گرفت! سیاست د 25تربیون، ”)های توسعه ا ماه  خردا

13۹1).  

قعیت قتصادیِ ”های موجود در  برای درک بهتر وا ا ترکیه و “ معجزه 

ه شده از  این معجونِ ساخت دالنه  “ اسالم سیاسی”چگونگی عملکرد ناعا

لیستی در  و تعدیل برا ی قتصادی نول فی  1۰های ا سال گذشته در ترکیه، کا

انسان ها را مد نظر دارد نگاهی  است به دیگر آمارها که زندگی 

م:  یندازی ه در”ب ر، بسیاری  کران ُ سف ِ ب نگه  ت ، در  های دریای مرمره

یون دالری ساخته شده ل ایق ویالهای چند می ند و ق ادی را  ا های تفریحی زی

نجا می بر آب آ دید، مغازه های  هایی  های لوکس اختصاصی با جنس توان 

ا مارک انبول، نشان  ب قیمت برای قشرهای بسیار مرفه است ن  های گرا

قتصاد ترک ده رشد ا این منطقه تمرکِز ثروت، دهن اما مجاور  ه است،  ی

دیده می بسیاری بی یز  آمار  خانمان و بیکار ن ئه  ا ارا شود. گزارش ب
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د می اکی درصد  2۰درصد درآمد ساالنه به  5۰کند:  رسمی ت

دترین و فقط  ها تعلق  ترین الیه دست درصد فرو 2۰درصد به  ۶ثروتمن

ابرابری درآمد می های سرانه در فهرست گیرد. ترکیه سومین کشور ن

بسته به  34 قتصادی است”کشور وا “ سازمان همکاری و توسعه ا

نکه، یکی از منبع ]توجه آ های مهم مکمل درآمد در ترکیه،  برانگیز 

انکی است که خود یکی از عامل عتبار ب م و ا فِت وا ا های رشد  دری

د،  ۹اقتصادی سریع ترکیه است[.  بیکارن  1۶درصد نیروی کار ترکیه 

درصِد زنان هم  3۰برند، و  سر می جمعیت زیر خط فقر به درصدِ 

دیکاهای کارگری به شکل های مختلف زیر فشار و  بیکارند. سن

ا تروریسم بر ضد آن نین قضایی مبارزه ب د، و حتی قوا کار  ها به پیگردن

ا به گزارش آی تی یو سی ]كنفدراسیون بین گرفته می ن ب لی  شوند.  لمل ا

ه دی دیکایی دستگیر  143، 2۰12در سال های كارگری[،  اتحا فعال سن

د شده بان“)ان آ  (. 13۹1ماه  گزارش خبرگزاری رویتر، 

اسیِ ” لیت میالدی به 1۹۹۰ترکیه، در دهه “ اسالم سی ه فعا ل های  وسی

فته حزب اسالم ا ه”گرای  سازمان ی لت ورزی”با شعارهای “ رفا و “ عدا

ا پوشش  دهیِ وسیع خدمات خیریه با سازمان مذهبی ظاهر ای محلی ب

لب حزب  لت و توسعه”شد، و سرانجام در قا اتی شدن “ عدا ی به عمل
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ه و ضداجتماعیِ  دالن ناعا لگوی بغایت  د بازار”ا قتصا ِع  به“ ا ف ن

ه های کالن داخلی و خارجی و قشرهای بورژوازی مرفه جامعه  سرمای

اتی،  ق ینجا آن است که، وابستگیِ طب ا ه کلیدی در  یافت. نکت لور  ب ت

د “م سیاسیاسال”خصلِت  ی تول اره ماهیت و شکل  هِ آن درب دگا دی ، و 

آن را در چارچوبی  م ثروت اجتماعی در ترکیه،  اجتماعی و تقسی

لبی شبه  تنگ ا ق لت اجتماعی و در  نظرانه نسبت به گستردن عدا

تیک نسبت به آزادی و دموکراسی، محصور نگه می دارد.  دموکرا

اوِم نیروی کار ارزان و د ِد ترکیه، به ت قتصا مطیع در چارچوبِ  ا

ذیر” نعطاف پ ا ه به“ بازار کار  های خارجیِ سیال و  منظور جذب سرمای

نها الیه دارد، و ت از سود تکیه  باالیی  ِن درجه  می أ نند  هایی می ت توا

برند که از امکان به به باال ب ایین درآمد خود را  موقت سطح پ چنگ  طوِر

د سیاسی  قتصا ر باشند. ا انکی برخوردا عتبار ب کنونی ترکیه آوردن ا

افع الیه بان من ِم  پشتی دوا ایی و  انی و ثروتمندان است، و برپ فوق های 

د  جامعه نن توا ب تیک که در آن قشرهای کار و زحمت  د و دموکرا یی آزا

امکان شان بهره از حقوق صنفی د شوند را  ذیر نمی من سازد. نیروی  پ

د سیاسی مس“  اسالم سیاسی” قتصا این ا له حاکم در ترکیه، برای حفظ  ئ
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لیل تعهد ه همین د ش  عدالت اجتماعی را در دستور کار خود ندارد، و ب

ایدار است پ ا آزادی ن   .به دموکراسی و 

م “اسالم سیاسی”اگر در ترکیه کنونی نیروهای  بیان و عمل، نظا ، در 

ه بازار”داری بر اساس  سرمای د  طوِر کامل و بدون پرده  را به“ اقتصا

داده لگوی خود قرار  ند، پوشی ا کشور ما نظام والیی خود را  ولی در ا

اسیِ ”کند.  داری اعالم می دشمن سرمایه حاکم بر کشور ما در “ اسالم سی

این  ِد  قتصا ا اهی دارد؛ در  ار سی امه بسی قتصادی کارن ا حوزه تحوِل 

ام  حکومت هیچ به ن قتصاد اسالمی”گاه چیزی  دا “ ا پی وجود خارجی 

ا چرخِش  ۶۰نکرد. ازدهه  م ”خورشیدی، ب ما ه سوی “ خمینیا ب

ریان محترم” ا به“بازا ه حال خشن ، ت اسدترین نوِع سرمای داری  ترین و ف

د، رشِد  ین این فرا تیجه  ن نگلیِ ضدتولیدی بر کشور ما تحمیل شده است.  ا

ه ا بورژوازی  سرمای داری تجاری و سلطه آن در اتحادی مقدس ب

تیکِ رانت اری د جوی بر هرم قدرت سیاسی بوده است. سرمایه بوروکرا

ا تسلط سیاسی  و گسترش “ اسالم سیاسی”تولیدی ملی کشورمان، ب

عمدی و با شدت بسیار زیر ضربه قرار  تولیدی، به سوداگری غیر طوِر

امه  این است که، بعد از جنگ، برن پذیر  ا رن نکا ا قعیت  گرفت. وا

رکن و آغشته  دولت ا وجود شعارهای دهان پُ های حاکم بر کشورمان، ب
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لت با هدف ام خ های عدا قتصاد اسالمی”واهانه در سرابی به ن ا “ ا و ب

قتصادی“ای بارز به سوی  گیری جهت د”ریزیِ  ، پی”تعدیل ا د آزا قتصا “ ا

ا کنون، بخش ت نقالب  ا دای  بت ا ” های عمده نیروی   بوده است. از همان 

نیادی “ اسالم سیاسی ب ا تغییرهای  ب کشورمان در جهتی مخالف 

ند،  اقتصادی عمل کرده -اجتماعی این ا و خواسِت نیروهای مترقی در 

ند، و این روند مختص به عقب  شدت سرکوب کرده زمینه را به ا

ده اهتی و بورژوازی سنتی کشورمان “ اسالم سیاسی”ترین نوع  مان فق

امه دگاه ها، برن دی بوده است.  های متجددتر  ها، و عملکردهای بخش ن

الح طلب های عمده روشنفکرهای اص طوربخش و همین“ اسالم سیاسی”

د، گرایش بارزی به سوی نقش محوری  قتصا ا ا اط ب بازار ”در ارتب

د تیزه کردن  داشته است، و آن را چارچوب الزم به“ آزا منظور دموکرا

نسته قیه دا ف این است که،  نظام والیت  قعیت  ند. وا از “ اسالم سیاسی”ا

سال ریاست جمهوری خاتمی، با هدف   ۸طلب آن، در  نوع اصالح

فع سرمایهمحور قرار  ا وجود آوردن  داری کالن، در صدد به دادن من

انعطاف یین آوردن ارزش نیروی کار بوده است.  بازار کار  ا پ پذیر و 

این  امه و  هیچ“ اسالم سیاسی”سال، نحله اصالح طلب  ۸در  گونه برن

قدام عملی ه ا های کالن تجاری  ای در راستای محِو نقش محوری سرمای
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اه کردن دست بورژوا د و کوت قتصا د، و ا دا م ن انجا تیک فاسد  زی بوروکرا

دالنه کشور ما که به نفع الیه یگارش  سیاسی بغایت ناعا ل ا انی  های فوق

فقط تسلط به منبع قتصادی دست است تغییری نکرد،  دست  به های کالن ا

ز   شد. گسترش بی لتی در دوره اصالح طلبان حکومتی، خود یکی ا عدا

ه قدرت ر عامل ده ب ه دیگر های تعیین کنن ، “اسالم سیاسی”سیدِن نحل

دینی  یعنی احمدی یستی آغشته به گفتمان  ایه شعارهای پوپول پ د، و بر  نژا

اِب  لت و مهرورزی”در ب این نوع “ عدا نیز “ اسالم سیاسی”بوده است. 

دترین شکل تعدیل ۸در  ابر نسخه سال گذشته شدی بن اقتصادی را  ها  های 

قیم  و حمایت لمل صندوق بین“های مست بر مردم کشور ما تحمیل “ لی پولا

این دوره،  ایی“ رهبر”کرد. در  ا  و رئیس جمهوِر کودت اش، ب

فع  خدعه لت”گری، نظام والیی را مدا و رودررویِ استکبار و “ عدا

نند دیگر دوره سرمایه نیز ما د. در این دوره  های بعد  داری اعالم کردن

نقالب، بی ا اقتصادی گسترش یافت، تمرکز ث از  لتی  نگلی،  روتعدا ا های 

ه و رانت د کشور همچنان ب قتصا ا ِل معمول بود، و  صورت  خواری، روا

آنکه، در طول سه دهه  لب توجه  اتی باقی ماند. جا تک محصولی و وارد

از حقوق قشرها و طبقه اع  ا شدت و  گذشته، دف های کار و زحمت ب

له  خشونت سرکوب شد. حذف نیروهای مترقی از صحنه سیاسی به وسی
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لیت“ سیاسی اسالم” های صنفی، در راستای حفاظت  و سرکوب خشن فعا

فع فزون ا ناعادالنه و من یِ  از اقتصاد سیاسی بغایت  ان انه قشرهای فوق ب طل

اسالم ”توان گفت که، رویکرد  متصل به هرم قدرت، بوده است. می

قتصادی به دگرگونی“ سیاسی ادی ا نی ترین  اجتماعی، که مهم -های ب

ِر کشورهای  د به سوی آزادی عامل گذا دا استب اسالمی از عقب ماندگی و 

لتش به آن منفعالنه، و در بدترین حا لت  فعال  است، در بهترین حا طوِر

ینجا صحبت از فرد یا شخصیت ارتجاعی ا ند. در  های مذهبی نیست،  ا

های مسلمان روشنگر و  برای مثال، در کشور ما بسیاری شخصیت

افت که نقشی مهم در ر مبارز می هتوان ی فع مردم داشت ا د و  استای من ن ا

پیگیریِ بخش ا این است که، ضعف و ن د ما  اکی . ت د های متجدد و  دارن

ه“ اسالم سیاسی”رفورمیست نیروهای  یمان و باورهای دینی ب ا ِل  ی شان  دل

تیجه ن این نوع  لِب سکوالریسم  های دین گیری نیست.  ا ق نه در   -ستیزا

ا ذهن ی انه است و  دموکرات ناب، اصوال  ی هایی مغرضانه  یا هدف گرا

ایدار و ناقص  را دنبال می پ ا ار ن ه کلیدی این است که، رفت ل کند. مسئ

دگاه  –متجدد در برابر آزادی “ اسالم سیاسی” دموکراسی، برآمده از دی

فظه لت اجتماعی است.  کارانه  محا قتصاد سیاسی و عدا اره ا اش درب

ِم بخش دست دست کردن نیر های مدا ز  وهای هایی مشخص و مهم ا
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قیه در حکِم  ف اصالح طلب در برابر ضرورِت طرد رژیم والیت 

امدهای درک  پیش پی ه  د به سوی دموکراسی، از جمل دا استب از  شرط گذار 

نیک میان خواسِت عدالت اجتماعی و  ارگا بطه  نکردن وجوِد را

  .آزادی است -دموکراسی

 

امه مردم"، شماره  ز "ن نقل ا ه  13، ۹22به  د ما  13۹2خردا
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افالس  و مدعیات دروغ رهبر رژیم والیت « اسالم سیاسی»بن بست و 

 فقیه

انه رهبر رژیم والیت  ابخرد شکست مفتضحانه یک دهه سیاست های ن

یارد  ل دادن صد ها می فرینی در منطقه و به هدر  فقیه در عرصه تنش آ

ه  هسته ای و شعارهایی ” غنی سازی“دالر ثروت ملی کشور در را

امه“همچون  منیت قطعن است و همچنین ” برکت“برای ما ” شورای ا

اومتی“سیاست های مخربی همچون  د مق قتصا ابودی زیر ”ا که ثمره اش ن

یون  ل ده ها می فقر و محرومیت  د دهشتناک  ساختار تولیدی کشور، تشدی

نها بوده است،  آ ه و نزدیکان  ا ایرانی و فربه تر شدن رهبران رژیم و سپ

مبی شک عواقب سنگینی برای رهبر رژی ٰ م استبدادی   ان  ینده رژی آ و 

ند برای تاریک  حاکم بر میهن ما به همراه خواهد داشت که نمی توا

نباشد ده  دیشان حاکم نگران کنن ن  .ا
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ا سیلی صورت خود را سرخ نگه “علی خامنه ای، به مصداق   ب

اخیر”داشتن تیرماه، ضمن  2۰در جمع دانشجویان، در   ، در سخنرانی 

تنها دانشجویان تکرار یک سری شعاره ای توخالی و تکراری که نه 

بلکه بخش بزرگی از یران و سیاست   کشور،  ا حکومت مداران کنونی 

لبی را مطرح کرده  رند از جمله مطا مداران جهان، به آن باوری ندا

د  است که بررسی هرچند مختصر آن نمای  .ضروری می 

بار رژ نهان کردن شکست خفت  پ این سخنان برای  یم در خامنه ای در 

آمریکا و کشورهای اروپایی و تن دادن به همه خواست های  مقابل 

ینکه  ا أکید بر  ابل، و ت ا استکبار“طرف مق دامه دارد ” مبارزه ب ا همچنان 

قیه می پردازد که  به توضیح بخش هایی از آرمان های رژیم والیت ف

  .جالب است

نها چه هستند؟ جزو چیزهایی که “خامنه ای می گوید:  نجا آرما ی ا ده  بن

ادداشت کرده ه ی ل ، یکی مسئ نها م به عنوان آرما د جامعه ا ایجا ی  ی 

ر اسالم سیاسی؛ یک فکّ ن اسالمی است؛ یعنی احیای ت تمدّ ه  عد اسالمی و 

از سیاست، از  ای از قرنها پیش، سعی کردند اسالم را از زندگی، 

د ن نند دور کن توا ت جامعه هرچه می  ”...مدیریّ



24 
 

ه رهبر رژیم برآن به عنوان یکی از آرمان ک” تفکر اسالم سیاسی“

ایی  أکید می کند همان سیاست برپ یفه گری “اساسی رژیم ت خل

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

ه  یم. از جمل ا فغانستان مشاهده کرده  ا همچنین در سوریه، عراق و 

ا کردن بن آرمانی  نین قرون  رژیمی بر  ویژگی های این حکومت  ای قوا پ

انسان  بقه، شکنجه و گردن زدن  انسانی بی سا وسطایی، خشونت ضد

اه، ترور و جنگ طلبی و تجاوز و آزار زنان و یگن ب سرکوب   های 

از چارچوب تنگ نظری  ندیشه متفاوت و آزادی خواهی خارج  ا هرگونه 

ینگونه  ا رهبران حکومت اسالمی است. افالس و بن بست سیاسی 

دی ن ا نچنان است که حتی تفکرات و  آ او  شه های رهبر رژیم و همراهان 

ایران و منطقه مرز  اول مذهبی در  ز  بخش بزرگی از رهبران طرا

این گونه عملکرد را  ند و  ا ندیشه ها کرده  ا ین  ا ا  بندی های مشخصی ب

ند. حصر، زندانی و شکنجه کردن رهبران  ن ا کامال غیر اسالمی می د

ایران زیر حاکمیت رژیم قیه حتی از دوران  اسالمی در  والیت ف

لیسی شاه فرا تر رفته است و دامن هر رهبر مذهبی ای  حاکمیت رژیم پ

ه ترهات رهبری رژیم بدهد، گرفته است  .که حاضر نیست تن ب

و  ا اعتراف روشن به هراس ا انش، ب خامنه ای در بخش دیگری از سخن
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دیشه های مارکسیستی در ایر ن ا ان و همراهانش از نضج گیری دوباره 

ه من شنیده“از جمله می گوید:  تّ ب ل نهایی باز  ا ا ه ما یک جری نشگا م در دا ا

این، دمیدن در  دارند حرف مارکسیسم را دوباره زنده میکنند، منتها 

ین، نقش بر آب زدن است؛ دیگر به درد  کوره ا ی خاموش است 

ا آن ن نمیخورد. ب ا آ عا و ب عامدّ دّ ا انی  همه سروصدا و آن همه  قرب همه 

د  گرفتن ا ا بعد از شصت سال، هفت ی دن ینها، نظامهای کمونیستی  ا د  نن و ما

د؛ یعنی دروغ بودن  یاوردن بار ن افتضاح، چیز دیگری به  سال، جز 

اکارآمدی نی و ن توا ا ابت شد، ن ابراین  شعارهایشان ث بن ابت شد؛  شان هم ث

  “ .آن، دیگر برنمیگرد

اینجاست که خامنه ای و رهبران رژیم به خوبی می د این جالب  د که  نن ا

ا  ذیری ب اپ انکار ن رتباط روشن و  ندیشه های مارکسیستی ا ا نضج گیری 

م تالش می  ابراین رهبر رژی ن ب یران دارد و  ا پیکار حزب تودهٔ  حیات و 

دامه همین سخنان، ا ا در  بار  کند ت عت ه به حزب ما آن را بی ا با حمل

و هایی که عضو حزب توده بودند  همان“جلوه دهد و اضافه می کند: 

لویزیون جمهوری  د در ت آمدن بیست سال زندان هم کشیده بودند، بعد 

اشد،  ب ینکه فشار و زوری وجود داشته  ا امه کردم  غلط“اسالمی، بدون  ” ن

دتان نیست؛ مال سال ا د ی ین را شماها شای ا دند؛  ن های  را نوشتند و خوا
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لویزیون  ۶۰اوائل  آمدند ت ده دوازده نفر از عناصر حزب توده  است. 

بنده آن ری اسالمیجمهو ب کردم، ما  وقت رئیس ـ  جمهور بودم؛ من تعّج

ب کردیم که این ال و مسئولین درجٔه یک کشور تعّج فعّ ها  دوستان 

آمده د  چطور  ن ند روی صندلی، یک  این… ا دند، نشست آمدند صف کشی ها 

فر از خودشان به این ن ز  ها سئوال کردن  عنوان مجری شروع کرد ا

انت ثبات می کرد... بعضی  های مواردی که خی ا حزب توده را به کشور 

نها را ما از نزدیک می ی ا ا ما هم شناختیم؛ بعضی از  د؛  ها ب زندان بودن

ده بودیم و می بعضی دان دی اختیم ها را بعد از زن عا و  شن دّ ا شان، 

عاهایشان تا عرش میرفت دند، نشستند روی  -مدّ آمدند صف کشی نها  ی ا

ه نفر از خودشان ب نها سؤال  صندلی، یک  ی ا عنوان مجری شروع کرد از 

ثبات  کردن ]درباره ا تهای حزب توده را به کشور  ن ا ی[ مواردی که خی

اه می آنها هرکدام که یک خرده کوت آمدند و حرف نمیزدند،  میکرد. بعد 

قا، فالن وقت، فالن کار را  آ این مجری چون از خودشان بود، میگفت 

تید، مجبور  تم؛ یعنی ما شما کردید، فالن چیز را گف ه، گف ل د ب میشد بگوی

قرار  م، خودشان از خودشان ا قرار بگیری یم ا نها میخواست آ از  بودیم که  ن

د تن  ”...می گرف
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امه مردم“ما در شماره پیش  ضمن اشاره به مصاحبه خبرگزاری ” ن

ه پاسداران به پرتوی، عضو سابق حزب و همکار اطالعاتی دستگاه  ا سپ

یتی رژیم و همچنین چاپ  من ا ه های  از پیش تنظیم شده دستگا یک سلایر 

فته و  ا ی یتی رژیم در خبرگزاری فارس از یورش سازمان  من ا های 

تیم  .هماهنگ رژیم بر ضد حزب ما سخن گف

اخیر خامنه ای، که به شکل مشخصی هم در سخنان پرتوی و  سخنان 

نیز منتشر شده  همه در سلایر منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس 

تفاقی دانست. دروغگویی رهبر رژیم است را به هیچ وج ا ه نمی توان 

قیه که خود را شخصی مذهبی و روحانی معرفی می کند نمی  ف والیت 

یع دهشتناک و تکان  ا او از وق از سر بی خیری و بی اطالعی  ند  توا

این  اشد. بر  ند ب ا ده  ا ده ای که در زندان های زیر نظر او رخ د دهن

ا دارد اساس موضوع گیری های فریبکارانه رهب نها یک معن م ت ر رژی

ای که آرمان او و طرفداران   ”اسالم سیاسی“بن بست نظری و افالس 

دیشان.  ن فان سیاسی و دگرا ل وه دادن مخا بار جل عت اوست و تالش در بی ا

اساسی ای رهبران حزب ما  این ادعای رهبر رژیم که بخش  در زمینه 

ه  ان لیل شکنجه های وحشی م زم“به د اما م  ا همچون ” انسربازان گمن

یان مسایلی شدند که دروغ های  ب ه  شریعتمداری ها و دیگران مجبور ب
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نقدر سند و مدرک منتشر شده  آ د  دیکته شده از سوی شکنجه گران بودن

ائل است عتباری ق نها ا آ  .است که دیگر کمتر کسی برای 

به عنوان نمونه مرتضی کاظمیان، از چهره های جنبش اصالح طلبی 

ایران در پاسخ  “ به همین مدعیات رهبر رژیم می نویسد: در 

امه صرف حزب توده و عملکرد   نظر از داوری در مورد کارن

اشاره ینجا مورد توجه است، همان  ا آنچه که در  هللا  آیت  رهبرانش، 

امه“ای به  خامنه قرار بدون فشار و زور“نوشتن و ” غلط کردم ن ” ا

این خصوص سخن کم نیست؛ تنها  رهبران حزب توده است. در  ما  ا

ه امه عنوان یک شاهد مهم، می ب انوری به   توان به ن دین کی ل تاریخی نورا

نامه 13۶۸رهبر جمهوری اسالمی در بهمن  این    اشاره کرد. در 

هایش  حزبی ها علیه خود و هم مفصل، نفر نخست حزب توده از شکنجه

این خشونت شرح مفصلی می ه  دهد. برخی از  ها که در سند مزبور ب

اجمال چنین استتفصیل   :تشریح شده، به 

ا حد  ه پالستیکی ت ا لول ا”ـ شالق ب  ؛“آش و الش کردن کف پ

انی“ـ  قپ ا  ۸مدت  به  ”دستبند  لی برای  1۰ت شب پشت  1۸ساعت متوا

 سر هم؛
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ا  ه ب  ؛ و”ها ترین ناسزاگویی انواع توهین و با رکیک“ـ شالق همرا

ا طناب از سقف همزمان با دس ب قپان؛ـ آویزان کردن فرد  بند   ت

 .شالق زدن همسر و دختر پیش چشم متهم”: شکنجه روحی“ـ 

امه انوری در ن مفصل و غریبش به نفر نخست نظام، ضمن توضیح   کی

نونی گوناگون وارد شده به خود و  ا نسانی و غیرق فشارهای غیرا

اکید  ۷۰همسرش )در  نیز به گروهی از همفکرانش، ت لگی( و  سا

یم “کند:  می ن نسا ا ز آنچه نوشتم خالف به وجدان  ا سوگند که یک کلمه 

قع و حقیقت نیست. امه” وا این ن لخ، آیت  ربع قرن پس از  ای  هللا خامنه ت

قرار بدون فشار و زور“اما از  بته  رهبران حزب توده می  ”ا ل ا گوید، و 

قت“از   “ .... ”انصاف“و ” صدا

قبل  این همانطور که ما در شماره  امه مردم“افزون بر  کردیم اشاره   ”ن

ایران،  ٔه مرکزی حزب تودهٔ  ت رفیق قهرمان دکتر احمد دانش، عضو کمی

ایتکاران رژیم والیت نیِ جن ٔه رفتار غیرانسا ن ،  فقیه در زندان  در زمی ها

نامه سرگشاده ه آیت در  ه  یی ب اوین، ازجمل هللا منتظری، از زندان 

این”نوشت:  یان  ار ب لم من که تحمِل ب لیدی را ند  ق ارد، همه زشتی و پ

ِن رژیم طاغوت و  ولی نمی نم شما که خود مدتی گرفتار ددمنشا دا

انی بوده ا می زند ی آ ید،  د که   ا نسانی را نزد خود مجسم کنی ا ل  د حا نی توا
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نیمه ه و در گوشه  اغلب در  با چشمانی بست های خلوت و  های شب 

تنهاست، کوچک نهای  این احساس که ت ا  ترین حقی  تاریک زندان، ب

نواع شکنجه کس به فریادش نمی ندارد و هیچ ا اید  های روانی و  رسد، ب

 “ .کردم جسمی را تحمل می

ینده ویژه اعزامی از سوی سازمان  نما ندوپل،  ی ل ینکه، گا ا و سند دیگر 

ایران، ایران، پس   ملل به  رهٔ وضعیت حقوق بشر در  در گزارشی دربا

ایران در بهمن ر ، و پس از فاجعه کشتا13۶۸ماه سال  از سفرش به 

از رهبران، اعضا و  یان سیاسی، ازجمله صدها تن  ن ا د ملی هزاران زن

این  رهٔ دیدارش از زندان اوین و دیدارهایش در  ا داران حزب، درب هوا

ه نوشت:  ازجمل سه تن از اعضای پیشین حزب توده در یک ”زندان، 

از کادرهای  سر می سلول به دبیرکل سابق، یکی  انوری،  قای کی آ د.  برن

اال و یک عضو ذیرفت که نامش در گزارش  ب انوری پ قای کی آ نها  ت ده.  سا

او به اید.  ی نکار کرد که جاسوس یک قدرت خارجی بوده و    ب ا شدت 

نقالبی را داشته است. وی در برابر مسئوالن و  ا ندازی دولت  قصد برا

د کرد که شکنجه  ئی ا ت ن  یمه فلج و  شده بود، دست کارمندان زندا ن های 

نگشتان شکسته خود را نش د و از دیگر شیوها های آزار سخن   ان دا
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. از:  ]به“ گفت.. امٔه مردم”نقل  رهٔ   ،“ن اسفندماه  2۹شنبه  ، سه3۰3شما

13۶۸]. 

ا از طریق  ت د  علی خامنه ای و دیگر رهبران رژیم به عبث می کوشن

له جنبش کمونیستی  این دروغ پردازی های رسوا اعتبار پیکار صد سا

اد و نبرد بیش از هفت ه  اندی حزب تودهٔ  ایران و  ینگون ا خدشه   ایران را 

اپذیر توده ای ها در دفاع از حقوق زحمتکشان و  ن پیکار خلل  دار کنند. 

برای تحقق آزادی و عدالت اجتماعی همواره خاری در چشم دشمنان 

افع ملی و مردمی میهن بوده است و این است راز روئین تنی حزب  من

  .ما

اید ای ب امروز علی خامنه  اسخ دهد عواقب آنچه  سیاست های   به آن پ

قیه در دهه ها اخیر بر میهن  ف م والیت  فاجعه باری است که رهبری رژی

ای ” اسالم سیاسی“ بی اعتباری و افالس نظری “ ما تحمیل کرده است. 

که خامنه ای در تالش احیای آنست مدتهاست در چشم مردم ما و مردم 

ده است و برخالف مد ثبات رسی ا عیات خامنه ای که مارکسیسم منطقه به 

فع  این نیروهای مدا آمریکایی هاست که دارد احیا می شود  ا پول  ب

ا امکان های مالی ” اسالم سیاسی“ ب نند که  همچون داعش و دیگرا
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ایات   عربستان سعودی، دیگر نیروهای ارتجاعی منطقه ه جن ا ب و سی

د دامه می دهن ا .خود در منطقه    

ز  نقل ا ه   5 ، ۹۷۸ره شما ،«نامه مردم»به  د ما  13۹4مردا
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 «اسالم سیاسی»گفتاری در باب 

 چکیده

ا عنوان  امروزی از آن ب دبیات سیاسی  ا آنچه در  دهٔه اخیر،  در چند 

ام برده می” اسالم سیاسی“ ده ن ین فزا ّط و  ای در رخدادها  شود، نقش مسل

ل لگران غربی  و تحّو ی انه داشت است. تفسیرگران و تحل های خاورمی

دگاه مذهبی،  همیشه سعی داشته دی ً از  ا این منطقه را صرف ند که تاریخ  ا

ه ی توضیح  و ب اقشه میان پیروان اسالم شیعه و سنّ لب من ویژه در قا

ده می دی ا یسم را ن ل ا مپری این توضیح و تفسیر در عمل نقش ا گیرد  دهند. 

قعیت پرده می این وا ندازد که ظهور و رشد اسالم سیاسی  و بر  ا

ده دی ازه استای  پ تاریخی به نسبت ت لحاظ   .از 

دینی بر همهٔ  عمال کنترل  اِ هان  انه خوا ی ادگرا نی ب ا اسالم  اسالم سیاسی ی

عمال قدرت سیاسی جنبه اِ ا  دینی را ب دئولوژی  ی ا  -های زندگی است و 
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اگرچه به شکل در هم می -یعنی حکومت میزد. اسالم سیاسی  های  آ

فته است )از اخوان ا اگونی تظاهر ی لم گون تا سازمانا های  سلمین گرفته 

قاعده(، ولی یکی از مشخصه ل ا فی مثل  َ ل نستن  َس ا ّی آن مردود د های کل

ا ” غربی“های  ارزش ارهٔ ستیز ب غرب ” استکبار“و شعار سر دادن درب

لب است که همین اسالم، در عین حال رژیم هایی را از لحاظ  است. جا

د می یی أ ت اسی  قتصادی  سی ا ا کند که رابطهٔ تجاری و  ب تنگی  تنگا

نها توزیع ثروت به قدرت آ لیستی دارند، و در  ا مپری ا ابرابر  های  ت ن شدّ

ه  یط در را أمین و تضمین شرا است و از قدرت دولتی به منظور ت

ده می اندکی از نخبگان استفا نباشت سرمایه توسط شمار  هٔ  ا   شود. نکت

این است که اسالم سیاسی معاصر نقشی را بازی می قابل ه کند ک توجه 

توری عثمانی و در مصر پس از  مپرا ا نقش اسالم در دورهٔ ا ه ب بت ل ا

م قدا ا د  یی أ دین در ت اگرچه  فاوت است. در آن دوره،  های  عثمانی کامالً مت

دینی  دولت نها نقش داشت، ولی مراکز قدرت نهادهای  آ ا  ب لفت  ا مخا ی ها 

د و قدرت تی کامالً جدا از یکدیگر بودن  .های دول

امروزه از طور که پیشتر  همان ایی که  ه معن اشاره شد، اسالم سیاسی ب

ده آن برداشت می دی اط  ای به شود، پ ارتب دیده  این پ نسبت نوظهور است. 

ا تالش ب تنگ  نگا صورت  135۰و  134۰های   هایی داشت که در دهه ت
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د بی می ایجا نها  آ اتی در جنبش گرفت و هدف از  های مترقی  ها و دولت ثب

لیستی سکوالر ) ا مپری دین از حکومت( بود که در و ضدا ایی  مدافع جد

ّط بودند و نقش برجسته انه مسل ای  آن زمان در بخش بزرگی از خاورمی

ایده نبه داشت: هم به سود قدرت داشتند. این تالش ف های   ای دوجا

لیستی بود و هم به سود رژیم ا مپری های  ای که قدرت های ارتجاعی ا

از ط داشتند.  کا  تّ ا ها  ن آ ه  لیستی ب ا مپری نستان و رژیم والیت ا فغا ا بان در  ل ا

لت و توسعه در ترکیه و  ایران گرفته تا حزب عدا ه در  فقی

لمسلمین در مصر و دولت اسالمی در سودان، اسالم سیاسی  اخوان ا

ٔه کارگر عمل کرده است. همان ق افع طب طور که گفته  همواره برضد من

تفاوت شد، به یاسی، ها میان نیروهای گوناگون اسالم س رغم برخی 

ا دموکراسی و مردود   ویژگی عمدهٔ سیاست ب لفت  نها مخا آ ٔه  های هم

اجتماعی واقعی است، و شعارهای   شمردن آن، و بی لت  ایی به عدا ن عت ا

هٔ عدالت، پوچ و بی ن نها در زمی م آ ٔه نظا ن د و غیر عملی است.  پشتوا من

نسانی ٔه تاریکی در پیروی از غیرا ام نها کارن آ لگوهای  همهٔ  ترین ا

ق فع صاحبان ثروت و قدرت ا د که در خدمت منا رن لی دا یبرا تصادی نول

 .است
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دهای  ا از رخدا ٔه اروپ دی اتحا از سوی دیگر، آمریکا و متحدانش در 

نها نیروهای اسالم آ فراطی عامل عمده سیاسی منطقه، که در  ای  گرای ا

د، به منظور زمینه م  هستن قی قیم و غیرمست ٔه نظامی مست سازی برای مداخل

های  های برحق توده یه کردن آن، و نیز ضربه زدن به خواستو توج

ره بهره ستم قعی هموا د تغییرهای دموکراتیک وا ایجا گیری  دیده برای 

ند. بخش جدایی کرده از   ا ذیری  اپ د“ن هٔ جدی ن ا ، آن طور که ”طرح خاورمی

آن را مطرح کرده ا  اروپ ٔه  دی تحا ا ند و به پیش می آمریکا و  ا  ا ب برند، 

تکای به ه  .شود به پیش برده می” اسالم سیاسی“مین ا

ده دی ا کهنه؟ اسالم سیاسی، پ  ای نو ی

اگرچه نقش مهمی در شکست دادن نیروهای چپ و  اسالم سیاسی 

اکستان در دهٔه  دین از حکومت( در مصر و پ یی  فع جدا ا سکوالر )مد

ایران و  135۰ نقالب برضد رژیم سلطنتی شاه در  ا ا وقوع  ب ا  مّ ا داشت، 

بود که اسالم سیاسی به عاملی کلیدی در  135۷در سال  پیروزی آن

ن فرا رای آ دهای منطقه و َو دادن رخدا ید. توفیق نیروهای  شکل  روی

تیک مردمی  اسالم ّی دموکرا ل نقالب م ا ه دست گرفتن رهبری  گرا در ب

اواخر دهٔه  نها بر حاکمیت یکی از  135۰ایران در  آ ط بعدی  ّ و تسل

ه، اس مهم ند که به عاملی ترین کشورهای منطق ه سویی را الم سیاسی را ب
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ل دیل شد. از اواخر دههٔ  چشمگیر در تحّو تب انه  ٔه خاورمی های منطق

انه و شمال  13۶۰و آغاز دهٔه  135۰ لی در خاورمی ا کنون هیچ تحّو ت

باشد.  بوده  ثیر نیروهای اسالمی ن أ ت نبوده است که به نوعی تحت  ا  ق فری آ

بنان در بحب 13۷۰چه در دههٔ  ل پیکار در  وحٔه جنگ داخلی و چه در 

ابی به میهن مستقل خود، چه در جریان تجاوز  ی مردم فلسطین برای دست

ل قرن بیست اّو فغانستان و عراق در دهٔه  ا ه  لیستی ب ا مپری یکم، و چه  و ا

، نیروهای اسالم سیاسی عاملی ”بهار عرب“در جریان شکست خوردن 

ب بوده ه مخّر نگر داشت ند و نقشی ویرا د ا ن  .ا

ا منظور از اصطالح  مّ ا اسالم سیاسی ” اسالم سیاسی“ا ی آ چیست؟ 

دئولوژی ی لگران سیاسی  ای رهایی ا ی ا آن طور که بیشتر تحل بخش است ی

انی ارتجاعی است؟ خواه می ترقی  گویند، جری

 تعریف

اخیر است که ریشه  تاریخی  از لحاظ  ا مفهومی  اسالم سیاسی عبارت ی

یمهٔ  در سیاست ن م قرن بیست های اعمال شده در  یکم میالدی دارد.  و دّو

ه   اگرچه برخی از پژوهشگران و گرایش باری ب عت ن ا های سیاسی معیّ

ا  این اصطالح بخشیده ا در عمل این واژه برابر و مترادف ب مّ ا د،  ن ا

دگرایی اسالمی“ نیا هٔ  شود. اسالم سیاسی توصیف به کار برده می” ب د ن کن



3۸ 
 

ا گرایشی در کشور دگاه و نگرشی های اسالمی است که  سالم را دی

اگون، پاسخ معرفی می دئولوژیکی،  کند که برای همٔه شرایط گون ی ا های 

اجتماعی، و سیاسی دارد. قتصادی،   فرهنگی، ا

به اسالم در جرح و  ن ّی، عمیق و همه جا لت کل غ دخا ّ ل ب اسالم سیاسی مُ

نونی، و سیاسی اجتماع -تعدیل کردن ساختارهای اقتصادی ا اجتماعی، ق

یم است و  ل تعا تیجه برای کسب قدرت سیاسی و حکومت بر "اساس  در ن

د اسالم" رقابت می  .کن

کنند که این  شناسان و پژوهشگران اسالمی استدالل می شماری از شرق

اسی ت سیاسی به دورهٔ آغازین اسالم و گفتمان اجتماعی و سی از  سنّ ای ب

عا داشت که برای همهٔ جنبه می دّ ا حلی دارد.  راههای زندگی  گردد که 

کنند که از کشورهای اسالمی  هایی اشاره می این پروهشگران به جنبش

ل شبه اّو ا، و در درجٔه  فریق رهٔ موسوم به عربستان، سرچشمه  آ جزی

تند و بر بخش فتح  گرف  ، نها آ ثیر گذاشتند. شاهد  أ ت ا  ا و آسی ز اروپ ا هایی 

ا توسط نیروهای اسالمی در روزهای آغازین ظهور اسال نی ا ا اسپ ی م 

مپراتوری  ا اریخی اخیر در ارتباط با ظهور و گسترش  رخدادهای ت

نزدهم میالدی است ا اواخر قرن پ  .عثمانی از 
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دگذاری اسالم در  ا ی ن ب اگرچه در دورهٔ  ه اهمیت دارد که  این نکت توجه به 

قرن پیش( رهبری سیاسی و دینی یکی بود، ولی  14قرن هفتم میالدی )

های اسالمی در اوایل قرن هجدهم  ها و کشورگشایی از زمان جنگ

بود. از آن زمان به بعد، نقش رئیس کشور  میالدی به بعد، دیگر چنین ن

می از تصمیم دّو دینی متمایز و مشخص بود، و  های  و نقش دستگاه 

لی حمایت می ّو ا کرد که هدِف آن، در  اقتصادی، سیاسی، و نظامی 

نبود ل، گسترش اسالم  ّو ا  .درجٔه 

دوّ  یمٔه  غ فقط از ن ّ ل ب بیستم به بعد است که نیروهای سیاسی مُ م قرن 

به م سیاسی اسالمی کردن همٔه جن فغانستان، -های نظا ا اجتماعی در 

ند و ظهور کردند.   ایران، مصر، بنان شکل گرفت ل ترکیه، فلسطین، و 

نفوذ نیروهای چپ،  ا  ابل ب تق ه چالش کشیدن و  نها ب ی ا هدف اصلی 

ّی ا گرا، و جلوگیری ک سکوالر، و مل ی نها  آ ردن از به قدرت رسیدن 

انه،  این ترتیب، در سراسر خاورمی ها بود. به  ن آ دامٔه قدرت حکومتی  ا

ده می ه نظامی اعتقادی نشان دا اب شود برای  اسالم سیاسی به مث

ّت ا دولت مل قتدارگرای سکوالر و رژیم هایی که ب ا فاسد، مثل  های  های 

یران، مخالف ا ند، رژیم شاه در  لی که ه  ا دف اصلی از آن، در حا

 .گراست  های اسالم مشروع نشان دادن انحصار قدرت توسط دولت
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 های اسالم سیاسی ریشه

فتن جایگزینی  ا ی ارزه برای  ل، مب اّو فتن جنگ جهانی  ا یان ی ا پ ز  از بعد ا

ٔه  م وارد مرحل بع کشورهای جهان سّو ا م استعماری و غارت من برای نظا

قای  تازه فری آ نه و  ا لی نیروهای اسالمای شد. در خاورمی م  شما گرا تما

د گرایش رن لیستی  تالش خود را به کار بردند که نگذا ا های چپ و سوسی

از  ه این مقصود،  دا کنند. راه رسیدن ب وجهه و رواج در میان مردم پی

نیادی اسالم به همان صورتی که در زمان  ب ، بازگشت به اصول  نها آ د  دی

امبر اسالم و جانشینان بالفصل او مقرر  ی یغ برای بازگشت پ ل ب بود، و ت

ت عی بودند که سنّ نها مدّ آ های جوامع اسالمی  به آن چیزی بود که 

 .آغازین بوده است

ا در سال  حسن نّ ب ل لمسلمین را   میالدی( جریان اخوان 1۹2۸) 13۰۷ا ا

ه ای م  پ ا مودودی مرا گذاری کرد. در حدود همان زمان، موالن

هٔ خو را در شبه اسالم ن ا ی ارهٔ هندو گرا امٔه کار ق د ا ستان منتشر کرد و در 

ا، در سال  نّ ب ل اد ” جماعت اسالمی“میالدی(  1۹41) 132۰ا نی را ب

ارزه می یه استعمار مب ینکه عل ا این هر دو جریان ضمن  کردند،  گذاشت. 

ّی ند. مودودی خواهان  گرایی سکوالر را مطرود و مردود می مل نست دا

ٔه شریع ی ا ت اسالم شد. به همین ایجاد دولت اسالمی در هندوستان بر پ
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ّی ترتیب، اخوان یز در مصر به تقاضای مل لمسلمین ن انی که  ا ی گرا

ا و برقراری یک دولت نوین و  ی ن ا ت ایان دادن به سیطرهٔ بری پ هان  خوا

انون اساسی بودند، دست رد زدند و شعار خاّص  اساس ق امروزی بر 

فاده می نیز همچنان از آن است ود: ش خود را مطرح کردند که امروزه 

اساسی ما قرآن است.“ انون  نیز سازمان اخوان” ق لمسلمین  بهی  ا های مشا

ه در سودان، فلسطین، اردن،  در شماری از کشور های منطقه، از جمل

یجاد کرد ا بنان  ل  .و 

ّی ل ز م م، نسل جدیدی ا دّو از جنگ جهانی  دیکال،  پس  یان را گرا

ه ب نست نتوا قبلی شد که  ه نظام ضداستعمار، و سکوالر جایگزین نسل  ود ب

ل شده بود  قابل استعماری که برای اکثریت بزرگی از مردم غیر تحمّ

ایان دهد. روسیاهی دولت د  پ یجا ا ه بودند در برابر  نتوانست هایی که 

ئیل بر روی سرزمین های متعلق به مردم فلسطین مقاومت کنند،  اسرا

د. نیروهای سیاسی چپ  ه را تغییر دا روحیه و نگرش سیاسی مردم منطق

ّی و ل ایران و  م نند  دیکال در شماری از کشورهای منطقه، ما یان را گرا

ترِل ثروت م استعماری کن د و سیست مدن های عظیم   مصر، به حرکت درآ

از هر چیز ذخایر نفت و گاز دست ه  منطقه، و پیش  ، ب هٔ آن را نخورد

د دن  .چالش کشی
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از چشم قدرت این دگرگونی راهمیت  ُ پ های   های سیاسی چشمگیر و 

مپ ط بودند، بها ّ انه مسل لیستی که بر خاورمی ا آمریکا که  ری ویژه از چشم 

اتی  استراتژیک و حی لق  ِط لک  یتیکی مهم را ِم ل وپ از لحاظ ژئ ٔه  این منطق

أمین و تضمین سرکردگی بی رقیب خود در جهان  خود برای ت

اوایل دههٔ  می د. آمریکا از  ن ما نهان ن پ به بعد، در  133۰دانست، 

آشکار اسی  آیزنهاور، عرصٔه سی لیغ و ترویج کرده است.  ب ت ا اسالم را 

این راز را چنین برمال کرد:  رئیس ما “جمهور پیشین آمریکا، در جایی 

بر ]جمال[ ناصر را  می امکان مطرح کردن شاه سعود در برا خواستیم 

این شاه گزینشی منطقی بود؛ دست این لحاظ،  او  بررسی کنیم... از  کم 

ّتآشکارا ضدکمونیست بود، و  نیز در میان همهٔ مل ه لحاظ مذهبی   ب

 ”.های عرب جایگاه واالیی داشت 

گراها امروزه به دست  برای درک بهتر موقعیت محکمی که اسالم

آگاهی از پیش آورده ند،  .  ا نیز اهمیت دارد قتصادی موضوع  ا ٔه  ن زمی

فتی عظیم حکومت ن دهٔ  درآمدهای  ن های خودکامه در کشورهای صادرکن

از دههٔ  نیز داشت که روند صنعتی  134۰نفت  امد را  پی این  به بعد 

ٔه کارگر سازمان ق ٔه رشد طب ن تیجه زمی ن فته را بیش از پیش  شدن، و در  ا ی

ه فتی نخبگان زمین انداخت. در عین حال، ثروت ن أخیر  ٔبه ت  الزم و  
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یین در جامعه مناسب را برای رشد سیاست ا پ ه  اال ب ز ب ٔه ا ن ای  های آمرا

ایجاد کرد. سرع که جمعیت آن به قیر بود،  ف ت در حال رشد و بسیار 

ه طور  ه مردم ب اهی ب اجتماعی، و خدمات رف آموزش، خدمات  هٔ  ئ ارا

دهای دینی صورت می نها ٔه  فاتر خیری م توسط د زمان  گرفت که هم مستقی

لیمی از لحاظ اجتماعی ارتجاعی را اشاعه می عا د ت دن .دا   

بین این دگرگونی عد  ُ ب ب ها  یز داشت.  لی ن لمل ا هدایت و نظارت عربستان ا

انک سعودی، و از طریق شبکه از ب های   ها که زیر کنترل محفل ای 

لمسلمین بودند، پول گرای اسالمی و اخوان راست های کالنی در   ا

این بانک سراسر منطقه پخش می یی،  های رسانه  ها از شرکت شد. 

د، و  فکر و هم ها، و سیاستمدارانی که هم حزب نها بودن آ نیز از رأی 

ٔه متوسط، حمایت مالی می” مؤمن“وکار  صاحبان کسب ق کردند.  در طب

قات سوداگر بازار و  تبار طب ینها از  تی و  ها و تیمچه”سوق“ا های سنّ

پدیدآمده همچنین از میان کارشناسان حرفه ای بودند که  یی ثروتمند تازه 

ل درآمدهای سرشار شغل بَ ِ ق ید های تخصصی از   شان در کشورهای تول

د. اخوان دهٔ نفت، پول هنگفتی در اختیار داشتن ن لیت  کن فعا لمسلمین  ا

پاکستان، ترکیه، و اردن را از طریق  شبکه های خود در مصر، کویت، 

انک أمین مالی می همین ب  .کرد ها ت
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این نیروهای اسالم13۸۰و  13۷۰های  در دهه گرا موفقیت  ، 

عتماد تهی دگانی که  دستان داشتند. چشمگیری در جلب حمایت و ا اهن پن

د، زاغه فغانستان گریخته بودن نشینان و  از جنگ و اشغال در فلسطین وا

نشینان شهرها، و کسانی که به دالیل مذهبی مورد ستم و  حاشیه

داران نیروهای اسالم گرا  بدرفتاری قرار گرفته بودند، در میان هوا

از نیرو اردوگاه بودند. حماس بسیاری  از میان  های  های خود را 

نها کسانی جمع شده آ دگان جذب کرده است که در  ناهن تیجٔه  پ ند که در ن ا

از خانه و  های توسعه سیاست ئیل  ٔه نظامی اسرا ن ه و تجاوزکارا ان ب طل

نده شده ٔه خود را ن د کاشا ن   .ا

هٔ  اگرچه حماس از حمایت صاحبان کسب متوسط، بازرگانان،   وکار، طبق

ن به طور عمده و ثروتمندان برخوردار است، ولی رهبری و ک ادرهای آ

این اردوگاه دگان در غزه و از میان تهی از میان  پناهن دستان  های 

أمین می ” بخش فلسطین سازمان آزادی“شود که کامالً مخالف  فلسطینی ت

لیست. به همین  ا مپری )ساف( هستند که سازمانی است سکوالر و ضدا

ان، تهی ترتیب، حامی اصلی و ستون عمدهٔ حزب ن ب ل دستان شیعه  هللا در 

ٔه شهرهای بزرگی مثل بیروت، در منطقه ای  هستند که در حومه و حاشی

نوایی“که آن را  بی د  امند، زندگی می می” کمربن ند.  ن  کن
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هٔ د فقیرنشین ” صدر“ارودست نیز به طور عمده از مناطق  در عراق 

د گیری می شهرک صدر در اطراف بغداد سرباز  .کن

نیز همین روند دیده می لناصر،  در مصر  دا شود. پس از مرگ جمال عب

نور سادات دوری از سیاست م ا پیشه  رژی های سکوالر دورهٔ پیشین را 

یجاد شبکه کرد. پول ا ٔه  ن أمین هزی های  های عربستان سعودی به ت

بتدایی و متوسطه و شکل های دینی در رده”مدرسه“ ا گیری  های 

ان دانش انجمن این آموزان و دانشجویان کم های اسالمی در می ک کرد. 

انی را به خود جلب و جذب می انجمن کردند که تصویر مبهم  ها دانشجوی

دبین  ای از سیاست شده  و تحریف ه آن ب تیجه ب ن د و در  های چپ داشتن

انی  ابست این دانشجویان در اردوهای ت زندگی خالص “شده بودند. به 

آموزش می” اسالمی نجمن را  این ا دند.  ینکه د دا ا ر های اسالمی برای 

ی که چپ دانشگاه نند حمایت  ها، در جّو بتوا نفوذ داشتند،  ها هنوز 

برای ” های اسالمی حل راه“اصطالح  ای به دست آورند، به گسترده

نشگاه ارائه می بحرانی که دا دند. برای  های مصر را فراگرفته بود  دا

هٔ دانشجویان شلوغی وسایل رفت مثال، یکی از معضل وآمد  های روزمّر

نها بود سرو و بی آ اکارآیی  ن  .سامانی و 
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ه  این  این وضع ب خصوص برای زنان و دختران مشکل بود چون در 

ذیت و آزار قرار می رفت تند.  وآمدها مورد ا این ” حل اسالمی راه“گرف

نها در مینی آ هایی بود  بوس معضل، جدا کردن زنان و مردان و جا دادن 

وآمد  این شیوهٔ رفتکه برای همین منظور خریداری شده بود. وقتی که 

اد، اسالم ت ف ا انی که حجاب و  جا  ه زن فقط ب ده از آن را  ا استف یان  گرا

این  ه  قیه حق سوار شدن ب د و ب ند محدود و منحصر کردن داشت ده  روبن

این ترتیب، اختصاصی کردن وسایل  بوس مینی ه  ند. ب نداشت ها را 

ر دادن ” اسالمی“وآمد، پاسخ  رفت اجتماعی و قرا ٔه  ل ه یک مسئ زنان و ب

نکه حجاب  دختران دانشجو در وضعیتی بود که چاره آ ند جز  ای نداشت

لیه در شهر  ق ا وسایل ن نند ب بتوا ا  د ت اجباری اسالمی را رعایت کنن

یز برای دیگر شکل وآمد کنند. روش رفت بهی ن های جداسازی  های مشا

زن و مرد به کار گرفته شد. به طور خالصه، ترکیبی از خدمات 

امر به معروف( برای اجتماعی و دس تورهای اخالقی )نهی از منکر و 

امه رد برن یشبُ نجمن پ های اسالمی به کار برده شد و چیزی نگذشت  های ا

اکبر“که در تظاهرات دانشجویی شعار  ابل فریادهای ” هللا  در مق

ه ظاهر شد. پس از چند سال، اسالم” دموکراسی“ نشگا یان در دا ه  گرا ها ب

دیل شدند تب داشته شد به عقب” چپ“و  نیروی غالب   .نشینی وا
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این شیوه ا  ه تقویت و  ب ه کمک عربستان سعودی و از را ها بود که ب

انجمن أمین مالی چنان  لما“ها و  ت یی که از سوی عربستان هدایت ”عُ

ز نیروهای چپ و به می بتکار عمل ا ا خواهان  طور کلی ترقی شدند، 

ه ، عربست13۶۰گرفته شد. در تهاجم بعدی در دهٔه  ان سعودی از را

خارجی، که از حمایت مالی ” جهادی“بسیج لشکری بزرگ از نیروهای 

د، در اجرای طرح  و تجهیزاتی و تسلیحاتی خوبی برخوردار بودن

فغانستان نقشی تعیین ا نقالب  ا بازی   کننده آمریکا به منظور فروپاشاندن 

 .کرد

یران ا انقالب   اسالم سیاسی و 

ایرا ٔه رخدادهای  ن اواخر دهٔه اگرچه زمی نقالب  و به 135۰ن در  ا ویژه 

آمریکا  135۷ فغانستان داشت، ولی  ا تفاوت چشمگیری با وضعیت 

ا برای  ایران بود ت دادهای  یم و غیرمستقیم در روی لت مستق م به دخا مصمّ

نها، نقشی را برای  آ ه منزوی کردن  ا نیروهای چپ و از را ه ب ل ب ا مق

ابل نیرو اسالم یان در مق أمی گرا ت د های چپ  ن و تضمین کند. در رون

انقالب  ه پیروزی  م ب نان و  135۷مبارزاتی که سرانجا انجامید، جوا

ه و عمده این نیروهای  کارگران متشکل نقش برجست ای بازی کردند. 

هایی را آغاز کردند که  گیری اعتراض گیری و اوج چپ بودند که شکل
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ه تظاهرات توده یید که فرارو 135۷و  135۶های  یی سال در نهایت ب

های  های کارگری با خواست کشور را در بر گرفت. آغاز اعتصاب

ه قع کمر رژیم  های آخر حکومت سلطنتی بود که به سیاسی در ما وا

ابستان  سلطنتی را شکست. کارگران شرکت نفت اعتصاب خود را در ت

ٔه سنگینی  5۷ نتیجه ضرب آغاز کردند و شیرهای نفت را بستند که در 

قتصا تبه درآمد و ا مد. آمریکا به خطر شدّ گیری  د کشور وارد آ

ینکه موج عظیم و قدرت اعتراض ا  ، انقالب داشت نیروهای  ها دهٔ  گیرن

ینکه اسالم می چپ را تقویت می ا ا این روند  کرد، و  ه ب ل ب ا توانست در مق

ه  .ی باشد، واقف بود”موفق“حل  را

به  ای نسبت در آن شرایط، نیروهای اسالمی از یک لحاظ برتری عمده

از کودتای  د  2۸نیروهای چپ داشتند. در بیست و پنج سالی که  مردا

ق می 32 نونی دکتر مصدّ ا یه دولت ق گذشت، شاه هرگونه تالش   عل

لیت  نیروهای چپ برای سازمان فعا ده بود و  دهی علنی را در هم کوبی

از همه حزب تودهٔ  همهٔ حزب ، و پیش  ،   های مخالف را ایران را

نونی اعالم ک ا این محدودیت رده بود. بهغیرق د شده برای  رغم  ایجا های 

لیت  چپ، مسجدها در همٔه محله فعا نه  دا ها و شهرها و روستاها آزا

دیل شدند برای  کردند. مسجدها در زیر حکومت شاه به محل می تب هایی 
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اه آوردن، و تشکل ن پ آمدن،  نیون نیز خود  گرد هم  فان، و روحا ل ابی مخا ی

د  شان میرا رهبران جنبش مردمی ن ریان ثروتمن بازا ار و  ّج دند. پول ت دا

این روند کمک کرد و مسجدها  یوندهای نزدیکی با مسجد داشتند به  که پ

د ا یمه به ست ن فان در هر محله های  ل د رسمی جنبش مخا دیل شدن تب  .ای 

آورد و  ه سوی نیروهای اسالمی روی  در چنین وضعیتی، آمریکا ب

نها را آغاز کرد تا سرن آ ا  گونی نهایی رژیم سلطنتی به مذاکره ب

اکنون  صورتی مدیریت شود که به قدرت ینجامد.  ن گیری نیروهای چپ 

لی  دهٔ عا ن یگ، فرما لکساندر هِ ا شواهد مستندی در دست است که ژنرال 

ا اسالم ا ب اده شده بود ت ایران فرست اتو، به  د  نیروهای ن ه کن یان معامل گرا

یران را  ا ز  ه از تهران و خروج ا سرعت بخشد. و عزیمت شا

این  یجاد کرده بود و  ا دیکتاتوری در حال سقوط شاه خلئی در قدرت 

این  نیروهای اسالمی بودند که توان تشکیالتی کافی را برای پر کردن 

این خود رژیم  خأل در آخرین ماه قع،  نقالبی داشتند. در وا ا های جنبش 

یان در  های نقشی را فراهم کرد که اسالم شاه بود که زمینه انقالب گرا

د  .ایران و پس از آن بازی کردن

 ”بهار عرب“اسالم سیاسی و 



5۰ 
 

امی است که به رشته خیزش” بهار عرب“ شود که   هایی اطالق می ن

ایران، در سال علیه  13۹۰و  13۸۹های  کمی پس از جنبش سبز در 

تیک رخ  رژیم با هدف اصالحات دموکرا انه و  های خودکامه در خاورمی

ا عنوان  ن ب از آ ایران  د، اگرچه رژیم والیت فقیه در  بیداری “دا

اد می” اسالمی از تونس آغاز شد که در  ۸۹در آذر ” بهار عرب“کرد.  ی

ٔه کمتر از یک ماه منجر به سرنگونی بن علی شد و در نخستین  فاصل

نتخابات بعد ا لنهضة“گرای  ز آن، حزب اسالما ا با کسب ” حرکت 

بات سه سال بعد، حزب 3۷ نتخا ا ا در  مّ ا  . تخابات شد ن ا دهٔ  درصد آرا برن

اکثریت را از 3۸توانست با کسب ” ندای تونس“سکوالر   ، درصد آرا

مین خیزش  دست اسالم یان بگیرد. دّو در مصر بود که ” بهار عرب“گرا

اوتی را طی کرد. اعتراض  اتوری حسنی مسیر متف م دیکت علیه رژی

انجامید.  ۹۰مبارک در دی ماه  استعفای او  آغاز شد که خیلی زود به 

امزد اخوان رسی، ن تخابات بهار همان سال، محمد مُ ن ا لمسلمین، در  در  ا

م توانست  ادآوری می51دور دّو آورد. ی شود که  درصد آرا را به دست 

لمسلمین از  اخوان رسی و  هسال پیش در مصر فعال بود ۹۰ا ند. مُ ا

نین شریعت اسالمی در  اخوان لمسلمین خیلی زود برای وارد کردن قوا ا

اگرچه در همه نون اساسی مصر دست به کار شدند که  پرسی  قا
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آورد، ولی چیزی نگذشت که ۶4 یون امضا در 1۸درصد رأی  ل می

ابستان  ا آن جمع شد. در ت لفت ب تظاهرات گسترده و سراسری  ۹1مخا

رسی در م یه مُ ه عل ارتش منجر ب د و در نهایت، دخالت  ا فت ا ه  صر به را

ن اخوان دارا رسی، و بازداشت هوا لمسلمین شد.  برکناری و دستگیری مُ ا

د  ا ۹3در خردا لسیسی ارتشی ب ا  ، دها این رخدا بات بعد از  نتخا ا ، در 

های  جمهور مصر شد! اعتراض درصد آرا، رئیس۹۰کسب بیشتر از 

امر های  مردمی در اردن، به لطف پول زیادی که دولت مجبور شد در 

د. در  اجتماعی خرج کند، آرام شد و دولت در قدرت باقی مان خدمات 

ٔه نظامی عربستان سعودی دولت را در مقابل تظاهرات  بحرین، مداخل

لیبی و سوریه، اوضاع به صورتی  اعتراضی توده یی حفظ کرد. در 

هٔ نیروهای خا رجی دیگر پیش رفت که در هر دو مورد، مداخل

لیستی نقش تعیین ا مپری ا  کننده ا یبی ب ل ر قذافی در  ای داشت. رژیم معمّ

نگلیسی و فرانسوی  ا آمریکایی و  قیم نیروهای  دخالت نظامی مست

یز به فجیع ن ترین شکلی کشته شد. از آن زمان  سرنگون و خود قذافی 

قشه سرو به بعد آشفتگی و بی له سامانی و منا بی ق یی کشور را در بر  های 

ه است و زندگی مردم عادی در عمل فلج شده است. در سوریه، گرفت

اسد در رسیدگی به خواست تیک مردم معترض  دولت بشار  های دموکرا
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ه  نها دست زد. بالفاصل آ ا  ٔه خشن ب ل ب ا ا مق ب ٰی  ّ اهی کرد و حت تعلل و کوت

، و به نیروهای اسالم ا پول و تسلیحات عربستان  گرا ویژه نیروهایی که ب

أمین  ده کردند و مسیر سعودی ت استفا و تجهیز شده بودند، از فرصت 

تیکی را که مردم خواهان آن بودند به د  اصالحات دموکرا دن کل تغییر دا

قشه دامه دارد.  و سوریه را درگیر منا ا های نظامی کردند که هنوز هم 

ٰی در عربستان سعودی  لجزایر، عراق، کویت، مراکش، عمان و حتّ ا در 

یجٔه نیز تظاهرات کوچک و ب نت ه  د که به دالیل گوناگون ب زرگی رخ دا

دند  .مطلوب نرسی

های  مشترک بود، زمینه” بهار عرب“آنچه در همٔه رخدادهای 

د دولتی، و اجرای  فقر، فسا ند بیکاری،  ن یتی اجتماعی ما نارضا

اد شده بود. -های اقتصادی سیاست اجتماعی ریاضتی در کشورهای ی

ا گیری از  سالم سیاسی برای بهرهنقطٔه مشترک دیگر، بسیج نیروهای 

ه دست گرفتن کنترل اوضاع بود. جنبش خیزش های  های مردمی و ب

لیه ّو ا با خواست اصالحات عمیق  اعتراضی  ای که در همهٔ آن کشورها 

د، در اساس جنبش-سیاسی ا فت ا ه  هایی دموکراتیک،  اجتماعی به را

لمت ا  سکوالر، و مسا اگرچه نیروهای اسالم سی میز بودند.  سی در آن آ

ا بر روی جنبش جنبش مّ ا ند،  لیه حضور داشت ّو ا ها که حکومت  های 



53 
 

م یبرال، و در برخی از موارد  رژی نول اسد،  ٔه ف اتوری و خودکام دیکت های 

ا خأل  مّ ا ده بودند، کنترلی نداشتند.  لیسم را هدف قرار دا ا امپری دار  هوا

بود سازمان ن ز  نیروهای   یی های گستردهٔ توده سیاسی ناشی ا

ّت آن، سرکوبدم تیک سکوالر و چپ )که عل ت و  وکرا های درازمدّ

بتکار  ها بود( این فرصت را به اسالم خشن همان رژیم ا د که  یان دا گرا

د در حالی که نیروهای سکوالر و چپ هنوز  عمل را به دست بگیرن

ا   فرصت کافی برای سازمان ابت ب دهٔ رق ما آ فته بودند و  ا ی ن دهی 

بودند. یک اسالم یان ن های این  ی از بهترین و شاید نخستین نمونهگرا

انقالب مردمی  یران می 5۷روند را در  ا دید که  خودمان در  توان 

کای شبکه تّ ا ه  ،  نیروهای اسالمی ب غان اسالمی و مسجدها ّ ل ب های بزرگ مُ

د رهبری اعتراض نستن تیک مردمی را در  توا های گسترده و دموکرا

ا در دست بگیرند، در حالی که رهبران نیروها ی سکوالر و چپ ی

د زندان بعی ا در ت  .ها بودند ی

 

ز  نقل ا د  1۸  ،1۰۰5، شمارۀ «نامۀ مردم»به   13۹5مردا
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 با حقوق بشر« اسالم سیاسی»تناقض اساسی و آشکار 

بحث بر سر ضرورت درک ماهیت و عملکرد نظری رژیم حاکم بر 

ا سیاست های  ذیر آن ب اپ رتباط گسست ن سرکوب گرانه و میهن ما و ا

ایران، در دو دهه اخیر، یکی از  یمال کردن خشن حقوق بشر در  ا پ

دین برای  ا نی مسایل کلیدی و گره گاههای اساسی تعیین راهکارهای ب

د خشن و واپسگرایی اجتماعی، سیاسی و  استبدا بندهای  رهایی کشور از 

 .اقتصادی بوده است

پیدایی جنبش اصالحات در سال های دهه  ، برخی از 13۷۰در آغاز 

از  و “ گفت و گوی تمدن ها”و “ جامعه مدنی”نیروهای سیاسی کشور 

تند و در عین حال معتقد “ مردم ساالری اسالمی”استقرار  سخن می گف

این خواست چارچوب  اصل مترقی ”بودند و اعالم می کردند که تحقق 

قیه ف نادرست بودن “ والیت  اخیر  پذیر است. تجربه تلخ دو دهه  امکان 

ی ده است. امروز دیگر برای بسیاری ا ابی ها را نشان دا ن ارزی
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قیه  م والیت ف نیروهای سیاسی کشور روشن شده است که حاکمیت رژی

با حقوق بشر و با حقوق و آزادی های  اساسی و آشکار  در تضادی 

فع  ا د افزون بر من این تضا ه های  ای پ دارد و  تیک مردم قرار  دموکرا

اتی حاکمان کنونی ریشه ها نیان های نظری تاریک طبق ی جدی در ب

دیشان حاکم دارد ن  .ا

ٔه حقوق بشر سازمان ملل را می از اعالمی اوردهای مهم   توان یکی  دست

ابی کرد. مهم ارزی م  بیست ینکه، تالش در تحقق  بشریت در قرن  ا تر 

ٔه حقوق بشر سنگ محکی برای مشخص کردن  برخی از مفاد اعالمی

ثیرگذاری نیروهای اجتماع أ ت واسطه  دهند، زیرا به دست می ی بهدرجه 

نجام آزادی این نیروهاست که سرا ادی در یک جامعٔه  تالش  ی بن های 

دینه می نها ه در کشورهای  معین  از جمل شوند. در کشورهای پیشرفته، 

ابی به برخی آزادی ی های اجتماعی، فردی و سیاسی،  غربی دست 

ا مبارزهٔ طوالنی و جان به ب یم،  فعاالن   های فشانی طورمستق ِر  ا بسی

داشته است. مبارزات  جنبش اط  ارتب ان و دانشجویی  های کارگری، زن

تیجه ز  این نیروهای اجتماعی که ن اش وارد آوردن فشار ا

ه اال است، نخبه  های الی ایین جامعه به ب ه پ پردازها و  گان، نظری
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اگزیر به نجام سیاستمداران و زمامداران کشورهای غربی را ن   سرا

تیک زحمتکشان کرده است و میه قبول آزادی د ا و حقوق دموکرا  .کن

بته نقض حقوق بشر، همچون دستاویزی به ل هایی  منظور تحمیل سیاست ا

دهٔ کشورهای غربی  دخالت ا ف ه کشورهای دیگر، مورد سوءاست ه ب ان جوی

قعیتی نمی این دستاورد  قرار گرفته است، هرچند که چنین وا اید اهمیت  ب

ببرد. به خاک و بشری، یعنی رعایت حقوق ب شر را زیر عالمت سؤال 

ده شدن مردم عراق در راستای سیاست "تغییر رژیم"،  خون کشی

ٔه "دفاع" از حقوق بشر به به ن ها ه تجاوز آشکار و خونین  ب ل وسی

دماه  دولت اسفن ا در  نی ا ت آمریکا و بری از  نمونه 13۸1های  ای بارز 

لیستی به کشور و مردم عرا تحمیل سیاست ا مپری ق بوده است و هایی ا

نسانی" ا ا مقطع ای طوالنی فرجام آن، به "فاجعه  زمانی کنونی  مدت ت

هٔ  ها منجر شده است. توجه برای عراق و عراقی ن بها نگیز آن که،  برا

رعایت حقوق بشر و اعتراض به نقض آن از جانب کشورهای قدرتمند، 

 ً آمریکا ایاالت مخصوصا افع اقتصادی و سی متحده  ابع من ره ت   اسی، هموا

در بوده است. آن نین اجتماعی و حکومتی  این کشورهای مقت ها به قوا

نند عربستان سعودی اعتراضی نمی قرون د، زیرا  وسطایی کشوری ما کنن

قتصادی پرسود و درجه یک  عربستان متحد سیاسی، نظامی و طرف ا
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ا و فرانسه و مشتری عمده و همیشگی سالح نی ا ت ، بری ها  های آن آمریکا

 .است

دههر به ا وجود سوءاستفا های مخرب و ضد بشری کشورهای  حال ب

ٔه جهان و در  هن پ ٔه عملی در  هٔ حقوق بشر، تجرب لیستی از مقول ا مپری ا

انسان کشور ما، نشان می ها بخشی بسیار مهم و  دهد که دفاع از حقوق 

قرار  د به سوی است ا د ٔه استب اتی از مبارزه در مسیر گذار از مرحل حی

 .ردمی استحاکمیت دموکراتیک م

، از نیروهای مترقی، میهن  جمله حزب  دوست و تحول طلب کشور ما

ا نگاهی به سوی تجربه سال ایران، ب انقالب مردمی  تودهٔ  های نخست 

فته 135۷ ا پیگیر از آزادی اکنون دری ند که دفاع  تیک بر  ا های دموکرا

ٔه حقوق بشر های  ویژه حقوق فردی و حقوق و آزادی به -محور اعالمی

زهٔ زمانی، می -یصنف ا هٔ فصل در آن ب ی ا هایی برای  مشترک توانست زیرپ

ٔه "اسالم سیاسی" را فراهم آورد.  دها در برابر نظری اتحا ا کردن  برپ

آموخت،   این فرصت از دست رفت و این تجربه ای اید از آن  است ب

زیرا در برهٔه کنونی همین بحث در مورد "اسالم سیاسی" در برابر 

ار مرتکب خطا حقوق بشر نیز ص اید دیگر ب ب ن ابراین،  بن ادق است و 

 .شد
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قادات مذهبی روشن است که دین عت از   داری و ا در بین بخشی عمدهٔ 

این  مردم کشورمان، شکل اما  نان است،  آ تار و زندگی شخصی  دهٔ رف دهن

قعیت به ه  هیچ وا ذیرفته شدن "اسالم سیاسی"، دستگا یلی برای پ ل وجه د

ینکه دیگران چگونه  یاستطویل و عریض حاکمیتش، س ا های کالن آن و 

ً تجربه نشان می ا ق ا ف ت ا ند نیست.  اید زندگی و عمل کن هٔ  ب دهد که اعالمی

دینی  تضمین حقوق بشر ادات  عتق زادی ا هٔ حقوق فردی در مورد آ د کنن

 .ها بوده است انسان

لودهٔ نظری نظریه 4در  خواهی و  پردازان مدعیِ آزادی سال گذشته، شا

عتدال رعایت حقوق گرایی، از جمله حسن روحانی و  بشر از طریق ا

رهٔ دیگری  این بوده است که راه چا بان حکومتی، بر  اصالح طل

ناچار به ندارد و ب بدادی کنونی وجود  هٔ است ر از مرحل اید   منظور گذا ب

ا  تسلط "اسالم سیاسی" را پذیرفت و در چارچوب اعتمادسازی ب

این  های اخیر بر  سالورزی کرد. در  حاکمیت والیی، مصلحت همٔه 

این  بافی توجیهات و تئوری ده شده است، زیرا که در  ها خط بطالن کشی

قیه مستحکم ف یگاه والیت  تر شده است و در مقابل  چهار سال گذشته جا

قعی متزلزل  .تر از پیش شده است آن، "وضعیت حقوق بشر" وا
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ا یغات  اکنون دیگر معلوم شده است که آن چیزی که حسن روحانی ب ل ب ت

ه   -فراوان زیر عنوان: "منشور حقوق شهروندی"  -13۹5در آذرما

این نوع نمایش، شعار و قول منتشر کرد، سندی بی ها  ارزش بوده است. 

ز آن فکارعمومی ویترین رنگینی ا ه  که در هنگامٔه جلب ا ئ ها ارا

ند، همان وعده می ند. تردیدی در این  می از کار در  های سِر خرمن کن ی آ

یس تزم به اصل حاکمیت  به   ت که، وضعیت حقوق بشرن دست رجال مل

یانش، بهبود  ف نند حسن روحانی و اطرا "اسالم سیاسی"، یعنی کسانی ما

 .نخواهد یافت

به عنوان نمونه سخنگوی دولت حسن روحانی، در واکنش به جلوگیری 

ادیوم فوتبال، در  ه است ایرانی ب ه، از قول  22از ورود زنان  شهریورما

ها صبوری  جمهوری گفت: "حل مشکل ورود زنان به ورزشگاه سرئی

این یعنی تکرار همان وعده می بته ممنوعیت  خواهد."  ل ا های سر خرمن. 

ا دیگر  ادیوم فوتبال در قیاس ب ن به است ورود زنان و دخترا

له کشی حق یی فرعی  های فاحش در مورد زنان و دختران ما، مسئ

قعه  حساب می به این وا اما  د،  ی کنِش حسن روحانی و مجیزگویان آ و وا

ین اعتدال ا یان نسبت به  این  گونه نقض شدن گرا های حقوق بشر، نشانگر 

"نظام" تصور می انگار  است که آمران و مأموران ریزودرشت  د که  کنن
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ارهٔ "مشکلی" به این است که روزی درب نان  آ م "حقوق  مأموریت  ا ن

ه عاده حل خارق اجتماعی زنان" به را ل چارچوب تفکرهای "اسالم  ای در ا

هیمیان، عضو شورای نگهبان، در  ابرا اسی" برسند. مثالً نجات هللا  سی

ه، می 1۹ نم شهریورما عنوان رجل سیاسی شاید  ها به گوید: "پذیرش خا

اشد  ".یک مقدار مشکل ب

ایران، همچون دیگر جامعه ٔه تبعیض جنسیتی در جامعٔه  ل های  مسئ

ده، بی عقب ز  مان ه های واپس استمرار سنتگمان برآمده ا ان ی ای است  گرا

اریخی  اقتصادی و ت یی اجتماعی، عدها ُ ب دینی،  ِر باورهای  ا که در کن

این دارد. توجه نگیز  لیل پیش که، به برا ٔه بافت جامعه ما، سنت د ن ها  زمی

ٔه زن ن دیری یزانه حتی در میان برخی قشرهای ساکن  و تفکرهای  ست

فته ا ی م  گاه شهرها هم هنوز دوا ند. آ آموزش ا اجتماعی در  سازی و  های 

نها روش خشکاندن  نین ناظر بر برابری جنسیتی، ت قوا کید  ا ِر اجرای  ا کن

تبعیض جنسیتی است که می ریشه ٔه  ن دیری از سوی دولت و قوهٔ  های  اید  ب

ئیه سازمان این است که،  قضا قعیت امر  اما وا دهی و رعایت شوند. 

ار و گفتمان رجال ]همگی مرد[ و روشنفکر ان دینی متصل به رفت

ه دگا نان عزم،  وضوح نشان می های "اسالم سیاسی"، به دی آ دهند که 

" مورد  ِن ردا "مَ این  د.  رن اع از حقوق زنان را ندا ایی و جرئت دف ن توا
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م وزیران و رئیسان قوه قیه در مقا ف "نظام" والیت  یید  أ گانه، که  های سه ت

دهٔ خدا بر زمین" مدیو شان را به قدرت ین "نما قتدار  ابودی  نا ند، برای ن ا

ه ریشه قتصادی تبعیض جنسیتی ب  -وری غیر از سخن های اجتماعی و ا

ند  گامی مؤثر در این زمینه برنداشته -طور موسمی و مناسبتی هم به آن ا

ه این مقول هند داشت و اصوالً اجازهٔ ورود به عرصٔه  ها را  و برنخوا

هٔ آخر کارزا رند. برای نمونه، حسن روحانی در هفت اتیندا ب تخا ن ا اش  ر 

اکنون او از  وری سخن اما  یگاه زنان کرد،  های فراوانی در دفاع از جا

ِر آن ا م  گذرد و می راحتی می همه قول و وعده به کن گوید: "خیلی دل

اما نشد می  ..  [!] "خواست.

طور نقض شدید حقوق بشر در مورد حق مردم کشورمان برای  همین

دگان ین نما ٔه  ن ا د ن گزینش آزا ا ها خارج از چارچوب "اسالم  تخاباتشان در 

لت شورای نگهبان مطرح است. مادامی که حاکم  سیاسی" و بدون دخا

دهٔ خدا بر زمین" است،  ین ه "نما قیه، در جایگا ف اصلی، یعنی ولی 

قیه هیچ گاه مشروعیت رأی مردم را  اصحاب قدرت در رژیم والیت ف

هند پذیرفت و از طرف دیگر رجال سی نمی نند و نخوا این رژیم توا اسی 

قدمی مؤثر  گاه نمی هم هیچ نند در مشروعیت دادن به رأی مردم  توا

د رن  .بردا
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این ا استدالل ب ، توجیه همه، آشکار است که  انشاءنویسی ها های  ها و 

تاریخ کشورمان  نظریه اخیر  پردازان و روشنفکران دینی در چهار دهٔه 

ا مفاد خدشه به ب ه  منظور تطبیق داشتنن "اسالم سیاسی"  ذیر "اعالمی اپ ن

ه  ٔه ترکی ، نمون یهوده بوده است. مثالً ب حقوق بشر" درعرصٔه حکمرانی، 

لگویِ "اسالم سیاسی" موردنظر اصالح طلبان حکومتی کشورمان بوده  ا

قتدارگرای "عدالت ا آنجا نیز حزب اسالمی  وتوسعه"،  است. در 

طیب اردوغان، همواره درصدد محدود کردن حقوق  رهبری رجب به

ه عی، فردی و صنفی مردم ترکیه بوده است. میاجتما ن ب درستی  توا

لیل حاکمیت و عملکرد اسالم  مدعی شد که حقوق بشر در ترکیه به د

 .گرد است سیاسی درحال عقب

م دین و محافل " لت مستقی اسالم سیاسی" در عمل، یعنی دخا

اقتصادی و اجتماعی. سازمان دینی در همٔه امور سیاسی،  امور  دهٔ   دهن

"اسالم سیاسی" حاکم  قتصادی، گرایش  ا ادآور شد که، در عرصٔه  د ی ی ا ب

انه و به سوی سرمایه بر کشور ما همواره راست ی لی  گرا یبرا داری نول

اجتماعی"، صدقه اتیِ "عدالت  امر حی هٔ  بوده و رویکردش به  ی ا ای و بر پ

سال حاکمیت "اسالم  4۰خیرات و مبرات بوده است. پس از نزدیک به 

ه به جلو  سیاسی" ایران، دیگر کامالً روشن شده است که را والیی بر 
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د و از  در جهت ترقی میهن دا ب ز است فقط از مسیر گذر ا مان فقط و 

نانی که می آ از حکومت" میسر خواهد بود.  دین  یی  د  طریق "جدا گوین

اید پاسخ یا جسارت مبارزه را  این کاری است غیرممکن، ب د که،  دا شان 

ا به رند و ی قتصادی و سیاسی موجود بهره ی از رانتشکل ندا دند  های ا من

این ز  دین از حکومت" را به و ا یی  ا صورتی مغرضانه،  روی شعار "جد

د می لمدا د حرکتی ضد دینی ق  .کنن

ٔه تجربه   ی ا پ ، بر  ابی به  4۰در کشور ما له حکومت اسالمی، دستی سا

ند: حق برابری زنان، آزادی ن تیک ما دیشه و  های دموکرا ن ا بیان و آزادی 

لیت فعا ا  دیکایی، به ی نظری و عملی  وجه در چارچوب تنگِ  هیچ های سن

د بود، زیرا الزمٔه تحقق آن "اسالم سیاسی" تحقق ذیر نخواهن قبول  پ  ، ها

ه بین نامه و اجرای غیرمشروِط مقاول لی از سوی دولت، و  های  لمل ا

نه در میان توده همچنین، سازمان یج ها از طریق بس دهیِ کار روشنگرا

ه این مسیر  نیروهای اجتماعی ب اال در  ایین به ب عمال فشار از پ اِ منظور 

بین جنبش دیگر، سازمان عبارت است. به د  تحا ا های  دهیِ همکاری و 

ه حقوق  ادی "اعالمی ی ن د ب ا کارگری، زنان و دانشجویان بر محور مف

بین توده . برای مثال،  بشر" و بردن شعارهای مشترک در  ها

نن خواست بریِ حقوق اجتماعی هایی ما یی دین از حکومت"، برا ا د: "جد
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ایجاد سندیکاهای مستقل، می ِر آن حق  ا د  و صنفی زنان و در کن نن توا

ه ِز فصل  زمین گون جامعه  های گونه هایی بین قشرها و طبقه مشترک  سا

هٔ جهانی نشان می اید توجه داشت که تجرب د. ب دیه بشون اتحا های  دهد که 

م نیروی محرکه و ستون فقرات جنبشکارگری همواره در مق برای   ا

تیک، عمل کرده د کسب حقوق دموکرا ن  .ا

ه دیدگا یی  های "اسالم سیاسی" از کشورمان، مبارزه مبارزه برای طرد 

ا حاکمیت والیی و  ه مبارزه ب اگون است، ازجمل عدهای گون ُ ب پرچالش در 

ه ارویی ب منظور کنار زدن  نیروهای سرکوبگر آن و همچنین روی

نیل به آزادی از مسیر  پردازان و مدعیان "آزادی ریهنظ خواهی" و 

عتدال هٔ  طور که پیش گرایی. همان کاروان ا اساس تجرب تر اشاره شد، بر 

انقالب ملی حاصل از شکست  اتوری بهمن  -شده  تیک و ضد دیکت دموکرا

یجاب می135۷ ا د که نیرو ، ضرورت لحظه  طلب،  های سیاسی تحول کن

پیرامون شعارهایی مشخص در حمایت از دوست و دموک میهن تیک  را

موازین حقوق بشر و برای از میان برداشتن تسلط نظری و عملی 

د  ."اسالم سیاسی" در کشورمان به همکاری مشترک دست بزنن
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