
 

آغاز می را " بازی شيطانی"، انتشار ترجمه کتابی بنام )70شماره  (راه توده از اين شماره
 به "فروزنده فرزاد"، به همت و از زبان انگليسی" روبرت دريفوس"شته اين کتاب نو. کند

  .فارسی برگردانده شده است
  
   مذهبیبنيادگرائی
  یا

  "بازی شيطانی "
  

اين فصل، . م نوين جهانی فصلی نانوشته وجود دارددر تاريخ جنگ سرد و نظ -پيشگفتار
 ايالت متحده ی آمريکا از فعاليت - گاه آشکار و گاه پنهان-داستان حمايت مادی و معنوی

 می کوشد پيوند گمشده "بازی شيطان"کتاب . اسالمگرايان واپسگرا و ارتجاعی انديش است
  .ی حياتی ميان اين دو را نشان دهد

ی حياتی است، که سياست کمتر شناخته شده ی شش دهه ز اين رو مساله اشناخت اين پيوند ا
روريسم ت"ی گذشته اياالت متحده ی آمريکا در حمايت از اين اسالم، تا حدی در پيدايش 

گذشته از اين، طراحان استراتژی بر . ی جهانی، موثر بوده استبه عنوان پديده ا" اسالمی
ه، شمال آفريقا و آسيای جنوبی و مرکزی، اميدوار بودند پايی امپراتوری آمريکا در خاورميان

که تا حدی با تکيه بر اسالم سياسی، اين پروژه را پيش ببرند؛ اما خيلی دير و پس از رخداد 
در چندين دهه ی . ، نتيجه ی اين بازی شيطانی آشکار شد2001 سپتامبر 11واقعه ی 

  ريخت، آنان را اينجا و آنجا و با روشمتمادی، اياالت متحده با اسالمگرايان طرح دوستی
های گوناگون از آنها استفاده کرد، از آنها بعنوان متحد خويش، در جنگ سرد استفاده کرد و 

اين شيوه ی برخورد با اسالمگرايان در نهايت . حتی در مقاطعی به آنان خيانت نيز کرد
به اين ترتيب . تقويت کردزمينه ی رشد تروريسم اسالمی و پشت کردنشان به حامی خود را 

جو نه تنها لبه ی تيز شمشير خود را به سمت  روحانيون مذهبی در هيات شياطينی انتقام
اياالت متحده برگرداندند، که تهديدی برای دموکراسی، سکوالريسم، ناسيوناليسم، جنبش چپ 

 ها قرار بخش تقريبا کوچکی از اسالمگرايان در زمره ی تروريست. و حقوق زنان نيز شدند
گرفتند، و بخش عظيمی از اين دسته، با افکار قرون وسطايی خويش می خواهند چرخ تاريخ 

  .را به قرن هفتم ميالدی بازگردانند
 از نظرگاه غرب، تنها اتحاد جماهير شوروی 1991 تا 1945در دوران جنگ سرد از 

 خاورميانه، شمال سوسياليستی دشمن به حساب نمی آمد و اياالت متحده، رهبران کشورهای
آفريقا، آسيا و بطور کلی جهان سوم را هم چنانچه صميمانه مهر تاييدی بر پروژه ی سياسی 
 او نمی زدند و يا هژمونی غرب و به ويژه آمريکا را به چالش می کشيدند، تحت فشار می

کرد تمايل به  آنچه اياالت متحده را نسبت به رهبران اين کشورها ظنين می. گذاشت
ايدئولوژی هايی "اينها از نگاه امريکا . يوناليسم اومانيستی، سکوالريسم و سوسياليسم بودناس

در اين . بودند که بنيادگرايی اسالمی در حال ظهور را نيز به هراس می انداخت" مخرب
منطقه از جهان اسالمگرايان واپسگرا نه تنها در گستره ی فکر و انديشه، که در پهنه ی 

ز وارد ميدان مبارزه ای تمام عيار و خشونت آميز با عامالن انديشه های کارزار عملی ني
در دهه های متمادی، اياالت متحده، همدستی با اسالمگرايان افراطی را ضد . مترقی شدند

  در سياست خود گنجاند و آن- و همزمان، ناسيوناليسم ايران و ترکيه و هند-ناسيوناليسم عرب
  .را مفيد يافت



 

های زيادی سعی   مقياسی وسيع تر، آشکار است که اياالت متحده ی آمريکا سالبا نگاه در
از يونان تا چين زنجير . در ايجاد سدی دفاعی در مرزهای جنوبی اتحاد شوروی داشت

بتدريج .  توسط اين کشورها بود1کشورهای اسالمی القا کننده ی ايده ی تقويت پدافندی ماژينو
تنها جنبه ی تدافعی . های جنوبی اتحاد شوروی شکل گرفتدر مرز" کمربند سبز"ايده ی 

چنين ايده ای مطرح نبود، بلکه گذشته از اين، با توجه به خصلت سرکش و تهاجمی 
های ستيزه جويانه در آمريکا، سودای تحريک  بنيادگرايی اسالمی، طراحان اين سياست

 را نيز در وپاشاندن آنهای آسيای مرکزی اتحاد شوروی و از درون فر مسلمانان جمهوری
  .سر داشتند

اياالت متحده نه تنها با اسالم به عنوان مذهبی متشکل از باورهای سنتی و چهار چوب انديشه 
گرا را اده ی ابزاری کرد، که اسالم واپسها مسلمان بدان معتقدند استف ايی خاص که ميليون
قرن گذشته دارد، بايد ريشه  14بر خالف ايمان اسالمی که ريشه در . بيشتر به خدمت گرفت

.  ميالدی جستجو کرد19گرايی، بعنوان آئينی سياسی را در اواخر قرن  های اين اسالم
گرايی ستيزه جوی امروز با ويژگی نظری جهانشمول در نظر مسلمانان با  انگاره های اسالم

به هر . تفکرات سنتی و متفکران مسلمان، چيزی غريب و در واقع تحريف اسالم می نمايد
ی خواه پان اسالميسم ناميده شود، خواه بنياد گرايی اسالمی و يا اسالم چنين پديده احال 

سياسی، آنچه نمی توان در آن شکی داشت، ماهيت کامال متفاوت آن با باورهای مذهبی سنتی 
گرايی تحريفی از  آشکارا اسالم. اسالم و به عبارت ديگر پنج رکن اصلی دين اسالم است

ی است که اياالت متحده ی آمريکا چه مالی ام و ايدئولوژی دگرگون شده  سنتی اسالباورهای
مصاديق پشتيبانی آمريکا را اينجا . چه معنوی، با سازماندهی، از آن حمايت همه سويه کرد و

 انجمن حجتيه ،در مصر" االخوان المسلمين. "و آنجا در کشورهای جهان سوم می توان ديد
راست آيين در عرستان سعودی، حماس و حزب اهللا در فلسطين، مجاهدين در ايران، وهابيون 

  .در افغانستان و دست آخر اسامه بن الدن
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اياالت متحده ی آمريکا بکار گرفتن اسالم سياسی در خاورميانه را موثرترين و در عين حال 
از نفوذ در از آغ. ترين شيوه در روند پياده کردن پروژه ی امپراتوری خويش يافت سهل

منطقه تا دست اندازی ها و مداخالت نظامی، و سرانجام حضور مستقيم نظامی در جريان 
در . اشغال عراق و افغانستان، همواره اسالم سياسی ابزاری در خدمت اين هدف بوده است

 ميالدی آمريکا نه تنها اتحاد شوروی را دشمن خود می پنداشت که 50 های دهه سال
حال ظهور جهان سوم، از جمال عبدالناصر گرفته تا مصدق را نيز دشمن ناسيوناليسم در 
ی مانع رشد فزاينده ی شخصيت اکا و بريتانيا می بايست به شيوه آمري. خود می پنداشت

االخوان "محبوب و مردمی ناصر به عنوان رهبر ناسيوناليسم عربی شوند و برای اين کار 
 حمايت مالی 1332 مرداد 28 نيز در جريان کودتای در ايران. بهترين گزينه بود" المسلمين

االخوان " ايرانی که گروهی افراطی مذهبی و نسخه" فداييان اسالم"آمريکا از رهبری 
  ميالدی، آمريکا از اسالم50بعدها در دهه ی . مصر بودند، نقش مهمی بازی کرد" المسلمين

اسيوناليسم چپ در اين کشور گرايان عربستان سعودی به عنوان سدی در برابر پيشروی ن
  .بهره گرفت
 60 تالش آمريکا، جناح چپ ناسيوناليسم عربی و سوسياليسم عربی در دهه ی عليرغم همه

ميالدی از مصر و الجزاير تا سوريه، عراق و فلسطين گسترش يافت و آمريکا به منظور 

             
 برگرفته از نام وزیر دفاع فرانسه در جنگ اول جهانی و نام دیواری دفاعی از استحکامات در مرزهای شرقی فرانسه برای  1 

 )م.( آلمان به فرانسه شکسته شد1940ها که در حمله ی  مقابله با آلمان



 

طقه کرد؛ با اين مقابله با خطر گسترش بيشتر اين جنبش ها؛ عربستان را متحد خود در من
  .هدف که بتواند از بنيادگرايی وهابی در عرصه ی سياست خارجی عربستان استفاده کند

در راستای تشکيل بلوک ) ملک فيصل بعدی(بستن پيمان با ملک سعود و شاهزاده فيصل 
اسالمی از شمال آفريقا تا پاکستان و افغانستان انجام گرفت، و حکومت عربستان سعودی 

برپايی انجمن ها و موسساتی برای تجهيز و سازماندهی جناح راست وهابيون و  دست بکار
 Islamic Centerفعاالن سعودی که به کشور بازگشته بودند. شد" اخوان المسلمين"

Geneva (1961) ، "1969(، سازمان کنفرانس اسالمی )1962" (وحدت جهان مسلمين (
حقيقت هسته ی نخستين جنبش جهانی اسالمی های ديگری را بنياد نهادند، که در  و سازمان

 با مرگ ناصر و ضعيف شدن ناسيوناليسم عربی، فرصت برای 1970در دهه ی . شدند
حرکت های نوين اسالم واپسگرا به عنوان تکيه گاه حکومت های وابسته به اياالت متحده 

 او از اسالمدر مصر و حمايت " سادات انور"به دنبال آن و با روی کار آمدن . فراهم شد
" ضياء الحق"گرايان مرتجع اين کشور، به عنوان نيرويی بر ضد ناصريسم، کودتای ژنرال 

االخوان "رهبر " حسن الترابی"در پاکستان و تشکيل دولت اسالمی در اين کشور، و عروج 
همزمان . سودان برای کسب قدرت در اين کشور، آمريکا متحدان خويش را يافت" المسلمين
تحده بنيادگرايی اسالمی را سالحی مفيد و موثر بر ضد اتحاد شوروی يافت، بويژه اياالت م

با تسريع . در افغانستان و آسيای مرکزی، جايی که نقطه ضعف بالقوه ی اتحاد شوروی بود
روند شکل گيری انقالب ايران، توافق آمريکا با اسالمگرايی و ناآگاهی وسيع سران آمريکايی 

اعتبار و سابقه ی ضد . ايان ايرانی، زمينه رشد آيت اهللا خمينی شداز تمايالت اسالمگر
کمونيستی او را فورا به رسميت شناخت، نتيجه اينکه آثار بالقوه ی حرکت او در ايران ناچيز 

 نيز هنوز آمريکاييان و متحدان آن درک نکرده 57حتی پس از انقالب بهمن . شمرده شد
  .اند به نيرويی خطرناک و غير قابل کنترل مبدل شودگرايی نوين می تو بودنند که اسالم

  گروهاز مجاهدان افغانستان که بوسيلهاياالت متحده ی آمريکا ميلياردها دالر برای حمايت 
زمانی که اسرائيل و اردن . شدند هزينه کرد هدايت می" االخوان المسلمين"های متحد با 

کردند  جنگ داخلی اين کشور پشتيبانی میرا در " االخوان المسلمين"های  پنهانی تروريست
گرايی در مناطق اشغالی فلسطين بوسيله ی اسرائيل، و کمک اين  و يا در جريان ترويج اسالم

همچنين، زمانی . کشور به پايه ريزی حماس، آمريکا خيلی عادی از کنار اين مسائل گذشت
ت پنهان با سران رژيم  وارد معامال2"بيل کازی"که نومحافظه کاران به کمک سيا و شخص 

  . ايران شدند، آمريکا به عواقب ناشی از آن توجهی نداشت
 ميالدی جنگ سرد ديگر پايان يافته بود و کارکرد اسالم سياسی مانند گذشته 90 با آغاز دهه

اينگونه، برخی استراتژيست ها . به عنوان ابزاری در خدمت جنگ سرد مشکوک می نمود
  .را بجای کمونيسم، دشمن جهانی اياالت متحده قلمداد کردند) سياسیاسالميسم (جديد " ايسم"

هر چند که اين امر، درباره ی قدرت جنبش اسالمی که به کشورهای فقير و توسعه نيافته 
محدود بود، گزافه می نمود، اما اين جنبش اسالمی که از مراکش تا اندونزی نيرويی بشمار 

. پاسخ آمريکا به اين مساله گنگ بود. نار آمدن با آن کردمی آمد اياالت متحده را ناچار به ک
 اياالت متحده با زنجيره ای از بحران ها در اين زمينه مواجه شد؛ برای 1990در دهه ی 

اين کار صرفا ايجاد فرصتی به . گرايان پشتيبانی کرد نمونه الجزاير از قدرت گرفتن اسالم
گرايان واپس انديش بود، اما   در برابر اسالممنظور فروش تسليحات و حمايت مالی از ارتش

             
 1980، او در مبارزات انتخاباتی رونالد ریگان در سال 1987 تا 1981ی ها  در سال- سيا-ریيس سازمان اطالعات آمریکا-2

در دوران " کازی."پس از به قدرت رسيدن ریگان از سوی او به سمت رئيس سازمان سيا منصوب شد. نقش مهمی ایفا کرد
احان اصلی معامله او از طر. تصدی سيا نقشی اساسی در سياست خارجی دولت ریگان و بویژه فروپاشی اتحاد شوروی داشت

او همچنين در جریان کمک به مجاهدان . معروف شد) ایران گيت(بود که به رسوایی ایران کانترا" ها سالح در مقابل گروگان"
سازماندهی شمار زیادی از .  داشت(ISI)رئيس سازمان امنيت پاکستان " اختر عبدالرحمان"افغانستان همکاری نزدیکی با 

 1987وی در سال .  ی آمریکا در آمریکای التين و آمریکای مرکزی در زمان ریاست او انجام گرفتکودتاهای ایاالت متحده
  )م.(درگذشت



 

گرايان الجزاير را که آشکارا به تروريسم روی  در عين حال آمريکا باب گفتگو با اسالم
و شعبات آن از جمله سازمان " االخوان المسلمين"در مصر در حالی که . آورده بودند گشود

تهديد جدی بشمار می آمدند؛ " کحسنی مبار"زمينی تروريستی وابسته به آن برای رژيم  زير
و دست آخر در افغانستان ويران از . ادامه داد" االخوان المسلمين"آمريکا به پشتيبانی خود از 

حتی زمانی که القاعده ی اسامه بن . چند دهه جنگ، طالبان با حمايت آمريکا به قدرت رسيد
کستان، عربستان سعودی گرايی در پا الدن شکل می گرفت، آمريکا متحد جناح راست اسالم

  .و کشورهای حوزه خليج فارس باقی ماند
  . سپتامبر رخ داد11

 سپتامبر دولت بوش با پذيرش نظريه نومحافظه کاران مبنی بر اينکه 11پس از واقعه ی 
تعريف می شود، دست بکار آغاز " ها برخورد تمدن"جهان امروز جهانی است که با تز 

ويروس قاعدتا لبه ی تيز حمله، متوجه القاعده بود؛ .  شدجنگ همه جانبه ای با تروريسم
حتی هنوز هم .  آمريکا بيش از همه در پديد آوردنش نقش داشت که اياالت متحدهزهرآگينی

 کشوری سوسياليست و سکوالر که -اياالت متحده چه پيشتر و چه در هنگام يورش به عراق
 از جناح راست شيعيان اين -کرده بودساليان متمادی بر ضد بنيادگرايی اسالمی مبارزه 

مجلس اعالی انقالب "گرای افراطی چون  تا احزاب اسالم"  اهللا سيستانیتآي"کشور از 
شوند، فعاالنه  که هر دو از سوی رژيم تهران حمايت می" حزب الدعوة"و" اسالمی عراق

  .پشتيبانی می کند و آنان را در قدرت سهيم می کند
  

)3(  
  

ها يا تصادم ساختاری ميان تمدن غرب و تمدن اسالمی پديده ی  تمدنگزافه ی برخورد 
شومی است که با ورود آمريکا در جنگ دوم جهانی به خاورميانه، يعنی جايی که کمترين 

در واقع اشتباهات اياالت متحده در نيمه ی دوم قرن . آگاهی را نسبت بدان داشت آغاز شد
  . شناخت بسيار سطحی او از اين پديده ناشی شدبيستم در جريان بازی با کارت اسالم از

سرزمينی .  خاورميانه برای آمريکاييان مکانی هراسناک و وهم آلود بود1941تا پيش از 
 خيال انگيز از شيوخ  و حرمسراهايشان، سالطين دستاربند و گرمابه های شرم آور، بيابان

 در متون ادبی کهن از جمله ).فلسطين(های پر از نخل و اهرام و سرانجام سرزمين مقدس 
ها و سفر نامه ها، اين قسمت از جهان در هاله ای مرموز و وسوسه آميز  در اشعار، رمان

در تصاوير نقاشی، مردمان اين . از اصول غير اخالقی و غير مذهبی توصيف شده است
 ند ترسيم میبدست که از فرهنگ و تمدن به دورسرزمين ها در شکل مسلمان هائی شمشير 

واژه ی . اين سرزمين از ديد غربيان مکان امن دزدان دريايی و ترکان عثمانی بود. شدند
  .رود هنوز هم در معنای منفی بکار می" ترک"

نويسنده ی آمريکايی، " مارک تواین"نوشته ی ) 1969 (3"ساده لوحان خارج رفته"کتاب 
هنوز عده ی . نه استخود بيانگر ساده لوحی و خوشباوری آمريکايی درباره ی خاورميا

 شايد تيز بين ترين و نکته سنج -بسيار کمی از اين موضوع اطالع دارند که مارک تواين 
 تنها با اقامتی کوتاه در خاورميانه و کشورهای مديترانه، چنين -ترين طنز پرداز آمريکايی

خوانندگان اين کتاب عميقا بر . برداشتی از مردمان اين سرزمين ها را در کتابش آورده است
اما متاسفانه خود تواين نيز در تکوين اين نگاه متعصبانه . قرن نوزده تاثير گذار بوده است

در سفر ترکيه، . نسبت به اسالم و مسائل مرتبط با آن دخيل بود و از آن بهره نيز گرفت
: دنويس سوريه، لبنان و فلسطين تواين با بيزاری نسبت به بربريتی که شاهد آن بوده است می

ها با نقوشی بر ديوارها از باال تا پايين پوشيده شده است و تاپاله ی شترها را  استراحتگاه"

             
3 The Innocents Abroad 



 

ساکنان اين شهر چقدر "اما دمشق، ." می بينی که بر روی هم گذاشته شده اند تا خشک شوند
او می . ، جهنمی از مسلمانان متعصب در سرزمين های عربی است!"از مسيحيان متنفرند

مردمان دمشق زشت ترين و شرير ترين چهره هايی هستند که تا به حال ديده : "افزايد
  ."....ايم

 و فروپاشی امپراتوری عثمانی، که به  ی بيستم، با آغاز جنگ جهانی يکمدر طليعه ی سده
توماس "، 4"وينستون چرچيل"با حمايت بريتانيا و هدايت کسانی چون " جنبش بيداری عرب"

 انجاميد، فکر خاورميانه ی مدرن در 6"گرترود بل"و )  عربستانلورنس(5"ادوارد لورنس
 وز رنگی رمانتيک داشت و در هاله اما اين تصور، هن. اذهان آمريکاييان وجه غالب يافته بود

 Seven Pillars of"نوشته های لورنس در کتاب مشهورش . ناآگاهی از منطقه بود
Wisdom”خاورميانه و نيز خاطرات او پيرامون های رمانتيک و عشقی  درباره ی داستان 

 اين، خود بيانگر نگاه .ها در اياالت متحده بود ترين داستان مسائل بيابانگردی، پرفروش
ديدند و  برای  آنها خاورميانه به آنچه در فيلم ها و ترانه ها می. يان به خاورميانه بودئآمريکا
  آن ترانه  و به دنبال7"ولف والنتينورود"اثر ) 1921"(شيخ"فيلم . شد شنيدند خالصه می می

کند، به خوبی شيوه ی نگاه   القا می راکه شعر در آن حالتی وهم انگيز) 1921"(شيخ عربی"
و شب : "در قطعه ای از اين ترانه چنين آمده است. آمريکايی به اعراب را نشان می دهد

 نتيجه ی چنين آثاری سال.." .هنگام، آن دم که تو خفته ای، آرام آرام به سراپرده ات می آيم
لئون " و 1962 در 9"گروه بيتلز" و بار ديگر 1937 در 8"بنی گودمن"ها باقی بود؛ چنانکه 

  .، اين ترانه را ضبط کرده اند1977 به سال 10"ردبون
.  کم بودنديان آشنا به مسائل خاورميانهئه جنگ دوم جهانی انجاميد؛ آمريکاهايی که ب در سال

 تا اوايل قرن بيستم تنها مبلغان مسيحی، پزشکان و معلمان با اختيار خود و از قرن نوزدهم
بيشتر برای تبليغات مذهبی در امپراتوری عثمانی و بويژه سوريه و لبنان، به خاورميانه سفر 

 13"برادران داج" و 12"هاروارد بليس"، پسرش 11"دانيل بليس"پيشگامانی چون . کرده بودند
 دختر يک مبلغ مذهبی که کلينيکی در 14"مری ادی"ا تاسيس کردند و که کالج پروتستان ها ر

اينان در . لبنان ساخت؛ اولين کسانی بودند که به واليات عرب نشين امپراتوری عثمانی رفتند
  .واقع، نياکان عرب شناسان پس از جنگ دوم جهانی بودند

  
)4(  

  
 اما اسالم را يافت؛ ، فرانکلين روزولت در جستجوی نفت به شرق روی آورد1945در 

 "سعودابن  "افت و خيز با شاه عربستان سعودی او وارد مواجهه ای پر. چيزی بهتر از نفت
  .نظامی اياالت متحده ی آمريکا در منطقه شد -نفوذ سياسی گرديد و اين، سرآغاز

نسل . قدرتی جهانی می دانست  خود را ابريکا، سرمست از پيروزی در جنگ دومآمر
يکايی پس از جنگ دوم جهانی قلبا معتقد بودند که روح آمريکايی همگان را رهبران آمر

  .تسخير خواهد کرد و اگر الزم باشد در پهنه ی زندگی حقيقی نيز
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 آنسوی دنيای صنعتی غرب ن خاورميانه پر اهميت ترين منطقه ی استراتژيک جهانآپس از 
های پيچيده ی  ا با تمدنگرچه آشنايی زبانی و فرهنگی و تخصصی آمريک. دشو ژاپن 

 اما قدرت فائقه ی اياالت متحده مانع از تحقق سودای امپراتوريش ،خاورميانه بسيار کم بود
ژنرال "، 15"نورمان مايلر" نوشته ی ”The Naked and the Dead”در کتاب . شد نمی

  :کند  پس از جنگ دوم جهانی را توصيف میی پيشگويانه رها شدن قدرت آمريکا16"کامينگز
کشورهايی با نيرويی نهان از منابع . مايلم اين را گونه ای رها شدن انرژی تاريخی بنامم"

پيامد تاريخی جنگ دوم جهانی، تبديل توانمندی و پتانسيل .  سرشار از پتانسيل باالطبيعی و
زمانی که کشوری قدرت مادی و نظامی برتر ...بالقوه ی اياالت متحده به خيزشی بالفعل است

 خال ما بعنوان يک ملت با گسترش اين توانايی .رود  اين توانايی بخودی خود هدر نمیدارد،
  ..."های ايستای تاريخ هستيم ميتوانم بگويم که اينک ما فراتر از مرداب. شود پر می

اما با حضور هر چه بيشتر در منطقه، کاستی شناخت عقالنی آمريکا از نيروهايی که در 
  .انتر ميشدتعامل با آنها بود نماي

 تا اندکی پس از جنگ دوم جهانی، عمال ناچيز و محدود به زير  از خاورميانهشناخت آمريکا
پس از تاسيس مرکز مطالعات خاور نزديک بوسيله ی دانشگاه . مجموعه ی الهيات بود

، مراکز ديگری برای مطالعات مسائل خاورميانه 1947 با حمايت دولت در سال ،پرينستون
يد تا کادری از کارشناسان متخصص در امور سياست، فرهنگ و مذهب ئما سالها پاا. دپديد آم

  .اسالمی سر برآورد
ی رياست جمهوری فرانکلين روزولت، اکثر سياستمداران آمريکايی اسير درکی  از دوره

گويی مسحور شمايل . نادرست و کليشه ای و نگاهی فانتزی و سرسری پيرامون اعراب بودند
نگتن به پس از بازگشت فرانکلين روزولت به واش. يان عرب خويش بوده اندآنجهانی همتا

من نميتوانم تصوير پر هيبت : "سعود، از زبان او چنين می شنويمدنبال ديدار وی با ابن 
 شش برده او را در بر گرفته بودندپادشاه سعودی را که بر تختی از تال نشسته بود و 

يدارش با يکی از در توصيف وی از د" هری ترومن"ول يا دو سال بعد از ق". فراموش کنم
او سيمای عرب توصيف شده در انجيل قديم را داشت، با ريشی : "يم خوانسران سعودی می

و ." همه چيز او شبيه همان توصيفات بود. بر چانه، ردايی بلند و سفيد و موهايی بهم بافته
می يابد، آنها را به حساب نمی " تعصبنامطمئن و بسيار م"از آنرو که آنها را " آيزنهاور"

در مستندات رسمی موارد بسيار زيادی از اين تلقی کليشه وار و تهی از اطالعات . آورد
 سال بعد، اندک عرب 60بدرازای . کافی شخصيت های آمريکايی از اعراب ميتوان يافت

تند، اما موفق شناسان برجسته تالش زيادی برای تغيير اين نگاه شخصيت های آمريکايی داش
  .نبودند

)5(  
  

هنگامی که آمريکا به خاورميانه راه يافت، و وارد ارتباطات سياسی و نظامی با منطقه شد، 
اين نگاه فانتزی و رمانتيک آمريکايی به زندگی اعراب، همراه با افکار نژادپرستانه و تحقير 

شايد چنين نگاهی، . مذهبی اعراب، در روند اين ارتباطات تاثير بسيار خطرناکی داشت
نادرست و کليشه ای، اين پندار را در آمريکاييان پديد آورده است که اعراب جنگجويانی 

شايد تعصب و جزم انديشی مذهبی اعراب را عاملی برای مقابله در برابر . درنده خويند
کمونيسم يافتند و چه بسا پنداشتند که استمرار حضور مذهب همچون مجموعه ای از باورهای 

گی اين منطقه را آنگونه که هست، دگرگونی سنتی در آسيای جنوب غربی همچنان چگون
ی سازمانهای اما به مغز آمريکاييان نيز خطور نکرد که ايدئولوژيها. دارد  نگاه میناپذير
 متفاوت از باورهای مذهبی است و شرايط، همچنان اپديده ای کيفيت" نياالخوان المسلم"چون 
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  وآن متحدان ، اتحاد شوروی، از جنگ سرد می گذشتگمان هر چه بيشتر بی .نخواهد ماند
  ".اسالم: "ناسيوناليسم عرب دشمن مشترکی در مقابل خود می يافتند

 ترومن يونان و ترکيه 1947در سال .  به نوعی از خاورميانه آغاز شدجنگ سرددر واقع 
آمريکا . ا در اين دو کشور شد بريتانينشمرد و آمريکا جايگزيبررا در گستره ی قلمرو خود 

امپراتوری بريتانيا در .  ايستادکه در آذربايجان ايران نفوذ داشتدر مقابل اتحاد شوروی، 
رسيده کشورهای زير سلطه و مستعمرات فراحال اضمحالل بود و دوره ی عقب نشينی از 

کم کم . ن شدبريتانيا از ترکيه و يونان چشم پوشيد و نيز مجبور به ترک هند و فلسطي. بود
کرد؛ قدرتی فريبنده در مقابل   ناشی از ضعف بريتانيا را پر میقدرت جديد آمريکا خال

پژوهشهای بعدی نشان داد که نه استالين و نه خروشچف ( .گسترش نفوذ اتحاد شوروی
  .)لط يا توانايی سلطه بر خليج فارس را نداشتندهيچکدام قصد تس

اين منطقه از جهان برای متحدان . اهميت استراتژيک خاورميانه بر کسی پوشيده نيست
در .  و داردرژی نفتی آن ارزش حياتی داشتهآمريکا يعنی اروپا و ژاپن به دليل منابع ان

نفت مورد نياز خويش را در سالهای پس از جنگ دوم جهانی، اياالت متحده عمده ی انرژی 
کرد و به نفت خليج  خارج، از ونزوئال و در داخل، از تگزاس، لوييزيانا و اوکالهما تهيه می

بی . اما حيات اروپا و ژاپن ناچار وابسته به ذخاير نفتی خليج فارس بود. فارس وابسته نبود
نگ سرد را بدون مبالغه استراتژيست های آمريکايی دفاع از اروپای غربی در جريان ج

ها و  با وجود تنش.  ناممکن می دانستندفتی خليج فارسطرح و نقشه ای برای کنترل ذخاير ن
از جمله پيمان . ها در منطقه بستند تضادهای درونی قدرتهای غربی، آنها يک سلسله پيمان

ه  که عمال کمترين اثری نداشت و بعدها ب17و پيمان نظامی بغداد) ناتو(آتالنتيک شمالی 
. شد همه ی اين معاهدات برای مقابله با اتحاد شوروی بسته می. تغيير نام يافت" سنتو"

ست به حمايت جناح های چپ، د همزمان و آرام آرام واشنگتن و لندن برای مقابله با جنبش
در اين کشورها " بلوک اسالمی" در کشورهای مختلف زدند و مشوق پيدايش راست اسالمگرا

ر، وزرای امور خارجه و گردانندگان سازمان سيا به دليل آگاهی اندکی روسای جمهو. شدند
 اين گمان بودند که می توانند به آسانی بر ،که نسبت به فرهنگ و مذهب در خاورميانه داشتند

توانند با مردمانی که عميقا تحت  آنها می پنداشتند، می. اسب سواری از اسالم استفاده کنند
تند همدردی کنند، حتی اگر اين باورها از مذهبی به کلی متفاوت و تاثير باورهای مذهبی هس

به نظر آمريکا، راست اسالمی نسبت به . بيگانه با آنچه آنها می شناسند بر خاسته باشد
سکوالرهای چپ گزينه يی بهتر به عنوان متحد او بود؛ زيرا سکوالرهای با تمايالت چپ را 

های   طيف ميانه رو تر آنها نيز شديدا بر ضد رژيمابزار سياست های مسکو می پنداشتند و
پس از تراژدی جنگ دوم جهانی رژيم سلطنتی، محدود به کشورهای . سلطنتی منطقه بودند

  .عربستان سعودی و اردن نبود، که مصر، عراق، ايران و ليبی نيز در اين جرگه بودند
يق و پژوهش درباره ی  موسسات علمی و نظامی دانشگاهی به منظور تحق1950در دهه ی 

از اين موسسات، عرب شناسان و شرق شناسانی بيرون آمدند . مسائل خاورميانه تشکيل شد
سيا و . که طرف مشورت سياستگذاران آمريکايی برای تصميم گيری درباره ی منطقه بودند

  را به استخدام خود در18"آيوی ليگ"وزارت امور خارجه ی آمريکا دانش آموختگان مرکز 
اينان به زبانهای عربی، ترکی، فارسی، اردو و ساير زبانهای خاورميانه تسلط داشتند . ردندآو

. و اينگونه، هسته يی از عرب شناسان و شرق شناسان مطلع نسبت به مسائل منطقه پديد آمد
اما به اقرار خود اين شرق شناسان، شمار کمی از آنان اطالعات کافی از اسالم و 

بيشتر .  و بيشترشان در مسائل اساسی اقتصادی و سياسی مطالعه داشتنداسالمگرايی داشتند

             
" سنتو" که بعدها ،اين کشور از پيمان بغداد،  عبدالکريم قاسم و اعالم جمهوری عراق به جای نظام سلطنتی1958پس از کودتای   17

  )م.(نام گرفت، خارج شد
18 Ivy Leagueاين دانشگاهها . رقی اياالت متحده ی آمريکا است انجمنی که حاصل همکاری هشت دانشگاه و کالج در شمال ش

  )م. (است" ييل"و " پنسيلوانيا"، "پرينستون"، "هاروارد"، "دارت موث"، "کرنل"، "کلمبيا"، "کامپرايزينگ براون"عبارتند از 



 

در واقع بيشتر آنان . اين عرب شناسان سکوالر بودند و درکی از بنياد گرايی اسالمی نداشتند
با ناسيوناليسم عربی احساس همدردی داشتند و اسالم را تنها سمبلی از گذشته ی منطقه به 

  .شمار می آوردند
و با دامنه دار شدن جنگ سرد، آندسته ازماموران سيا و وزارت امور خارجه ی  هبا اين هم

نظرات اين . آمريکا که از ناسيوناليسم عرب پشتيبانی می کردند به مرور زمان حذف شدند
افراد از سوی هدايت کنندگان جنگ سرد و حاميان اسرائيل که هر نوع هواداری از اعراب 

 ديگر واژه ی 1970تا سالهای دهه ی . مله قرار می گرفتکردند، مورد ح را تضعيف می
آنچنان بار منفی يافته و مذموم جلوه داده شده بود، که به سختی اعتبار آن قابل " عربيست"

های دولتی آمريکا  ها و ارگان از آن پس فعاالن هوادار صهيونيسم در آکادمی. بازگشت بود
ست داشتند و به شدت به هواداران اعراب در چون سيا و وزارت امور خارجه قدرت را در د

عشق : اعراب" با نام 19"رابرت کاپلن"کتاب مغرضانه و طعنه آميز . تاختند اين سازمانها می
. نمونه ی نمايان و اوج تالشهای اين گروهها بر ضد هواداران اعراب بود" نخبگان آمريکايی

.  کرد به شدت و بی وقفه کار میاز آن پس کارخانه ی حمله به روشنفکران هوادار اعراب 
اينگونه، تا پيش از طرح نقشه ی حمله به عراق، اکثر روشنفکران از اين دست، از ارگانهای 

مخالف بودند؛ اما " حمله ی پيشگيرانه"بيشتر اين افراد به شدت با تز . دولتی حذف شده بودند
 خود  کم اطالعهمکارانتشويق و حمايت با حذف آنها، دولت بوش ديگر مطمئن بود که با 

  .تواند طرح حمله را اجرا کند می
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 نقشی ه در ظهور نوع بنيادگرايانه ی آنشايد گفته شود که آمريکا نه در پديد آمدن اسالم و ن

 ولی در اينجا بايد به تشابه بنيادگرايی اسالمی و ،البته اين گفته صحيح است. نداشته است
در اياالت متحده شمار زيادی از محافظه . نيز اشاره کنيمگرايشات راست مسيحی در آمريکا 

 در آمريکا به اواخر دهه ی بنيادگرایی مسيحیکاران و مبلغان مذهبی بوده اند، اما ظهور 
را بنياد " انجمن کليساهای کاليفرنيا"، 20"تيموتی الهی" ميالدی باز ميگردد؛ زمانی که 70

ايندو . کرد  فعاليت می22"جری فال ول" همراه 21"اکثريت اخالقگرا"نهاد يا در تشکيل جنبش 
وحدت " و نيز " شورايی برای سياست ملی"و ديگران نيز، در ارتقا سازمانهايی همچون 

 نيز در 23"پت رابرتسون"سازمانهايی چون امپراتوری رسانه ای . نقش داشتند" مسيحيان
رويی به لحاظ سياسی نو تا پيش از اين، محافظه کاران مسيحی ني. همين زمان پديد آمدند

ظهور بودند؛ اما در خالل سه دهه ی گذشته، رشد و سازماندهی بی وقفه يی داشتند چنانکه 
  .اکنون از نظر سياسی به جنبشی نيرومند و خودآگاه بدل شده است

 تمايالت واپسگرايانه ی اسالم به .صادق استنيز  درباره ی راست اسالمی سمت گيریهمين 
يعنی هنگامی که بخش ضد اصالح دينی . گردد وره ی صدر اسالم باز می قرن پيش و د13

با تمايالت خرد ستيزانه و تفسير سطحی از آيات قرآن در مقابل بخش ميانه رو با تمايالت 
اکنون واپسگرايی مسلمانان رنگ ضد . مترقی تر و نگرشی روشن بينانه رقابت داشتند

اما این . آزاديخواهی و حقوق بشر يافته استمدرنيته، ضد آموزش و پرورش مترقی و ضد 
 در )اسدآبادی(سيد جمال الدین افغانی" امت واحد اسالمی"تمایالت تنها با آغاز جنبش 

مصر بوسيله ی " نيمسلمال االخوان "، تاسيس سازمان  ميالدی1800اواخر دهه ی 
 األعلی ابو"پاکستان بوسيله ی " انجمن اسالمی" و تشکيل 1928در " حسن البناء"
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.  همانند بنيادگرایی نوع مسيحی شکلی سازمان یافته و تشکيالتی یافت1940در " مودودی
این نسل اول اسالمگرایان، دقيقا به همان دالیلی که بنيادگرایان مسيحی در ایاالت متحده 

  .دمشغول شدن به این کار فرهنگ ستيزه جویی را ترویج ميکردند،
" ميد وست" در تگزاس و صاحبان نفتمسيحی حمايت مالی درست همانگونه که راستگرايان 

 خاورميانه و در رأس همه قدرتهای نفتیرا جلب کردند، راستگرايان اسالمی نيز از حمايت 
همزمان با . خاندان سلطنتی عربستان سعودی و شيخ نشين های خليج فارس برخوردار شدند

ری خواهان آمريکا، راستگرايان بسط پيوند ميان راستگرايان مسيحی و جناح راست جمهو
حمايت و پشتيبانی از . شدندهای سياست خارجی آمريکا نزديک  اسالمی نيز به استراتژيست

 راست مسيحی و اسالمی بويژه در دوره ی رياست جمهوری ريگان، که مايل به اتحاد با هر
از ديدن کمک يان آنقدر درگير جنگ سرد شده بودند که ئآمريکا. دو جريان بود، بيشتر شد

 نهای فعاالن دست راستی مسيحی و پارتيزانهای صهيونيست اسرائيلی به افراطيون مسلما
  .ناتوان بودند

های ديگری نيز دارند؛ از جمله تعصب در باورها و  بنيادگرايان مسيحی و اسالمی همانندی
طالح مرتدان اص تابند و از دين خارج شدگان و بعقايدشان، که کوچکترين انتقادی را بر نمی

بنيادگرایی . هر دو گروه بر وحدت سياست و مذهب باور دارند. شمارند را مهدور الدم می
داند و نسخه ی اسالمی آن خواهان برپایی  می" امت مسيحی"مسيحی، آمریکا را نماد 

تحت حکومتی قدرتمند به شيوه ی خالفت اسالمی یا سلسله یی از " امت واحد اسالمی"
هر دو گروه تعصب و اطاعت . تحت قوانين شریعت اسالمی است" میجمهوریهای اسال"

هيچ شگفت آور نيست که هم بنياد . کنند کورکورانه يی را در ميان هواداران خود تبليغ می
  .می انگارند" ها برخورد تمدن"گرايی مسيحی و هم نوع اسالمی آن، جهان امروز را جهان 

  
)7(  

  
ستيزه جويی . برخورد با ستيزه جويی اسالمی استجنگ با تروريسم شيوه ی غلطی از 

يان از ئور خاص تهديد امنيت داخلی آمريکاطاول و ب: ر دو شکل ظاهر شده استاسالمی د
سوی القاعده و دوم مشکالت عمده ی سياسی در خاورميانه و آسيا ناشی از رشد اسالمگرايی 

  .افراطی
 جلوه که هست از اين گروه را بيش از آنچه در رابطه با القاعده دولت بوش تعمدا تهديد ناشی

اين گروه سازمانی نيرومند که بتواند برای دولت آمريکا تهديد جدی بشمار آيد و يا . داده است
اين سازمان ممکن است دست به اقدامات تروريستی . اياالت متحده را مغلوب سازد نيست

نتوانسته و نخواهد توانست به سالح بزند و جان مردم آمريکا را به خطر اندازد، اما هيچگاه 
زيادی در اياالت متحده ندارد و نيز سرمايه نفرات  اين سازمان .های کشتار جمعی دست يابد

 سپتامبر دادستان کل اياالت متحده مدعی شد که 11گرچه پس از واقعه ی . ی محدودی دارد
م از صدها مسلمانی که  هيچکدا اما جاسوس القاعده در اين کشور وجود دارند؛5000بيش از 

در طول .  سپتامبر دستگير يا بازداشت شدند پيوندی با القاعده نداشتند11در آمريکا پس از 
گذرد هيچ حمله ی تروريستی يی از سوی القاعده يا   سپتامبر می11سه سال و نيمی که از 

يی، بمب هيچ هواپيماربا. هر گروه تروريستی اسالمی در خاک آمريکا اتفاق نيفتاده است
هيچگاه ثابت نشد که عراق يا هر کدام از . گذاری يا حتی ترور شخصی روی نداده است

. کشورهای مسلمان منطقه از جمله سوريه، عربستان سعودی و ايران با القاعده پيوندی دارند
  .در واقع تهديد القاعده مهار شدنی است

، که خود مانع تقويت اجرای جنگ قهر آميز نظامی بر ضد القاعده نه تنها راه حل نيست
اين حمله نه تنها نتوانست . حمله به افغانستان نيز اشتباه بود. قانون و اطالع رسانی است

همچنين . رهبری القاعده يا طالبان را از بين ببرد، که باعث پراکندن طالبان در منطقه نيز شد



 

قابله با جنگجويان نتوانست ثبات را با تشکيل حکومت مرکزی موقت و ضعيف به عنوان م
. بدتر از جنگ افغانستان حمله به عراق بود. طالبان، به اين کشور جنگ زده بازگرداند

 اين همانند ،به قول يک ناظر سياسی. کشوری که هيچ ارتباطی با القاعده يا بن الدن نداشت
فاده از است. بود" پرل هاربر"اشتباه فرانکلين روزولت در حمله به مکزيک در پاسخ حمله به 

نيروی نظامی به شيوه يی ناکارآمد بر ضد القاعده، يعنی نيرويی که هيچ مکان معلومی 
 يعنی استفاده از موشک ،با اين شيوه. ندارد، تنها اتالف هزينه و به زيان خود آمريکا است

 يا چون اسرائيل ،های هدايت شونده ی ليزر، حمالت دريايی به استحکامات اسالمگرايان
های حماس و حزب اهللا  و استفاده از موشک های کروز  هلی کوپتر به پناهگاهيورش با 

  . برای تخريب تاسيسات نظامی، تنها باعث گسترش تروريسم اسالمی خواهد شد
" حمالت پيشگيرانه" حمله به افغانستان و عراق در راستای تز . داستان چيز ديگريست،اما

صنعتی  - در شکل قدرت نظامیراتوری آمریکاامپچيزيست که دولت بوش برای پياده کردن 
مساله ی القاعده که . گسترده ی جهانی از شرق آفريقا تا آسيای مرکزی بدان نياز دارد

نمايی خطر آن از سوی دولت بوش و تالش   با بزرگ،ميتوانست به شيوه يی عقالنی حل شود
 آن، اکنون به  عليهی نظامیسرانجام استفاده ازنيرواو برای جلب توافق جهانی ضد القاعده و 

  .مشکل وخيم تری تبديل شده است
  .هنوز ميتوان با القاعده مقابله کرد

مشکل . مشکل عمده ی ناشی از رشد اسالمگرايی در خاورميانه و آسيا بسی پيچيده تر است
تا زمانی که رشد .  ناشی از رشد بنيادگرايی پديد می آيدتراول نيز خود از مشکل عمده 

ايی اسالمی متوقف نشود، القاعده ميتواند به شيوه های گوناگون خود را بازسازی کند؛ بنيادگر
خشم و انزجار ناشی از اشغال اين کشور، باعث پديد آمدن سازمانهای که همانند عراق 

، يا دامنه ی فعاليت سازمانهای تروريست اسالمی هدروريستی با سبک و سياق القاعده شت
چنين است .  گسترده تر سازد راه محدود به منطقه ی خاصی ميشدچون حماس و حزب اهللا ک

های منظم و دارای تشکيالت  که گروههای مستعد اقدامات تروريستی از ساير سازمان
کنند و به حمالت تروريستی روی  منسجم، کمک مالی، نظامی و حمايت معنوی دريافت می

 کتری آب ی دارند، درست مانندنيروهايی که در منطقه، خط مشی اسالم سياس. می آورند
 تنها بخار آن قابل مشاهده است، در شرف طغيان هستند و که ،جوشی که در حال جوشيدن

  .گردد  افزوده میشوند شمار افراطيونی که به سازمانهای تروريستی متمايل میر پيوسته ب
ی برای تواند بکند؟ چه اقدام آمريکا برای خاموش کردن اين آتش در حال گسترش چه می

  تواند انجام دهد؟ کاستن از گرمای سياسی جنبش اسالمی می
بايست از عوامل نارضايتی مسلمانان که موجب روی  اوًال و پيش از هر چيز، آمريکا می

 بی گمان همه ی. شود بکاهد می" نياالخوان المسلم"هايی چون  آوردن آنان به سازمان
تواند  مريکا نيست و اياالت متحده نيز نمیعوامل نارضايتی مسلمانان ناشی از اقدامات آ

تواند گامهای موثر  با وجود اين، دست کم اياالت متحده می. شرايط را از هر جهت بهتر کند
آمريکا با همگامی . و مهمی در جهت تضعيف جناح راست اسالمگرايی در يارگيری بردارد

هش اختالف ميان فلسطين و تواند برای کا و همکاری سازمان ملل متحد، اروپا و روسيه می
 اسرائيل از با اقتصادی موفق، ضمن عقب نشينیاسرائيل با تشکيل دولت فلسطينی مستقل 

 يکی از ،اينگونه.  اقدام کند1967به آنسوی مرزهای مورد توافق سرزمين های اشغالی 
متحده بايد ثانيًا، اياالت .  از ميان ميرودگيز از ديد جناح راست اسالمگرايیعوامل مناقشه ان

اين . ردارداز داعيه ی تسلط بر جهان و برپايی امپراتوری جهانی اش در خاورميانه دست ب
مساله مستلزم عقب نشينی نيروهای نظامی آمريکايی از خاک افغانستان و عراق، برچيدن 
پايگاههای نظامی آمريکا در خليج فارس و عربستان، کاهش قابل توجه شمار ناوگان دريايی 

ر تاسيسات نظامی، ماموريت های آموزشی و فروش تسليحات است که ديد جهانيان را و ديگ
بسياری از ديپلمات های اياالت متحده به اين امر که حضور آمريکا در . کند به خود جلب می



 

تواند نسبت به اين  اياالت متحده نمی.  آگاهندشود منطقه باعث خشم و انزجار عمومی می
ادی  و سياسی خاورميانه تنها بوسيله ی رهبری کشورهای منطقه مساله که سرنوشت اقتص

  . ادعايی داشته باشد؛ حتی اگر به زيان منافع آمريکا در منطقه باشدبايست تعيين شود می
ثالثًا، اياالت متحده بايد از تحميل نظرات و خواست های خويش در خاورميانه خودداری 

خاورميانه ی  "خودد و بدليل اينکه به زعم امات خو آمريکا با اقد2001از سال . ورزد
بی گمان، . با دموکراسی آمريکايی همخوانی دارد، لطمات بيشماری وارد آورده است" بزرگ

 دموکراسی به صدوراز نقطه نظر دولتمردان تندرو کابينه ی بوش، اعالن وی برای 
با . ر در منطقه استکشورهای عربی و ايران صرفًا بهانه ای برای نفوذ و دست اندازی بيشت

نگاهی به ظاهر قضيه، مداخله ی آمريکا اين واقعيت را که کشورهای خاورميانه خود بايد 
تحميل . گيرد  ناديده می خويش و در زمان مناسب آن بيابنددموکراسی را به شيوه ی

اصالحات از سوی آمريکا در حکم توهين به شعور جمعی مردم منطقه و محکوم به شکست 
ممکن است برخی از کشورهای خاورميانه آمادگی اصالحات ساختاری را داشته . ودخواهد ب
تحميل تغييرات دموکراتيک به منظور .  اما برخی ديگر در چنين شرايطی نباشند،باشند

االخوان " و کسب قدرت سياسی از سوی ئیز قدرت گيری جناح راست اسالمگراجلوگيری ا
 الجزيره تنها کشورهای بيشتری را به دام اسالمگرايیدر قاهره، دمشق، رياض و " نيالمسلم

  .اياالت متحده بايد سياست عدم مداخله را در جهان اسالم بپذيرد. دکشانافراطی می 
 کشورهای عليهياستهای خصمانه و ستيزه جويانه رابعًا، اياالت متحده ميبايد از اعمال س

.  خودداری کندهای اسالمی هستندهنوز تحت حکومت خاورميانه، مانند ايران و سودان که 
محتمل است کشورهای ديگری نيز پيش . موج اسالمگرايی، هنوز به اوج خود نرسيده است

 اياالت متحده بايد اين واقعيت را بپذيرد که ديکته کردن .ر آن شونداز افول اسالمگرايی اسي
ايی افراطی  و موجب گسترش اسالمگرکرده امپرياليستی مساله را وخيم تر های سياست

  .خواهد شد
راه نجات ملت های خاورميانه رشد جنبش های سکوالر برای باال بردن سطح آگاهی، 
. آموزش مردم و مدرن کردن ديدگاه مردم کشورهای اسير در چنبره ی اسالمگرايی است

هرگز . د کرآغازآنرا اين، کوششی است که چندين دهه خواهد پاييد و همين امروز بايد بدان 
 از قبيل ،ن زندگیئوتم بر همه ی شی نيست که اسالم با باورهای قرآنی متعلق به قرن هفمنطق

اين بدان معنی است که . سياست، آموزش و پرورش، علوم و فرهنگ حاکميت داشته باشد
جنبش سکوالر بايد بتواند اين تلقی را که پاسخ مسائل قرن بيست ويکم را در نگاه 

 چه در ،بنيادگرايی در هر شکل و شيوه يی. جويد تغيير دهد  میواپسگرايانه و بنيادگرايانه
 حرکتی واپسگرايانه  يا نوع راست آيينی افراطی يهودینوع افراطی اسالمی يا مسيحی آن، و

 دهها ميليون از مومنان جهان چون مسلمانان و مسيحيان و يهوديان اياالت متحده می. است
اين، وظيفه ی اکثريت خاموش . سياست بدانندتوانند مذهب را امری خصوصی و جدا از 

است که ابتکار عمل را از بنيادگرايان بگيرد و در اين راستا از حمايت جوامع غربی، 
سازمانهای غير دولتی، دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی و سازمانهای پژوهشی و غيره ياری 

  .بخواهد
نوسازی "کوشند بلکه بايد دست به مردم خاورميانه نه تنها بايد در راه ساختن کشور خود ب

ها و منازعات سياسی در خاورميانه، محققان و  با فروکش کردن آتش تنش. نيز بزنند" دينی
 خواهند ز خالل مباحثه و مناظرهفيلسوفان و پژوهشگران دين اسالم با همکاری متقابل و ا

اين چنين، . درآورند واپسگراتوانست اسالمی مدرن ارائه کنند و آنرا از انحصار روحانيون 
يی پديد خواهد آمد، که با تفسيری ديگرگونه از متون و کتب سنتی دينی، " خرد جمعی"

 با آغاز از  می تواند"خرد جمعی" اين . پديد آردجهانبينی روشن بينانه و مترقی تری را
ه هر روستا و ده کوره يی  ب- استانبول، قاهره، بغداد، کراچی، جاکارتا-شهرهای بزرگ

بی گمان، چنين نوسازی يی با انجام اصالحاتی در سيستم آموزشی و کاستن از .  يابدگسترش



 

مدارس مذهبی و حوزه های علميه در کشورهای اسالمی همراه خواهد بود و اين خود نيازمند 
اينترنت برای های ماهواره يی و  جايگزينی با رسانه های ارتباط جمعی از قبيل راديو، کانال

و ها بطول خواهد انجاميد   سالزيرساختیچنين . استممکن   مکان درهرگان ودسترسی هم
 به حضور نيروهای نظامی و هر رگامی، ابتداه مگر اينکه پيش از ، ممکن نخواهد شداين
  و اقتصاد سير بهبود و ترقی پيوستهرويی که در خاوزميانه تنش زا است پايان داده شودني

  .زمان می خواهدمچون بازسازی ملی  ه نيز،نوسازی دينی. پيدا کند
  
 


