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 موضع غرب نسبت به خيزش اسالمی

 

ب�ا حماي�ت " رائ�د"اخيراً در جري�ان گ�زارش بس�يار مهم�ی ق�رار گ�رفتيم ک�ه مؤسس�ه 

های  آنرا تهي�ه ک�رده اس�ت ؛ اي�ن گ�زارش ح�اوی فش�رده برنام�ه" ريچاردسون"مالی 

مناس�بت ندانس�تيم ک�ه تنه�ا  ب برای ضربه زدن به خي�زش اس�المی اس�ت و م�ا بیغر

ان�د ـ هم�راه ب�ا يادداش�تهای  خالصه آنرا ـ آنگونه که تهيه کنندگان گ�زارش انج�ام داده

های صهيونيستی ـ آمريکايی دراين عرص�ه ،  کوتاهی ، منتشرسازيم تا با ابعاد نقشه

 .آشنا شويم

 گزارش ءخالصه
ه��ای داخل��ی و خ��ارجی ک��ه  ک��ه اس��الم معاص��ر ، ب��ه دلي��ل درگيری تردي��دی نيس��ت

ه��ا و هوي��ت و جايگ��اه آن در جه��ان ام��روز ، در جري��ان اس��ت در  پيرام��ون ارزش

ب��رد بطوريک��ه نيروه��ای رقي��ب متع��ددی در  ح��التی از ع��دم ثب��ات و تزل��زل بس��ر می

ه���ا  ص���دد اعم���ال س���لطه معن���وی و سياس���ی خ���ويش ب���ر آن هس���تند ، اي���ن درگيری

ه�ای ديگ�ر  های جّدی و تأثيرات اقتصادی ، سياسی و امنيتی خود را ب�ر بخش هزينه

ای برای نيل ب�ه  های فزاينده نتيجه آنکه غرب ، کوشش. جهان ، برجای گذارده است

 0F۱.آورد ها و درک آن و تأثيرگذاری بر نتايج آن ، بعمل می توافقی با اين درگيری

و جه��ان ص��نعتی پيش��رفته و البت��ه  همچنانک��ه روش��ن اس��ت ، اي��االت متح��ده آمريک��ا

جامعه بين المللی ، جهان اسالم همسو و هماهنگ با نظم بين المللی ح�اکم ب�ر تمامی 
                                                 

گي�رد و نق�ش خ�ود را در براف�روختن اخ�تالف  ـ بدين ترتيب ، غرب ، چهره منجی ب�ه خ�ود می۱
ه�ای بع�دی ،  اين پاورقی و پاورقی. [سپارد در جهان اسالم و پاره پاره کردن آنرا بفراموشی می

 .]ب آقای تسخيری است ـ مهای نويسنده مطلب يعنی جنا يادداشت



 ۳ 

دهند و خواهان جهان اس�المی دموکراتي�ک ، دارای  بخش ديگر جهان را ترجيح می

رشد اقتصادی باال ، و با ثبات سياسی و به لحاظ اجتماعی پيشرفته و همسو با نظ�ام 

 1F۲.انين رفتارهای بين المللی هستندو قو

در اشکال " برخورد تمدنها " طرفهای ياد شده سعی دارند مانع از بروز همچنانکه 

ه���ای مي���ان  ه���ای فزاين���ده داخل���ی ب���ه عل���ت درگيری آش���فتگی: احتم���الی آن از جمل���ه 

ه��ای مس��لمان و س��اکنان اص��لی در جوام��ع غرب��ی ، حال��ت جنگ��ی فزاين��ده در  اقلي��ت

 2F۳.ها و تروريسم حاصل از آن ، گردند ثباتی و تشنج اسالم و بیسرتاسر جهان 

بنابراين ، کامالً منطقی است که عناصری از درون جوامع اسالمی را که همس�ويی 

ب��ا و همراه��ی بيش��تری ب��ا ص��لح جه��انی و جامع��ه ب��ين الملل��ی دارن��د و ميان��ه آنه��ا 

ک��ه شناس��ايی دموکراس��ی و مدرنيس��م بهت��ر اس��ت م��ورد تش��ويق ق��رار گيرن��د گ��و اين

درست اين عناصر و ايجاد راهه�ای مناس�بی ب�رای همک�اری ب�ا آن�ان ، هم�واره ک�ار 

 3F٤.ای نيست ساده

ت��وان اس��الم در رش��د و « : بح��ران کن��ون اس��الم معل��ول دو عنص��ر اص��لی يعن��ی 

4Fاس�ت » جري�ان کن�ونی ح�اکم ب�ر جه�انعدم ارتب�اط ب�ا و  توسعه

؛ جه�ان اس�الم  ٥

عق��ب گ��رد و سس��تی و ض��عف نس��بی ب��ود و ب��رای ط��ی دوره نس��بتاً درازی ، دچ��ار 

: ه����ای فراوان����ی را آزم����ود ، راه حله����ايی چ����ون  حل خ����روج از اي����ن وض����ع ، راه

ول�ی هيچک�دام ... پان عربيسم ، سوسياليسم عربی ، انقالب اس�المی ،  ناسيوناليسم ،

. موفقيّتی بدنبال نداشتند و همين ناکامی ، منجر به حالتی از خش�م و نومي�دی گردي�د 

                                                 
الملل�ی تلق�ی  های غربی به عنوان معيارهای پيشرفت و نظ�ام انس�انی بين ـ بدين ترتيب ، ارزش۲

 .شود اين معيار بر جهان اسالم نيز انطباق يابد شوند و کوشش می می
، از خود غرب بر نخاسته است و غ�رب " ها  برخورد يا درگيری تمدن" ـ گويی همين نظريه ۳

 ! کند های مسلمان و تضييع حقوق ايشان ، عمل نمی جهت آزار و اذيت اقليتدر 
ـ و بدينگونه ، غرب ارزش�های ص�لح و جامع�ه ب�ين الملل�ی و دموکراس�ی و مدرنيس�م را ب�رای ٤

 . گيرد تا استفاده از عناصر مزدور را به سود اهداف خود توجيه کرده باشد خود در نظر می
ن�اتوانی درون�ی در رش�د و : عب�ارت اس�ت از ] از دي�دگاه غ�رب[م ـ چکيده بحران جهان اس�ال ٥

 .های غربی عدم همراهی با ارزش



 ٤ 

د و نتوانست با فرهنگ جهانی معاصر همراهی نشان ده�در همان حال جهان اسالم 

 5F٦.اين برای طرفين ، مناسب نبود

مس��لمانان در نح���وه برخ���ورد ب���ا اي���ن وض���ع و ني���ز در خص���وص ش���کل نه���ايی ک���ه 

جوامعش��ان باي��د بخ��ود بگي��رد ، ب��ا يک��ديگر اخ��تالف نظ��ر دارن��د ک��ه در اي��ن مي��ان 

 : اشاره کرد توان به سه گرايش اصلی  می

کنن��د و  دموکراس��ی و تم��دن غرب��ی معاص��ر را رّد می ه��ای ـ�� افراطي��ونی ک��ه ارزش۱

خواهان دولته�ايی فاشيس�تی و متحّج�ر ب�رای اج�رای ق�وانين و اص�ول اس�المی طب�ق 

دي��دگاههای افراط��ی ايش��ان اس��ت ، اين��ان ب��رای تحق��ق اه��داف خ��ود از ابتک��ارات و 

 .دکنن گيری می های مدرن نيز بهره فناوری

ـ�� س��نت گراي��انی ک��ه ب��دنبال جامع��ه محافظ��ه ک��ار هس��تند و ب��ه مدرنيس��م ، تغيي��ر و ۲

 .نگرند ابتکار و نوآوری ، با ديده ترديد می

خواهند جهان اسالم ، بخشی از جهان پيش�رفته باش�د و در  گراهايی که می ـ اصالح۳

زم�ان پی مدرن سازی اسالم و وارد آوردن اصالحاتی در آن برای همراه شدنش با 

 .هستند

را ) سياس�ت(ج�دايی دي�ن از دول�ت  ءخواهند جهان اسالم ، ايده هايی که می ـ الئيک۴

همچنانکه در دموکراسی غرب صنعتی وجود دارد ، پذيرا باش�د و دي�ن منحص�ر ب�ه 

 6F۷.چارچوب مشخصی باشد

                                                 
: حله��ايی چ��ون  ه��ايی ک��ه در براب��ر اي��ن بح��ران مط��رح ش��د آورده ش��ده و راه ـ�� در اينج��ا واکنش٦

البت�ه ب�ا ان�گ و رن�گ عرب�ی ب�رای کس�ب (گرايی و سوسياليسمی را که خود تقديم کرده بود  ملی
انقالب اسالمی را يکجا آورده تا جملگ�ی را در همراه�ی : های طبيعی يعنی  با واکنش) مقبوليت

 .ناکام جلوه دهد) و البته غربی(با فرهنگ جهانی معاصر 
ها و افراط گراي�ان  کنند يعنی فاشيست را رّد می ها بندی شامل افراطيونی که اين ارزش اين تقسيمـ ۷

ه��ايی ک��ه اس���الم را  ها در چ��ارچوب اس���الم و الئيک و ني��ز س��نت گراي��ان متحّج���ر و مدرنيس��ت
ش��ود و برآنس�ت ک��ه تنه�ا اين�ان هس��تند ک�ه پيش��رفت  دانن�د می منحص�ر ب�ه چ��ارچوب مشخص�ی می

و حماي�ت از آن روش�ن " الئيس�م"دهند و در اينجا نقش غرب در عل�م ک�ردن  مطلوب را نويد می
 .شود می



 ٥ 

ها ، ام��روزه دارای مواض��ع اص��لی و م��ورد اختالف��ی در  هري��ک از اي��ن مجموع��ه

های سياسی وفردی ، آموزش ،  آزادی: ند ، مواضعی درخصوص جهان اسالم هست

 .وضع زنان ، قوانين جنايی ، مشروعيت اصالحات و تغييرات 

ورزن�د و  گراها عموماً با غرب و بويژه با اياالت متح�ده آمريک�ا خص�ومت می افراط

هدفشان ويران سازی و تخريب دموکراسی نوين به درجات متفاوت است و تش�ويق 

ای و  ت از آنه��ا ، گزين��ه درس��تی نيس��ت مگ��ر آنک��ه تنه��ا ب��ه ص��ورت مرحل��هي��ا حماي��

و در خص��وص عم��وم س��نت گراي��ان ، آنه��ا دي��دگاههای  7F۸.ت��اکتيکی ص��ورت پ��ذيرد

تری دارن��د ول��ی مي��ان گروهه��ای س��نت گ��را ني��ز اخ��تالف مهم��ی وج��ود دارد  معت��دل

ا ، کس�انی را ها نزديکترند و ميان مجموعه آنه� ، به افراطیبطوريکه برخی از آنها 

ه�ای مدرنيس�م را بپذيرن�د  يابيم که خالصانه دموکراسی نوين و فرهنگ و ارزش نمی

 8F۹.توان به نوعی آتش بس ناپايدار با آنها دست يافت و در بهترين شرايط می

ه��ا ب��ه لح��اظ اص��ول و سياس��تها از هم��ه گروهه��ای ديگ��ر ب��ه  گراها و الئيک اص��الح

های  موض��ع ض��عيفتری نس��بت ب��ه مجموع��هبط��ور کل��ی از  غ��رب نزديکترن��د ، ول��ی

ديگ��ر برخوردارن��د زي��را حامي��ان ج��دی و نيرومن��دی ندارن��د و از امکان��ات م��الی و 

ه��ا ع��الوه ب��ر اينک��ه ب��ه  ان��د ؛ الئيک بهره زيربناه��ای فع��ال و برنام��ه سياس��ی ني��ز بی

های فک�ری خ�ود چن�دان م�ورد تأيي�د نيس�تند از  عنوان ه�م پيم�ان و ب�ه دلي�ل وابس�تگی

 9F۱۰.برند ی در برخورد با گروههای سنتی در جامعه اسالمی نيز رنج میمشکالت

نيز برخوردار از برخ�ی عناص�ر دموکراس�ی قاب�ل ) اسالم ارتودوکس (اسالم سنتی 

توان��د همچ��ون  جوس��ت ول��ی نمی فاشيس��ت و ستيزهاس��تفاده در کنت��رل اف��راط گراي��ان 

گرايان  ب�ر دوش اص�الحبار اين نق�ش . ابزاری ابتدايی برای اسالم دموکراتيک باشد

                                                 
 .نيز پشتيبانی بعمل آمد " عده القا"و " طالبان "ـ همچنانکه در مراحلی ، از  ۸
برداری از آنه�ا  و اين همان چيزی است که سازش موقتی با برخی نيروهای واپسگرا و بهرهـ ۹

 .کند به عنوان پلی برای تحقق هدف های غرب را توجيح می
پ�ذيرد و البت�ه اي�ن نکت�ه را  ـ اين نيز اعترافی است ک�ه گ�رايش عم�ومی ام�ت ، الئيس�م را نمی۱۰

ه��ای اس��المی ني��ز مطلق��اً ب��ا اي��ن گ��رايش بيگان��ه ، همس��ويی و  گرفت��ه ک��ه طبيع��ت آموزه نادي��ده
 .همخوانی ندارد



 ٦ 

های تحميل��ی  س��ری مح��دوديت  اس��المی اس��ت ک��ه فعالي��ت آن��ان ني��ز تح��ت ت��أثير ي��ک

 10F۱۱.برآنهاست که سعی خواهيم کرد در اين گزارش بدان بپردازيم

برای تشويق تغييرات سازنده در جهان اس�الم در راس�تای دموکراس�ی و مدرنيس�م و 

آمريک��ا و غ��رب ، نيازمن��د تأم��ل  هم��اهنگی ب��ا نظ��ام معاص��ر جه��انی ، اي��االت متح��ده

ه��ا و نيروه��ای اس��المی ک��ه خواه��ان تقوي��ت و  ک��امالً محتاطان��ه در عناص��ر ، گرايش

ه�ای ه�م پيمان�ان گون�اگون  باشند ؛ بايد ديد اهداف و ارزش حمايت ايشان هستند ، می

های آنه�ا ، چ�ه پيام�دهايی  احتمالی و تحت حمايت آنان ، کدام است و با ارايه برنام�ه

 ،نبال خواهد آمد ؛ ای بسا شيوه متنوع ذيل ک�ه متش�کل از عناص�ر ذک�ر ش�ده اس�تبد

 :در اين راستا از کارايی بيشتری برخوردار باشد 

 گرايان نخست حمايت از اصالح ءدر وهله
 .های حمايتی ها و آثار آنان با هزينه ـ چاپ نوشته

 .انانـ تشويق آنان به نوشتن برای شمار متنوعی از خوانندگان و جو

 .های درسی اسالمی در کتابـ طرح ديدگاههای آنان 

 .ای سياسی به ايشان برای عمل بر اساس آن ـ اعطای برنامه

های دين�ی و  ـ ط�رح دي�دگاهها و نقط�ه نظ�رات آن�ان در خص�وص مس�ايل و برداش�ت

ب�ه منظ�ور ايج�اد فض�ايی ) بطورکلی مخاطبان(قرار دادن آنها در اختيار خوانندگان 

های اينترنتی و  ز با ديدگاههای سنت گرايان و افراطيونی که دارای سايترقابت آمي

انتشارات و مدارس و مراکز آموزشی و ش�مار بس�ياری از ابزاره�ا و وس�ايل ب�رای 

 .نشر ديدگاههای خود هستند

ق��رار دادن الئيس��م و مدرنيس��م ب��ه عن��وان گزين��ه فرهنگ��ی ج��ايگزين ب��رای جوان��ان ـ�� 

 .سرکش اسالمی

های ت���اريخی و فرهنگ���ی  ـ��� تس���هيل و تش���ويق روش���نگری آن���ان نس���بت ب���ه زمين���ه

 .های گروهی و در کتابهای درسی کشورهای مربوطه غيراسالمی آنها در رسانه

                                                 
 .ـ بنابراين هدف ، اسالمی غربی است که سنت و ميراث را نفی کند۱۱



 ۷ 

مدنی ب�ه منظ�ور تش�ويق فرهن�گ م�دنی و  ءـ کمک به تشکيل نهادهای مستقل جامعه

اراي��ه  سياس��ت و ءايج��اد فرص��ت ب��رای ش��هروندان ع��ادی ب��رای ورود ب��ه عرص��ه

 11F۱۲.ديدگاههای خود

 گرايان غيرافراطی حمايت از سنت
آنه�ا در   های افراطي�ون و اق�دامات افراط�ی ـ نشر انتق�ادات س�نت گراي�ان از خش�ونت

 .سطحی گسترده و تشويق عدم توافق طرفين

 

 12F۱۳.ـ کوشش در جهت ممانعت از هم پيمانی سنت گرايان و افراطيون

و س�نت گراي�ان چ�ون نس�بت ب�ه ديگ�ران ب�ه ـ تشويق همکاری مي�ان اص�الح گراي�ان 

 13F۱٤.ايشان نزديکترند

های خ�ود در  ـ آموزش به سنت گرايان ـ در هرجا که ميّسر شود ـ برای بهبود ش�يوه

ه��ا ، زي��را افراطي��ون معم��والً در س��خنرانی و  روي��ارويی ب��ا افراطي��ون در مناظره

اههای خ�ويش سخنسرايی برت�ری دارن�د ح�ال آنک�ه س�نت گراي�ان ق�ادر ب�ه بي�ان دي�دگ

در برخ�ی من�اطق از جمل�ه . کنن�د  نيستند و بيشتر از مفهوم اسالم مردمی پيروی می

آسيای ميان�ه چ�ه بس�ا مس�لمانان نيازمن�د آم�وزش و ک�ارآموزی عم�ل ب�ه اس�الم س�نتی 

 14F۱٥.برای حفظ وضعيت خويش هستند

اف��زايش ظه��ور اص��الح گراي��ان و دي��دگاههای آن��ان در نهاده��ای متعل��ق ب��ه س��نت ـ�� 

 .انگراي

ه�ای نزديکت�ر ب�ه  گرا و تش�ويق بخش ها مختلف جريان سنت ـ ايجاد تفرقه ميان يخش

ه�ای  علي�ه بخش) حق�وق(اصالح گرايی از جمله م�ثالً مکت�ب فقه�ی حنف�ی در ق�انون 

ه�ايی ک�ه  ديگر و تشويق آنان به ص�دور فت�وا و تعم�يم آن ب�ه منظ�ور تض�عيف وهابی

به لحاظ م�الی ،  ح�امی ها  وهابیزيرا . ددر ديدگاههای حکومتی دينی کامالً مرتجعن

                                                 
 .ها کامالً روشن هستند و نيازی به توضيح ندارند ـ همه اين برنامه۱۲
 .ـ خالف افکنی ميان عناصر مؤمن به اسالم۱۳
 .ـ برای موجه نشان دادن اصالح گرايان۱٤
 .باشد!! ـ انجام اين برنامه حتی اگر به صورت آموزش اسالم به مسلمانان۱٥



 ۸ 

تر در جهان اس�الم ،  های مرتجع مکتب فقهی خيلی محافظه کار هستند و نيزی بخش

های حاصل در تحوالت فقه اسالم و تفسيرهای آن ، کامالً ناآگاه و  نسبت به پيشرفت

 15F۱٦.اطالعند بی

تر جامع�ه از س�ازی ب�رای اس�تقبال بيش� مردم�ی ص�وفيگری و زمينه ءـ تشويق وجه�ه

 16F۱۷.آن

 

 

 رويارويی با افراطيون و مخالفت با ايشان
 .ـ مقابله با تفسيرهای آنان از اسالم و بر مالساختن خطاهای ايشان

 .های غيرقانونی ها و فعاليت ـ برمالساختن ارتباطات آنان با مجموعه

 .دهند ـ اعالم پيامدهای اعمال خشونت آميزی که انجام می

ان در حکوم��ت و تحق��ق رش��د و توس��عه س��ازنده در کش��ورها و ـ�� اثب��ات ن��اتوانی آن��

 .جوامع خود

ه��ای مس��لمان در  ه��ا ب��ه جوان��ان و ب��ه جوام��ع س��نتی دين��ی و اقليت ـ�� اراي��ه اي��ن فعاليت

 .غرب و زنان

آميزی ک���ه اي���ن افراطي���ون و  ـ��� اجتن���اب از س���تايش ي���ا تمجي���د از اعم���ال خش���ونت

ه عن�وان مردم�انی آش�فته و ب�زدل و ن�ه دهن�د ؛ اين�ان را باي�د ب� ها انج�ام می تروريست

 .قهرمانان خشمگين ، معرفی کرد

نگاران ب�رای انج�ام تحقيق�ات مطبوع�اتی در محاف�ل اف�راط گراي�ان  ـ تشويق روزنامه

 17F۱۸.در خصوص فساد ، نفاق و اعمال غيراخالقی

 ها حمايت گزينشی از الئيک

                                                 
 .گيرد ـ درآميختن اوراق و ايجاد تفرقه ميان مسلمانان ، اينگونه صورت می۱٦
 .خطرترين راههاست و برخی مسلکهای صوفی مشّوق آنند گيری و انزوا بی ـ گوشه۱۷
 .شود های مطبوعاتی ، ديده می همه اين کارها آشکارا و بويژه در عرصه ـ۱۸



 ۹ 

و کوش�ش در من�ع  رکتب�ه عن�وان دش�منان مش�ـ تشويق آن�ان ب�ه تلق�ی اف�راط گراي�ان 

گراي�ان و  ها برای برقراری ائتالف ب�ا نيروه�ای ض�د آمريک�ايی از جمل�ه ملی الئيک

 .ها چپ

ـ�� تش��ويق اي��ن دي��دگاه ک��ه ج��دايی دي��ن از سياس��ت در اس��الم ني��ز ممک��ن اس��ت و ه��يچ 

 18F۱۹.بسا برعکس ، باعث تقويت آن نيز بشود خطری برای دين ندارد و ای

توان در اين ميان برگزي�د ، پيش�نهاد  اگونی که میهای گون صرفنظر از شيوه يا شيوه

اج�را ، هش�ياری و تأم�ل زي�ادی ص�ورت گي�رد و وض�عيت  ءما اينست که در مرحله

سمبليک برخی مسايل ، کامالً در نظر گرفته ش�ود ؛ در خص�وص ابزاره�ای ک�ار ، 

ان و های آن� ريزی بايد آنها را به تصميم گيرندگان در اياالت متحده آمريک�ا و برنام�ه

زي���را نت���ايج حاص���ل از اي���ن  ک���ردني���ز ب���ه نهاده���ا و س���ازمانهای معين���ی واگ���ذار 

دارای پيام��دهايی ب��ر س��ازمانهای اس��المی از جمل��ه خطرپ��ذيری ي��ا ، ها  ريزی برنام��ه

ء ها و گروهه���ای درياف���ت کنن���ده کم���ک و ني���ز هزين���ه تک���ذيب از س���وی مجموع���ه

در کوتاه تنها ه ای بسا های جايگزين و نتايج غيرمنتظره و اوضاعی است ک فرصت

  19F۲۰.مدت ممکن است مناسب به نظر رسد

                                                 
 .اسالمی بدور از زندگی و منزوی در مساجد: خواهند  ـ اينان ، چنين اسالمی را می۱۹
ش�ود  ها در آنجا گرفته ولی در اينجا پي�اده و بم�ورد اج�را گ�ذارده می ـ و بدين ترتيب ، تصميم۲۰

 !نظريه توطئه را باور نداشته باشيم خواهند و همچنان از ما می


