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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ اپريل ٢٣

  :اگر مارکس زنده بود باز ھم می گفت
 »!مذھب افيون توده ھاست «

  )بخش پنجم(
  

 ميالدی، پشتيبانی اصلی آنان از مجاھدين افغان از ۶٠ ۀسالم گرا از دھبا وجود حمايت اياالت متحده از گروه ھای ا

از ديد .  ميالدی ابعادی بين المللی به خود گرفت٩٠ ۀ اسالم گرايانه آغاز شد و از دھۀ در جھت اجرای پروژ١٩٧٩سال 

. د جماھير شوروی بوداياالت متحده پشتيبانی از مجاھدين افغان به معنای تضعيف دشمن خود در جنگ سرد يعنی اتحا

در نتيجه اياالت متحده با کمک متحدانش در منطقه ھم چون عربستان سعودی، مصر، اسرائيل و پاکستان، ميلياردھا 

  .ر کمک مالی در جھت آموزش و مسلح ساختن مجاھدين افغان ارائه نمودالد

ثری شوروی را به ؤته بود تا به طور مساخاز جنگ جويان اسالم گرا » مقدس«اياالت متحده در افغانستان، چھره ای 

رھبر (در نتيجه، سازمان سيا برنامه ای را در جھت تقويت افرادی چون اسامه بن الدن و شيخ اعظم . به مبارزه بطلبد

اعظم سفرھای طوالنی و گسترده ای . تدوين نمود) معنوی مجاھدين افغان و يکی از بنيان گذاران گروه فلسطينی حماس

 نظامی در پايگاه ھای اياالت ۀاو، ھم چنين تعليمات گسترد. ت آن کشور بازديد نمود ايال٢۶تحده داشت و از  اياالت مبه

  .متحده ديد

 باالی ۀگفته می شود متحدان القاعده در پاکستان از جمله لشکر جنگوی و لشکر طيبه، به مخفی شدن پيکارجويان رد

  .اندالقاعده کمک کرده 

گروه . ، کمک کرده بود١٩٨٨ القاعده در سال ۀسيس شبکأ الدن در ت لشکر طيبه به اسامه بنحافظ محمد سعيد، رھبر

  . نفر شد١٧۴ بود که منجر به کشته شدن ٢٠٠٨تحت رھبری او عامل حمالت به بمبئی در سال 

اين شبکه مانند . دھای طالبان پاکستانی و جنبش اسالمی ازبکستان نيز از متحدان القاعده ھستن حقانی و ساير گروهۀشبک

 . به نواحی مرزی شمال غرب پاکستان نقل مکان کردامريکاالقاعده پس از اشغال افغانستان توسط 

-ی گروهئ منطقهۀ و در پی ادغام دو شبک٢٠٠٩ سال جنوری عربستان سعودی، در ۀ القاعده مستقر در شبه جزيرۀشاخ

 .گراھا در يمن و عربستان سعودی بودند، ايجاد شدالمللی اسالم بينۀھای مسلح اسالمی که وابسته به شبک

سيس خالفت اسالمی است، سوگند أاين گروه که ھدفش سرنگون کردن رژيم پادشاھی عربستان سعودی و دولت يمن و ت

 .سيسات نفتی، خارجيان و نيروھای امنيتی ھم حمله کندأخورده که به ت

ھواپيمای جت مسافربری به مقصد ديترويت، کشف شد، اين  نافرجام منفجر کردن يک ۀ، که توطئ٢٠٠٩مبر در دس

 . عربستان، نسبت داده شدۀتوطئه به نفرات القاعده در شبه جزير
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 نيز اعالم شد که تالش ٢٠١٢ھای پستی در يک ھواپيمای باری کشف شد و در ماه مه ، بمب٢٠١٠بر ودر اکت

در ھر دو مورد عامالن اين .  صورت گرفته استامريکا نافرجامی برای انفجار بمب در يک ھواپيمای مسافربری عازم

 . عربستان معرفی شدندۀتوطئه ھا نفرات القاعده در شبه جزير

 ۀ در جريان حمل٢٠١١مبر  عربستان بود که در سپتۀ القاعده در شبه جزيرۀ شبکۀانور العولقی، از اعضای بلند پاي

 . کشته شدامريکائیھواپيمای بدون سرنشين 

در اين کشور تشکيل شد و در » جھادی« به عراق، يک گروه امريکائی نيروھای ۀ، در اعتراض به حمل٢٠٠٣در سال 

القاعده در عراق، عامل حمالتی بوده که  .الدن را اعالم کردند اسامه بن ۀ، رھبرانش وفاداری خود به شبک٢٠٠۴اکتبر 

 .زخمی شده انددر جريان آن ھزاران نفر در طول ده سال اخير در عراق کشته يا 

» امارت اسالمی عراق«ھای سنی مذھب در زير چتر  که القاعده در عراق و ساير گروه ٢٠٠٧ و ٢٠٠۶ھای در سال 

در ھمين حال . گرد آمدند و به نيروھای امنيتی و غيرنظاميان شيعه حمله کردند، کشتار در عراق به اوج خود رسيد

 .جويانه دست زدندبار تالفیگ ھای مسلح شيعه مذھب نيز به حمالت مرگروه

 القاعده در عراق، خارج شده و نيروھای تقويتی ۀ نشين سنی از شبکھای قبيله، عرب ٢٠٠٨ھنگامی که در سال 

 . اين شبکه کاسته شدئی وارد اين کشور شدند، به تدريج از تواناامريکائی

ی در سراسر عراق به راه افتاد ئھای فرقه ز خشونت  موجی ا٢٠١٣چنان فعال بود و در سال با اين وجود، اين گروه ھم

 .اندديگر معرفی شده ھا مورد حمله به مناطق يکھای سنی و شيعه، مسبب دهگروه. که ھزاران کشته به جای گذاشت

موران سيا و سربازان ارتش و عوامل أ رياست جمھوری جيمی کارتر و توسط مۀآموزش رسمی مجاھدين افغان در دور

 روش به قتل ۶٠آموزش دھندگان بيش از . در افغانستان و پاکستان انجام شد) . آی. اس.آی( اطالعاتی پاکستان سرويس

 آن ھا می توان به چگونگی خنجر زدن از پشت، خفه کردن، ۀ آموزش دادند که از جمل رساندن دشمن را به مجاھدين

تفاده از زمان سنج و مواد انفجاری و تکنيک ھای جنگ استفاده از تکنيک ھای کاراته برای به قتل رساندن دشمن، اس

 چون مواد انفجاری پالستيکی سی فور، تفنگ ھای ئیاياالت متحده به طور گسترده سالح ھا. روانی اشاره نمود

 . را در اختيار آنان قرار داده بودئیتيرانداز دور برد و موشک ھای ضد ھوا

 از کشورھای عربی چون مصر، عربستان سعودی، الجزاير و چند کشور  جھادی در افغانستانۀداوطلبان اصلی مبارز

اين سربازان اسالم گرا برنامه ای . ناميده شده اند»  عرب ھای افغان «آنان . ديگر منطقه به آن کشور اعزام می شدند

سالمی شان جنگ افغانستان باعث افزايش تجربه، آموزش بيش تر و بقای حرکت ھای ا. جز ترورھای شھری نداشتند

  .شد

در افغانستان نخستين ارتش جھانی از سربازان اسالم گرا به وجود آمد که «: ھمان گونه که فواذ جرجيس، می گويد

وجود نيامده بود که ه ھرگز تا پيش از آن رويدادی در دوران مدرن ب. اعضای آن را عرب ھای افغان تشکيل می دادند

ديگر  ای مختلف را بر انگيزد تا به کشوری مسلمان سفر کنند و در کنار يکمسلمانانی از کشورھای مختلف با زبان ھ

مبارزان از مصر، عربستان سعودی، يمن، فلسطين، الجزاير، سودان، کردستان عراق، . عليه دشمن مشترک پيکار کنند

 و ساير کشورھای ، تونس، مراکش، لبنان، پاکستان، ھندوستان، اندونزی، مالزیاکويت، ترکيه، اردن، سوريه، ليبي

  ».منطقه به افغانستان اعزام می شدند

ديگر عليه تجاوز دشمن  برای نخستين بار بود که به نظر می رسيد جمعيتی جھانی از معتقدان مسلمان در کنار يک

  . بودندویی ئمی جنگيدند و در اين راه قدردان کمک ھای اياالت متحده و متحدان منطقه » کافر«

 بزرگی برای حرکت ھای بين المللی اسالم گرا و ، فرصت١٩٨٩ از افغانستان در سال ی شورویپس از خروح نيروھا

کار اين مردان جنگی در افغانستان تمام شده بود و نوبت آن بود تا .  آمد گروه ھای شبه نظامی مذھبی در افغانستان پديد
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اعزام » جنگ ھای مقدس«ه راه انداختن در مناطق ديگر جھان از جمله بوسنی، کشمير و ديگر نقاط جھان برای ب

عامل پيشين سيا، اسامه بن الدن به ھمراه دستيار مصری اش ايمن الظواھری، سازمان القاعده را تشکيل دادند و . شوند

   .بدين ترتيب جھاد افغان ھا را به پديده ای جھانی تبديل نمودند

 از تجربه ھای کسب شده و ئیتحت رھبری القاعده، بسياری از شبه نظاميانی که در افغانستان جنگيده بودند با دنيا

موران سيا و سازمان اطالعات ارتش پاکستان، به عربستان سعودی، مصر و الجزاير و أآموزش ھای ديده شده توسط م

 پاکستان و ھمين طور در اردوگاه ھای مجاھدين افغان مستقر  آنان در نواحی قبيله نشينۀبقي. ديگر کشورھا بازگشتند

نسل بعدی در شرايطی رشد کرد که نظام آموزشی . را آغاز نمودند» جھادی«شدند و آموزش نسل جديدی از گروه ھای 

  . به بدی گذشته نبود و آنان با سوادتر از نسل ھای پيشين بودند

می خواند و معتقد است که آنان تمايل بيش تری به نظريات نو » روشنفکرلومپن « اين نسل از مبارزان را ،اليور روی

 را تشکيل دادند که از فرانسه تا اياالت متحده، حمالت ئینسل تازه از مبارزان اسالمگرا گروه ھا. بنيادگرايانه دارند

  .متعددی را عليه مردم عادی در کشورھای غربی عملی نمودند

ی آن، ئ و متحدان منطقه امريکاس ھمه أ و غرب و در ريک سو و نيروھای افغان شوروی از از نتايج ديگر جنگ

جنگ افغان ھا باعث ايجاد بحران شديد . ظھور طالبان و گروه ھای مختلف شبه نظامی اسالم گرای پاکستانی بود

ی، مھاجران افغان به دليل فقر و بی خانمان. مھاجرتی شد به طوری که سه ميليون افغان به پاکستان مھاجرت نمودند

اين کودکان در مکاتب جدا از .  اسالمی دئوبندی فرستادندۀفرزندان شان را برای تحصيل به مکاتب مذھبی متعلق به فرق

. خانواده و جامعه تعليم ديدند و مورد شست و شوی مغزی قرار گرفتند، در نھايت تبديل به علمای فرقه دئوبندی شدند

با کودکان پاکستانی با ھويت قومی متفاوت سال ھا بعد يک ھويت جعلی جھان شمول اسالمی اين کودکان افغان در پيوند 

افغان ھای طالبان و شبه : اين نسل از فرزندان افغان ھا و پاکستانی ھا به دو شاخه تقسيم شدند. را به وجود آوردند

ودند، بلکه در پاکستان نيز دست به آزار و  مبارزات خود را به کشمير کشانده بۀنظاميان راديکال سنی که نه تنھا دامن

 ءآنان در قالب جماعت علمای اسالمی پاکستان که از علما. اذيت و کشتار فرقه ھای ديگر اسالمی مانند شيعيان می زدند

  . دئوبندی تشکيل شده بود اھداف خود را پيگيری می نمودندۀو پيروان فرق

سيس کرده بودند به عنوان سلفيه گرايان جھادی شناخته شده اند، که أتکسانی که در پاکستان اردوگاه ھای جھادی را 

آنان در مناطق قبيله نشين ساکن و دور از مراکز شھری ساکن شده بودند . خارج از محل زندگی خود فعاليت می کردند

 بسيار شبيه به  اسالمی جديدی حمايت می کردند کهۀو به درگيری ھای مداوم عادت کرده بودند، اين گروه از انديش

سلفيه . زندگی کنند) سلف( پيشينيان اسالمی شان ۀبرداشت اسالم سلفی گرايان بود و مدعی بودند که مردم بايستی به شيو

آنان مخالف ھرگونه مصالحه ھستند و به ھمين دليل وھابيون سعودی را به . گرايان جھادی را می توان بنيادگرا ناميد

  . و عدم اعتقادشان به جھاد سرزنش می کننددليل خط مشی معتدالنه ترشان

 قدرت را به دست گرفت و در ١٩٩۴با پشتيبانی دولت خانم بی نظير بوتو در پاکستان، طالبان در افغانستان در سال 

 ۀطالبان در زمانی که در قدرت بود انديشه و آرای فرق. ، کابل پايتخت افغاستان را فتح نمود١٩٩۶نھايت در سال 

پيش از آن ھا، مجاھدين .  نمودءا نه تنھا برای پيروان جمعيت خود، بلکه برای تمامی مردم افغانستان اجرادئوبندی ر

  . افغانستان نموده بودند، اما طالبان اين کار را در سطحی جديد و عميق انجام دادۀافغان آغاز به اسالمی نمودن جامع

اشتند، مردان مجبور به بلند کردن ريش خود و پوشيدن کاله ھای  کار ندۀزنان افغان، به اجبار نقاب پوش شدند و اجاز

لم و گوش دادن به زمان طالبان تماشای تلويزيون و فدر . ليس نيز مجری احکام اسالمی بودومخصوص بودند و پ

 به طور خالصه، فضای مکاتب پاکستانی توسط طالبان در شھرھا و روستاھای افغانستان.  ممنوع بودموسيقی اکيداً 
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با وجود اين مسائل، اياالت متحده مشتاق به ھمکاری با . آنان کشور را به شيوه ھای سنتی اداره می کردند. بازتوليد شد

  . آن کشور در دريای خزر بودۀطالبان به منظور انتقال نفت و گاز طبيعی از طريق خط لول

افغان ھای «. مود نء ھای مختلف اسالمی ايفا در افغانستان و پاکستان نقش مھمی در آزادی عمل گروهامريکامداخالت 

مجاھدين افغان، .  جنبش ھای اسالمی در کشورھای مختلف را راديکال تر نمودندئیکتيک ھای اجراگفتمان و ت» عرب

نسل جديدی از نو اسالم گرايان راديکال را تعليم دادند که به رھبری بن الدن در غرب فعاليت می کردند و بازوھای 

  . يعنی طالبان و گروه ھای اسالمگرای سنی در پاکستان در جھت اسالميزه نمودن عمل می کردندديگر آنان

تھديدات «با وجود نقش اصلی اياالت متحده در رشد تفکر ارتجاعی اسالمی جنگ طلب و خشونت طلب، ايجاد 

در عوض، بيش تر . م گرا شدجديد باعث ناديده گرفتن پيشينه و تاريخ حمايت آن کشور از گروه ھای اسال» تروريستی

 ايران معطوف شد، انقالبی که توسط گروه ھای اسالمی به رھبری خمينی سرکوب شد و ١٩٧٩توجھات به انقالب سال 

در اين زمان اياالت متحده برای کاھش نقش گرايشات سکوالر و . الھام بخش اصلی بسياری از اسالم گرايان گرديد

  .ک اسالم گرايان گشودچپ، عرصه را برای رشد ايدئولوژي

عليه دولت مصدق با حمايت جمعی از روحانيون مذھبی تدارک ديد، زيرا تنھا » آژاکس« را تحت عنوان ئیسيا کودتا

نی شھر تھران و حاشيه نشين ھا عليه ملی گرايان سکوالر ئيآنان قادر بودند تا توده ھای وسيع مردم را از مناطق پا

   . و نقش آفرينی خمينی بود١٣۵٧، زمينه ساز انقالب ١٣٣٢ ]اسد[ مرداد٢٨تای کود. ھوادار مصدق بسيج نمايند

 بود که ھيچ اسالمگرای سنی مذھبی نمی توانست در آن راستا ئیخمينی، به عنوان يک شيعه قادر به انجام کارھا

پشتيبانی دو طبقه، او، نه تنھا از حمايت طالب، دانش جويان، طبقات متوسط شھری برخوردار بود، بلکه . حرکت کند

 با خود ھمراه ، سياسی نداشتندئی شھرھا را نيز که تا پيش از آن چندان تمايلی به اسالم گراۀيعنی تاجران و فقرای حاشي

خمينی در زمان رسيدن به قدرت، مدل خود از اسالم شيعی را عملی ساخت و از آن در جھت اسالمی نمودن .  ساخت

  .وی ديگر، ساير گرايشات غيرمذھبی انقالبی به حاشيه رانده شدند ايران بھره گرفت و در سۀجامع

مدل شيعی ايرانی .  ميالدی آغاز شد٨٠ ۀ عربستان سعودی در دھئی اصلی حکومت اسالمی ايران با سلطه جودشواری

در مدل . محسوب می شد مشکلاز سوی ايران برای سعودی ھا يک » اسالم«و » انقالب«و کنار ھم قرار دادن 

 تالش ئین جريان داشت که با استفاده از پول نفت در جھت گسترش اسالم گرائي سلسله مراتبی از باال به پاودی، نظامسع

ل شديد دولت بر ھمه چيز از باال وجود داشت و عناصر راديکال که خواھان بر ومی نمود، ھم چنين در اين مدل کنتر

ژی رقيب به يبنابراين دو سترات. ئمی قرار داشتندھم زدن وضع موجود بودند از سوی دولت تحت نظارت دا

با وجود آن که ايران بر جذب جوانان روشنفکر اسالمی به سوی خود به دليل تشيع . اسالمگرايان منطقه عرضه شد

 را وسيله ای ١٩٧٩کيد نمی کرد، عربستان سعودی عنصر شيعه گری را عاملی مھم قلمداد می نمود و انقالب أچندان ت

  . ايرانی می دانستئیترش ملی گرابرای گس
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