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بازخوانییکروندمستمر،از«اوانجلیستهایتندرو»تا«انجمنجمجمهواستخوان»

نفوذتاریخیفرقهها وانجمنهای ّ
سریدرکاخسفید

▪نخستینفرقههادرقارهجدید

پیوریتنها ،نخستین گروهی بودند که در قالب
یک فرقه مذهبی در دنیای جدید ،بروز و ظهور
پیدا کردند؛ مسیحیهای پروتستانی که در دوره
الیورکرامول،انگلیسرابهعرصهوجوالنگاهخود
تبدیل کرده و  18سال بر آن حکم رانده بودند.
آن ها مسیحیانی بودند که عالقه و اشتیاقشان
به عهد عتیق کتاب مقدس ،یعنی همان اسفار
پیامبران بنیاسرائیل ،از آن هــا مسیحیان
یهودیزه و فوقالعاده متعصبی را به وجود آورده
بود .پیوریتنها در قرن ،17به آمریکا کوچ کردند
ونخستینکلنیهایاروپاییرادرسواحلشرقی
آمریکا ،به ویژه در نزدیکی نیویورک امروزی ،به
وجود آوردنــد .آن ها تأویلگران و دروغپــردازان

دیدار پت رابرتسون(از مبلغان اوانجلیست) با ترامپ

نهــا و
جـــواد نــوائــیــان رودســـــری  -انــجــم ـ 
فرقههای سـ ّـری ،نقش مهمی در تاریخ جدید
غرب داشتهاند .تا جایی که میتوان کاوش کرد،
سری که به نام مذهب ،اما
نخستین انجمنهای ّ
برای تقویت قدرت اعضا و تصاحب ثروت بیشتر
بنیان گذاری شد ،در جریان جنگهای صلیبی
بــود؛ انجمنهایی مانند «شوالیههای معبد».
این انجمنها که مانیفستی فرقهگونه داشتند،
خود را از بدنه اجتماع جدا کردند و به تدریج ،این
تافتههایجدابافته،درتاروپوداقتصادوسیاست
مغرب زمین ،نفوذ و برای خودشان ،موقعیتی
دست و پا کردند .در قرن  ،18فراماسونری به
سری،تأسیس
عنوانیکیازپرنفوذترینفرقههای ّ
شدوبهتدریج،دربسیاریازممالکاروپاییونیز،
مستملکات استعمار انگلیس در سراسر جهان،
گسترش یافت .آمریکا ،سرزمین جدیدی که به
سرعت به خانه اروپاییهای معترض و فرقهگرا
تبدیل شد نیز ،از همان بدو پیدایش ،میزبان
سری پرشماری بود که در
انجمنها و فرقههای ّ
ابتدا ،ریشه در افکار مذهبی تندروانه مهاجران
اروپایی داشتند؛ فرقههایی که امروز هم ،بیشتر
از هر زمــان دیگری در آمریکا فعالیت دارنــد و
سیاستمداران کاخ سفید ،برای بقا ،سخت به
آنهامحتاجاند.
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دیدار جرج بوش پدر با پت رابرتسون

زبردستی بودند؛ خود را در زمره اسباط گمشده
اسرائیل(نوادگان حضرت یعقوب!) به شمار
آوردند ،سرزمین آمریکا را ارض موعود دانستند
و بومیان بختبرگشته آمریکا را ،همان کنعانیان
یا دشمنان بنی اسرائیل در جنوب سرزمین
فلسطین فرضکردندکهبایدبهدستطالوتیان
یا همان سپاه مؤمنان به دین یهود که خودشان
باشند ،نابود شوند! این چنین بود که داستان
نخستین فرقهگرایی تاریخ جدید آمریکا ،رنگی
بهسرخیخودسرخپوستاناینسرزمینگرفت.
تأویلگریمبتنیبرتفکراتپیوریتانی،ایناجازه
را به آن ها م ـیداد که هر از گاهی ،دیدگاهها و
ابداعات جدیدی را به مــردم عرضه کنند؛ این
مسئله تا آنجــا پیش رفت که تقریب ًا هر شهر یا
روستا در آمریکا ،میتوانست صاحب یک کلیسا،
از نوعی که خودش دوست داشت ،باشد .به این
ترتیب ،طولی نکشید که فرقههای جدید ،از
گوش ه و کنار سربرآوردند و تفسیرها و انجیلهای
تازهای در دسترس مردم خرافاتزده ایالتهای
مختلفآمریکاقرارگرفت؛تفسیرهاییکهبهآنها
اجازهمیداد،بردههایسیاهپوستراتاحدمرگ
شکنجهکنندوپوستسرسرخپوستانرازندهزنده
ب َِک َنند،امادردل،سودایبهشتبرینوهمنشینی
با عیسی را داشته باشند! در مذهب جدید،

نه کتاب مقدس محوریت داشت و نه آموزههای
مسیح،آنچهحجتقرارمیگرفت،ادعاهاییبود
که به اصطالح کشیشهای پروتستان ،به خورد
هوادارانشان میدادند و هرچه این افراد در فن
سخنرانیومسحورکردنمردم،استادیبیشتری
داشتند،کاروبارشانسکهتربود!
▪انجمنهایمخفیغیرمذهبی

سری
فرقههای ظاهر ًا مذهبی ،تنها انجمنهای ّ
را در آمریکا تشکیل نمیدادند؛ سرمایهداران و
سیاستمداران نیز ،برای خودشان انجمنهای
مخفی تشکیل داده بودند .این افــراد ،ظاهر ًا
با اهــداف فرهنگی یا ملی ،امــا در واقــع مانند
فرقههای مذهبی ،در پی کسب قدرت بودند.
یکیازمهمترینانجمنهایمخفیایاالتمتحده
را ،فراماسونها تشکیل م ـیدادنــد .همزمان
با ماسونها ،انجمنهای دیگری نیز ،از سوی
محافل نخبگانی آمریکا تأسیس شد که محفل
مخفی جمجمه و استخوان ،معروفترین آن ها
بود .این انجمن که در سال  1832در دانشگاه
ییل تأسیس شد ،به تدریج فرزندان سرمایهداران
را به خود جلب کرد و توانست در بدنه سیاسی و
اداری آمریکا ،نفوذی گسترده پیدا کند .درباره
اعتقادات و برنامههای انجمن ،اطالعات زیادی

در دست نیست .اعضای محفل ،از فاش کردن
اسرارانجمنبهشدتخودداریمیکنند.محافل
انجمن نیز در جزیرهای به نام «واهو» در رودخانه
«سنتالرنس»برگزارمیشود.قدرمس ّلمآناست
که برنامههای مخفی انجمن ،تنها شامل برخی
آداب و رسوم خارج از ُعرف نیست؛ اعضا ،مانند
ماسونها ،برای ارتقای جایگاه انجمن از طریق به
کار گرفتن اعضای آن در مناصب کلیدی کشور،
اقدام میکنند .تعدادی از رؤسای جمهور ایاالت
متحده ،مانند تافت ،جرج بوش پسر و جرج بوش
پدر ،عضو این انجمن مخفی بودهاند .جرج بوش
پسرکهازاعضایفعالانجمنجمجمهواستخوان
شناخته میشد ،تعدادی از اعضای کابینه خود را
از میان اعضای این انجمن برگزید.
▪بازیدرصحنهکاخسفید

سری به داخل کاخ سفید ،بیش
نفوذ فرقههای ّ
از آن چیزی است که تصور میکنیم .دولتمردان
آمریکایی،ماننددیگرسیاستمدارانغربی،همواره
بر اصالت قــدرت پا میفشارند و در پی افزایش
ضریب اقتدار خود هستند .به همین دلیل ،آن ها
سری و افراطی
به حمایت و پیوستگی با فرقههای ّ
نیاز دارنــد؛ فرقههایی که میتوانند از نفوذشان
بــرای جهت دادن بــه افــکــار عمومی در آمریکا

استفاده کنند .اوج این وابستگی را میتوان در
زمانریاستجمهوریجرجبوشپسردید؛زمانی
که اوانجلیستها به رهبری پت رابرتسون و گری
فالول ،افکار عمومی را تحت تأثیر دیدگاههای
افراطی خود قرار دادند؛ دیدگاههایی که حمایت
از رژیم صهیونیستی را به عنوان مقدمهای برای
بازگشت دوباره مسیح تجویز میکرد و معتقد بود
ساختنمعبدسلیمانبرمسجداالقصی،بازگشت
عیسیراتسریعمیکند.ارتباطمیانسردمداران
کــاخ سفید و رؤســای فرقههایی که به برخی از
آن ها اشــاره کردیم ،یک ارتباط دو جانبه است؛
سیاستمداران آمریکا در عوض جلب مشارکت
فرقههادرراستایکسبآرایبیشتریامنافعمالی
گستردهتر،فضاهاوامکاناتوسیعیرابرایتبلیغ
وفعالیتهایفرقهای،دراختیارآنهاواهدافشان
قــرار میدهند .گسترش تفکرات اوانجلیستی
در سراسر آمریکا و ضریب نفوذ باالی کلیساهای
خانگی که از طریق تلویزیون با مردم ارتباط برقرار
میکند ،ساکنان کاخ سفید را به شدت مایل به
همکاری با این فرقه مذهبی کرده است .حتی در
دوران جرج بوش پسر ،پت رابرتسون مشاور ویژه
وی در امور مذهبی محسوب میشد! نوع فعالیت
فرقههای مذهبی در کاخ سفید ،بسیار پررنگتر
سری مانند انجمن جمجمه و
از دیگر فرقههای ّ
استخواناست.هماکنون،اوانجلیستهایتندرو،
یکی از مهم ترین حامیان دونالد ترامپ در آمریکا
محسوبمیشوند؛رابرتسونچندیپیشودریک
دیدارحضوریباترامپاعالمکردهبودکهمخالفان
با رئیسجمهور آمریکا ،در واقع با خداوند مقابله
میکنند! تردیدی نیست که این حمایت تمام قد،
پشتیبانی مالی و معنوی کاخ سفید را از فرقههای
مذهبی تندرو در پی خواهد داشــت؛ رویکردی
که میتواند باز هم به تنشها و جنگطلبیها در
جهان،بیشازپیشدامنبزند.
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مناسبت

 41سال از ربوده شدن
امید محرومان لبنان گذشت

چهکسانیازامامموسیصدر
میهراسیدند؟

رودســری  -چهل و یک سال از ربــوده شدن امام
موسی صدر گذشت .او در شهریور سال ،1357
به دعوت معمر قذافی راهی لیبی شد و به سفری
بیبازگشت رفت .در منظومه فکری امام موسی
صــدر ،وحــدت اســامــی جایگاه ویـــژهای دارد.
بیتردید باید او را در زمره یکی از تقویتکنندگان
این گفتمان راهبردی در جهان اسالم دانست.
چهره کاریزماتیک امام موسی صدر و تالشهای
صادقانه او برای پایان دادن به افتراقهایی که در
بسیاریازموارد،صورتخصمانهبهخودمیگرفت،
لبنان را از گرداب هولناک گرایشهای فرقهای،
به سر منزل آرامبخش همزیستی مسالمت آمیز
رهبریکرد.بنابراین،نخستینجریانیکهازحضور
امام موسی صدر بیمناک و از فقدان وی ،خرسند
میشد ،جریانهای وابسته به گرایشهای تندرو
تکفیری ،اعم از شیعه و سنی ،در جهان اسالم بود؛
جریانهاییکهعموم ًاتوسطسعودیهاودولتهای
استعماریتغذیهمالیشدهومیشوند؛جریانهایی
که ثمرات شومی مانند طالبانیسم ،داعش و تشیع
انگلیسی را به جهان اسالم تحمیل کردهاند .از
«شر
سوی دیگر  ،امــام موسی صــدر ،اسرائیل را ّ
مطلق»میدانستومعتقدبودکههرفردیاگروهی
کهبااسرائیلوصهیونیسممبارزهکندوبجنگد،در
جبهه «خیر مطلق» قرار گرفته و شایسته حمایت و
پشتیبانی است .در همین حال ،او اعتقاد داشت
که «شرف قدس اجازه نمیدهد که این سرزمین
به دست غیر مؤمنین فتح شود ».دیدگا ه اسالمی و
نهعربیاوبهمسئلهفلسطین،دیدگاهیراهبردی
برایجهاناسالموخطرناکبرایصهیونیستها
و حامیان آن ها بــود .به همین دلیل ،در ردیف
نخست کسانی که از امــام موسی صــدر وحشت
داشتند و میخواستند او و تفکرش را حذف کنند،
صهیونیستهاوحامیانغربیشانقرارداشتند.

