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   اقليت–سازمان فدائيان : فرستنده

 ٢٠١٢ فبروری ٢٧

 

  زدخي اني اسالمگرایانتخاباتی روزي عرب با پبھار
 

ئی  توده ی که با جنبش ھائیت در کشورھا شود چند انتخابای مدهينام" بھارعرب" سال پس از آن چه کي

 – مانند مراکش –کردند   حاکم را حفظی ھامي عرب که رژی از کشورھاگري دی را برکنار کردند و برخکتاتورھايد

 . احزاب گوناگون اسالمگرا بوده اندیروزيتمام آن ھا چه در تونس و مصر و چه درمراکش پۀ جينت. ديبرگزارگرد

که   اعالم کرده اندشيشاپيوالن آن پؤ انتخابات برگزار کند و مسکينزدۀ نديدارد در آ  قصدزي نيابي لی انتقالیشورا

 ندهي در آيابي لنيمنبع تمام قوان" اسالم شرع مقدس"آنان حتا گفته اند که .  خواھد بوداني از آن اسالمگرایروزيپ

مجلس مؤسسان حضور زنان را در آن محدود  انتخابات قانون نيدارد با تدو  قصدی انتقالی شورانيا. خواھد بود

 اسد قدرت را با بشار مي که ھنوز رژهيدر سور.  کردی دوباره قانونايبيتر تعداد زوجات را در لشي پشورا نيا. دينما

 ١٩ شورا نيا.  شده استلي تشکونيسياپوز  به اصطالحی ملی شوراکي کند، ی حفظ میزيسرکوب و خون ر

 دسته جات اسالمگرا گري از دزي نگري ھستند و شش نفر دنيالمسلم  اخوانی از اعضاعضو دارد که چھار نفرشان

 . باشندیم

 مردم در تونس و اي آست؟ي چقايفرا و شمال انهي عرب خاورمی در کشورھایاسيس  عروج اسالمی اصللي دالاما

 بر مختلف ی ھاشيبا گرا را اني حاکم برخاستند تا اسالمگرای ھامي رژهي علايبي و حتا لهي سورو منيمصر، 

  ھستند؟یاسي تحوالت سچه ل حاصی و در عصر کنونندي آی از کجا مانيسرنوشت خود حاکم کنند؟ اسالمگرا

 انتي گفتند که دیني به نام روح هللا خمی و سپس سال ھا بعد آخوندتيانقالب مشروط  از آخوندھا در دورانیبرخ

 بزرگ اني ادگريالبته د . جدا نبودندگريکدي و دولت از نيالم د شان است و از ھمان صدر اساستي ھمچون سآنان

 نيا.  دوران قرون وسطا در اروپا مثال بزنددر خودرا تي ادعا را بکند و حاکمني تواند ھمی ھم متيحيھمچون مس

 ھا که تي خود چه جنائی قرون وسطای با حکومت ھاشاني ھا و کشپاپ ايکه در صدر اسالم چه گذشته است 

 خود آخوندھاۀ  را به عھدرشاني و تفسري صدر اسالم و تعبیافسانه ھا. ستيحاضر ن ند، موضوع بحثنکرد

 .ميبگذار
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 است در اواسط قرن ی ارتجاعیاسي س-ی مذھبیدئولوژي اکي که سمي وپان اسالمیاسي اسالم س،ی عصر کنوندر

 جمال ديداشت، س  آنۀ در اشاعیش مھم که نقشي گراني نفوذ ای ذندگاني از نمایکي.  شکل گرفتهينوزدھم درترک

 از یکي به ھمراه ني جمال الددي شد و سبرخوردار ی تفکر در مصر از نفوذ فراواننيا.  بودیاسدآباد اي یافغان نيالد

 از یبه تعداد  تفکرنينفوذ ا.  دادندلي در مصرتشکزي نیاسي حزب سکي١٨٧٩ محمد عبده، حتا درخي ششروانيپ

 بخش مردم یدر مبارزات رھائ  مانعکي و به افتيمردم آنھا مسلمان بودند، بسط  مستعمره که یکشورھا

 در مورد ني لنی تزھابي با تصو١٩٢٠ خود در ۀکنگر ني در دومیستي کمونوناليناسلذا انتر.  شدليمستعمرات تبد

 ی ارتجاعناي جرکي به عنوان سمي پان اسالمهي علستي احزاب کمونۀ خواستارمبارزی و مستعمراتیمسائل مل

 ني ھمۀدام قطب، ادي نمود و سپس سی و رھبرسيسأ ت١٩٢٨ را درسال نيحسن البنا که بعدھا اخوان المسلم. ديگرد

 تفکر ني شده است از ای ماستي از آن که بداند در صدراسالم چگونه اعمال سشي خود بینيروح هللا خم.  تفکراند

 که بعدھا شکل گرفتند عمدتاً ی اسالمیاسي به اصطالح سی ھا دستهگري و دنيالمسلم ھر چند اخوان. الھام گرفت

استعمارگران  اتفاقاً .  بودسمي کمونهي آنان مبارزه علیل کردند اما ھم و غم اصی مفي تعریخودرا ضداستعمار

 پس از یکي مبارزات مردم آن ھا ی خود را درپگري که مصر و تونس و مستعمرات دگراني و دی و فرانسویسيانگل

 از شي تا پاني اسالمگرایستي ضدکمونتي ھمواره از ظرفئیامريکا ی ھاستيالي امپرژهي ترک کردند و به ویگريد

 ھا فقط درکنفرانس ستيالي استعمارگران و امپرنيا.  تا حداکثر امکان استفاده کردندی شرق وشوروبلوک یفروپاش

 ھمچون طالبان افغان ی مرتجعانياسالمگرا آنان ھموار نکردند، یني امثال خمدني به قدرت رسیگوادلوپ راه را برا

 حي افغانستان ترجی به شوروکي حکومت نزده آنان را ب،ی نظامتي و تربحي و باتسلدندينام" یمبارزان آزاد"را 

 ]١[.دادند

 قدم شي کشورھا پني ای اسالمی کدام از گروه ھاچي شاھد بودند که ھايبيتونس، مصر و ل  مردمژهي جھان و به ومردم

 داني شدند وارد میتيو که متوجه خالءآلترناني نبودند، اما ھمی قذافاي مبارک ،ی بن علهي و اعتصاب علتظاھرات

 شدند و با تجاوز لي بزرگ تبدی نظام قدرت ھاادهي به پايبي درلھانيالبته ھم.  نمودندليگشتند و خود را به جنبش تحم

 . تکرار شدراني ایدادھاي روی سه دھه تا حدودباً ي پس از تقردر تونس.  نمودندعي راتسرمي آن ھا سقوط رژینظام

 ی علبن ني العابدني زیکتاتوري از ھمه در دوران دشي که بستي چپ و کمونژهي و به ویراسالمي غیگروھا

 رهي و غهيري خی ازتشکالت خود مانند انجمن ھایکه برخ" النھضه "اني نتواستند مانند اسالمگرابودندسرکوب شده 

 ی اجتماعی و شبکه ھانترنتي اژهي و به وني نویشد که در تونس فن آور گفته. فظ کرده بودند، وارد عمل شوندرا ح

 لي وساني بوداما ھمیتي خود واقعني چند اھر که دندي دردامن زدن به جنبش داشتند، اما در عمل ھمگان دینقش مھم

 ی مزي نانيعناصر واپسگرا ھمچون اسالمگرا عالوه و به رندي را بگیاسي سوي آلترناتکي ی توانند جای نمنينو

 . کنندیخود بھره بردار  ابزارھا در بزنگاه به نفعنيتوانند از ا

عکس، آن ه  شوند، درست بلي تبدی واقعوي آلترناتکي تا به امدندي نداني به مکشورھا ني در تمام ااني اسالم گرااما

 مھر خود را بر یپارلمان ی انتخابات در چارچوب دمکراسیعنيوجود،  می آمدند تا با استفاده از ابزارھادانيھابه م

 مبارزه را ھر چه زودتر از آثار زد و داني برگردانند و مرا" نظم" آمدند تادانيآن ھا به م.  بکوبندیاسيخالء س

 بن رينخست وز در تونس،.  تالش بودني از ای قاھره نمادري تحرداني مزي کردن شتاب آمزيتم. خوردھاپاک کنند

 قدرت را ش،ي دوران پاني از ارتشمتشکل ی نظامی شد، در مصر، شوراانيانتقال قدرت به اسالمگراۀ  واسطیعل

 واگذار خواھد کرد و در – ی عربستان سعودتي ھا تحت حمای و سلفنيالمسلم  اخوان–" منتخب "انيسالمگرابه ا
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 دولت ري که وزی را بر رأس خوددارد، شخصليه نام عبدالجل بیکه فرد" ناتو "ۀ دست نشاندیانتقال ی شورا،ايبيل

 . بوده استی معمر قذافیھا

 هياست و حزب خود را با حزب حاکم ترک"  معتدلئیاسالمگرا"گفته است که   چند رھبر النھضه در تونسھر

احترام به حقوق بشر  عدم یبه معنا" اسالم شرع "ی گفته است که برقرارئیايبي للي کند، ھر چند عبدالجلی مسهيمقا

 نوع از اظھارات را کرده ني ھمشي کماباند شده ی پارلمانتي اکثری داراکه ی مصرني و ھر چند اخوان المسلمستين

 ی جھات تمامني جوامع متبوع خود متفق القولند واز اۀ از گذشتشي کردن بزهي گروه ھا در اسالمني ایاند، اماتمام

 از آن شي پايبي در لیمبارک در مصر و چه قذاف  در تونس، چهیھر حال چه بن علبه .  اندیآنان واپسگرا و ارتجاع

 کردن ی دوباره اسالمی درآورد خود برای را از پاشاني ھامي و رژوندديبپ  کشورھا به وقوعني ار دیداديکه رو

 گريعبارت د به. درني را بگشروي و پی مترقونيسي اپوزکي برآمد ی اقدام نمودند تا جلوشانيکشورھا شي از پشيب

 کنند، آن را ی کسب میانتخابات یروزي پی و حتا مراکش سلطنتايبي که امروز در تونس و مصر و لیانياسالمگرا

 از سقوط شي کردن دوباره پزهي کشورھا اسالمگرازي دیدر برخ.  ھستندی و کنوننيشي پی ھامي رژونيمد

 حقوق زنان دامن زد و دي در عراق به تحدني صدام حس بود کهني چننيا . توسط خود آنان شروع شدکتاتورھايد

 .سنديبنو کشور نيهللا اکبر را بر پرچم ا دستور داد که

.  است که اساسش را بر بازگشت به عقب گذاشته استی معاصر تفکریاسياسالم س  مانده باشد کهی باقدي نبایشک

 بخش ئیرھا  مبارزاتی را در پايبي مصر و ل مانند تونس،ئی کشورھای استعماری که قدرت ھایدوران بازگشت به

 با یاسي اسالم سزيگرفت و امروز ن  شکلا کشورھني وابسته در ای دارهي که سرمایبازگشت به دوران.  کردندهيتخل

 با ی مشکلچي ھ– یئ هيترک" کيالئ" و چه حتا یراني ایھيفق تي چه وال،ی سعودی چه وھاب– شي ھاشيتمام گرا

 هيسرما سميبرالي از نئولی نسخه ایاسي توان گفت که اسالم سی واھمه می ندارد و بی دارهيسرما ینظام اقتصاد

 سر سميبرالي نئولکي اما با ظواھردمکراتیاسي اسالم سنيا.  استانهي خاورمرعربي عرب و غی در کشورھایدار

 . نداردیسازگار

 و خواھند دهيرس به قدرت" بھار عرب"ه با  کئی کنند و در کشورھای حکومت مانياسالمگرا  کهئی تمام کشورھادر

 لحاظ ني درخدمت طبقات دارا و حاکم ھستند و از ایاسي سی با خودکامگی دارهي سرمایبرالي اقتصاد نئولقي تلفديرس

 روابط اني ھست که در جری کسايآ.  آن ھا ھستندی ابزاراعمال قدرت طبقاتی ھمگیاحزاب و دسته جات اسالم

  کشور نباشد؟ني ای با بورژوازی مصرنيمتنگاتنگ اخوانالمسل

 ندارند ی مشکلیاسي شوند عمالً با اسالم سی شناخته م٨ که تحت نام گروه ئیآنھا ژهي به وی بزرگ جھانی ھاقدرت

 و آن را دشمن رنديگ ی ملي اسرائهي علی مواضعماً ي دو گروه ھمچون حماس و حزب هللا لبنان که مستقیکيمگربا 

 که نه قانون ی مانند عربستان سعودیکشور هي علی قدرت ھا ھرگز موضعنيھمانطور که ا.  کنندیخود اعالم م

 مصر و تونس دسته جات اسالمگرا خدشه ،ايبي که در لی ھم تا ھنگامرندھمانگونهي گی نم، دارد و نه پارلمانیاساس

 . خواھند شتافتزي آن ھانیاري به  و حتادي نزنند، آن ھا را سد راه خود نخواھند دی دارهي سرمایاقتصاد  به نظمیا

 اني کوتاه داشت، چرا که اسالمگرااري بسی گرفت که بھار عرب دورانجهينت ني توان چنی آن چه گفته شد مبا

 یترشي بی ھای برکرستي و آوردن اکثری سوء استفاده کنند و با شرکت در انتخابات پارلمانیاسيتوانستند ازخالء س

 ھا آمدند تا ابانيدر تونس و مصر به خ  کهی تا مردمستي نريھنوز د.  بزنندهيک ترهيدر مجالس مؤسسان و غ

 اتي در برابر تعدئی سدھایپارلمان  فریاھرم ھا و نھادھا  را سرنگون کنند با به وجود آوردنکتاتورھايد

 ه مراتب دشوارتر به بايبي در لئی اھرم ھاني چنجاديا.  کنندجادي حقوق زنان، اژهيبه و  به حقوق خود،انياسالمگرا
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 قاً ي دقستيو معلوم ن  ادامه دارندیاسي ھنوز تالطمات سزي نمني کشورھا ھمچون گري و دهيدر سور.  رسدینظر م

. رندي توانند فوراً در دستور کار قرار بگی که مستي ھا اقداماتنيا. ندياي صحنه بی خواھند توانست به جلویچه کسان

 ی که روندیستيالي سوسوي آلترناتجادي ای مبارزه برای فراموشی به معنابارزاتم ني از اکدام چيست که ھا یھيبد

          .ستي طلبد، نی را متريطوالن

   ۶١۵: برگرفته از کار شماره

  

  :يادداشت

وقتی سازمان فدائيان اقليت دولت دست نشاندۀ شوروی در افغانستان را که به زور يک و بيست ھزار عسکر ] ١[

صرف  با قتل ھای عام کم نظير در تاريخ افغانستان، حکومت نزديک به شوروی نام می گذارد، شوروی آن روز و

 افغانستان را زير پا می نمايند، در مقابل خونھائی که مردم ايران و خود آنھا در خلقنظر از آن که آنھا خون 

  .روياروئی با حزب توده و اکثريت تقديم نموده اند، نيز پاسخگو باقی می مانند

اين که غرب به تسليح باند ھای مسلح ارتجاعی در جوشاجوش نبرد آزاديخواھانۀ مردم ما عليه متجاوزان شوروی 

ناتوانی . پرداخت، به ھر دليل و با ھر نتيجه ای که بوده باشد، نمی تواند ماھيت آزاديخواھانۀ جنبش ما را نفی نمايد

داری از آن خيزش عظيم به ھيچ صورت به تخطئۀ آن جنبش و نيروھای آزاديخواه و انقالبی در ھدايت و بھره بر

  . نبايد بينجامدتأئيد يک رژيم مزدور
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