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  نقد و بررسي كتاب

  

  

  رو اي مسلمانان ميانه پيوند شبكه

  
-Angl Rabasa, etal., Building Moderate Muslims Networks,  

RAND Corporation, 2007, 183 pp.  
  

  ����غالمرضا خسروي

  

  مقدمه

هاي تندرو اسالمي در  ، اين موضوع كه جريان2001سپتامبر در سال  11پس از حمالت 
شوند، به طور جدي در  ي جدي براي امنيت ملي و منافع آمريكا محسوب ميخاورميانه، تهديد

گذاران و دولتمردان اين كشور قرار گرفت. دولت بوش در كنار اقدامات  دستور كار سياست
نظامي و تجديدنظر در راهبرد نظامي كشورش، خواستار ترويج دموكراسي و آزادي در 

جي، مالي و فكري دولت خود را معطوف به اين خاورميانه شد و بخشي از توان سياست خار
موضوع كرد. با اين همه، هنوز در مجامع علمي و سياسي آمريكا در اين خصوص كه بهترين 

هاي  توان ريشه هاي تندرو اسالمي در خاورميانه چيست و چگونه مي راه براي مقابله با جريان
كرد، اجماعي وجود ندارد. اين سياسي، اقتصادي و فرهنگي آن را نابود  –عميق اجتماعي 

منازعات فكري و سياسي، پس از گذشت پنج سال از اجراي طرح ترويج دموكراسي در 

                                                                                                              
دانشجوي دكتراي علوم سياسي در دانشگاه شهيد بهشتي، عضو هيأت علمي و محقق گروه مطالعات آمريكا در  �
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هاي دروني آن، شدت بيشتري گرفته  خاورميانه، نرسيدن آن به اهدافش و آشكارشدن تناقض
  است.

كتاب حاضر، در همين چارچوب، ضمن نقد راهبرد كنوني دولت بوش، راهبرد و 
هاي تندرو اسالمي دارد. نويسندگان، ضمن  هاي جديدي براي مقابله با خطر جريان توصيه

تأكيد بر اينكه جريان تندرو اسالمي در جهان اسالم، براي آمريكا خطري ايدئولوژيكي و امنيتي 
دانند و مباحث خود  است، مقابله مؤثر با آن را منوط به مبارزه در دو عرصه نظامي و فكري مي

اند. كتاب با مقايسه خطر اسالم راديكال و  بر مبارزه فكري و ايدئولوژيكي كرده را متمركز
هاي تندرو اسالمي با ايدئولوژي كمونيسم و خطر شوروي، خواستار مهار و سد نفوذ  جريان
رو در  هاي ميانه ها، نهادها و انجمن هاي راديكال از طريق حمايت آمريكا از افراد، سازمان گروه

  شود. ميجهان اسالم 
طبق اظهار نظر نويسندگان، وجود ساختارهاي سياسي اقتدارگرا و ضعف جامعه مدني در 

گراهاي تندرو و حاكميت سكوالرهاي اقتدارگرا  جهان اسالم، در حالي كه مايه قدرت اسالم
رو مسلمان انجاميده است. تمايل شديد  شده است، به نابودي نهادهاي مدني و نيروهاي ميانه

رو، برخورداري  تندرو اسالمي به سركوب نيروهاي سكوالر ليبرال و مسلمانان ميانهگروههاي 
از مزيت سازماني و منابع مالي، عرصه اجتماعي و عمومي جامعه را تحت كنترل عناصر تندرو 
اسالمي قرار داده است. بنابراين، در اغلب كشورهاي اسالمي، عرصه عمومي و سياسي محل 

  گرايان راديكال است. گراي سكوالر و اسالمرقابت نيروهاي اقتدار
كنندگان كتاب، اياالت متحده به منظور مقابله با خطر تندروهاي اسالمي، بايد به  به نظر تهيه

گيري از  رو در جهان اسالم مبادرت ورزد و با دست هاي ميانه حمايت مالي و سازماندهي گروه
رو و به ضرر عناصر اقتدارگراي  ميانهآنها، عرصه بازي قدرت و رقابت را به نفع عناصر 

سكوالر و به ويژه، نيروهاي تندروي اسالمي تغيير دهد. تجربه اياالت متحده در طول جنگ 
دهد واشينگتن قادر به انجام  سرد و حمايت از نيروهاي دموكراتيك در اروپاي غربي، نشان مي

هاي دموكراتيك و متعهد به  گيري ائتالف گسترده از نيروها و سازمان چنين كاري است، شكل
هاي ليبرالي در مهار و نابودي كمونيسم در گذشته و در مهار جريان تندروهاي اسالمي  ارزش
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المللي  در حال حاضر، مفيد خواهد بود و يكي از عناصر مهم پيروزي در مبارزه با تروريسم بين
  است.
  

  تجربه جنگ سرد
مهار كمونيسم، و «در چارچوب راهبرد بزرگ  به نظر نويسندگان، اياالت متحده و انگلستان

به منظور مقابله با نفوذ شوروي در اروپاي غربي و پس از آن در آمريكاي شمالي، آسيا و 
آمريكاي التين، اقدام به حمايت و سازماندهي نيروهاي دموكراتيك كردند. اين حمايت از 

مسكو ضروري و در پيروزيي نهايي ها و نهادهاي مدني دموكراتيك براي مقابله با نفوذ  سازمان
كه برخي  –دموكراسي مؤثر بود؛ زيرا شوروي در اروپاي غربي از طريق احزاب و كمونيستي 

هاي  هاي چپي چون اتحاديه و سازمان –از آنها از باالترين سطح سازماني برخوردار بودند 
ران، به دنبال بسط نگا هاي روزنامه آموزي و دانشجويي و انجمن هاي دانش كارگري، سازمان

هاي  دايره نفوذ و ايدئولوژي خود بود. در خارج از اروپا نيز متحدان شوروي برخي از جنبش
بخش ضداستعماري بودند. بنابراين، اياالت متحده، در كنار تقويت قدرت نظامي  رهايي
هي د اي و متعارف خود، تأسيس ناتو و اجراي طرح مارشال، اقدام به حمايت و سازمان هسته

توانست  هاي دموكراتيك كرد. اين اقدام موازي، عالوه بر آنكه مي هاي پايبند به ارزش سازمان
مانع نفوذ شوروي در جهان شود، از سلطه نيروهاي كمونيستي بر جامعه مدني و عرصه 

كرد. كتاب، ضمن اشاره به برخي اقدامات آمريكا در اين زمينه و  عمومي نيز جلوگيري مي
ها و نهادهاي غيردولتي كه از حمايت آمريكا برخوردار شدند، سطح  ي سازماناشاره به بعض

  كند: حمايت را به چهار دسته تقسيم مي
ريزي براي  هاي دموكراتيك: سطح سازماندهي و برنامه سازماندهي گروهها و شبكه يك.

گروهها يكسان نبود و از يك سازمان به سازمان ديگر تفاوت داشت. در حالي كه نقش 
دهي به  هاي كارگري بسيار كم بود، نقش مقامات اين كشور در سازمان واشينگتن در اتحاديه

  بسيار باال بود.» كنگره آزادي فرهنگي«
ها و گروههاي  حمايت مالي: در برخي موارد، دولت آمريكا به حمايت مالي از سازمان دو.

نابع مالي خود بودند، اما ها قادر به تأمين م پرداخت. اگرچه بعضي سازمان دموكراتيك مي
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كمونيستي ضروري بود. بدون  يحمايت مالي واشنگتن از آنها براي رقابت و مقابله با گروهها
  حمايت مالي، امكان رقابت وجود نداشت.

در برخي موارد، كمك آمريكا به شكل دخالت و همكاري  دخالت مستقيم اما محدود: سه.
شدند و در  سيا به عنوان مدير، رهبر و يا دستيار تعيين ميمستقيم بود. به اين معنا كه كارمندان 

  كننده داشت. ها نقش تعيين بعضي موارد هم سيا در تعيين رهبري سازمان
ها و نهادها، اياالت متحده  ريزي: در برخي سازمان گذاري و برنامه سياست چهار.
  كرد. گذاري مشخص مي هايي براي سياست چارچوب

كنند كه دولت آمريكا در طول جنگ سرد، در روند  ان بيان ميبا اين وجود، نويسندگ
هاي دموكراتيك، با  ها و نهادهاي دموكراتيك و به ويژه، ايجاد شبكه حمايت از سازمان

برانگيز در اوايل جنگ سرد، اين بود كه سياست  هايي روبرو بود. يكي از مباحث بحث چالش
دموكراتيك، بايد خصلتي تدافعي داشته باشد يا هاي  مهار كمونيسم و از جمله حمايت از شبكه

ها  تهاجمي؟ اگر چه در نهايت سياست تدافعي بر سياست تهاجمي ترجيح داده شد، اما تالش
  و اقداماتي هم بر پايه سياست تهاجمي طراحي و اجرا شد. 

چالش دوم معطوف به چگونگي حفظ اعتبار گروههاي مورد حمايت بود. چون حمايت 
توانست اعتبار عمومي آنها را كاهش داده و مبناي  هاي مزبور مي هادها و سازمانخارجي از ن

تهاجم گروههاي مخالف شود. آمريكا براي حفظ اعتبار اين گروهها دو اقدام جدي انجام داد: 
از يك سو با رعايت فاصله خود با آنها و اعطاي استقالل و آزادي عمل، اعتبار و منزلت 

را حفظ كرد و از سوي ديگر، با تعيين افراد مشهور و برخوردار از  هاي مورد حمايت گروه
ها را با آمريكا كاهش  هاي ناشي از روابط اين سازمان حمايت مردمي به عنوان رهبر، نگراني

  داد.
برانگيز ديگري بود كه دولتمردان آمريكا با آن روبرو بودند.  دامنة ائتالف، مسأله چالش

هاي  داد تا محدوديت ايست ائتالف گسترده ضدكمونيستي تشكيل ميب واشينگتن، از يك سو مي
هاي  آن را برمال كند و از سوي ديگر، خواستار محدودكردن حمايت خود به نهادها و سازمان

هاي  ها محدود به نيروهاي هوادار دموكراسي و ارزش دموكراتيك بود. در نهايت، حمايت
زم است اياالت متحده درگير منازعات درون ليبرالي شد. اين مسأله مطرح شد كه آيا ال
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ايدئولوژيكي كمونيسم شود؟ آمريكا به جاي درگيرشدن در منازعات فكري و ايدئولوژيكي 
گذاران  ها و مسائل مهمي براي دولتمردان و سياست گروهي كمونيستي، واجد نكته درون

افراطي اسالمي و  آمريكايي است كه در حال حاضر هدف اصلي خود را مبارزه با گروههاي
  باشند: ها به شرح زير مي دانند. اين نكته رو اسالمي مي حمايت از نهادها و نيروهاي ميانه

هاي مربوط به حمايت از نهادها و نيروهاي  اياالت متحده در طول جنگ سرد، فعاليت - 
و را هاي پيوند اين د دموكراتيك را در قالب راهبرد بزرگ مهار كمونيسم به پيش برد و نقطه

  مشخص كرد.
در آمريكا در خصوص اين مسأله كه مبارزه با كمونيسم نزاعي فكري، سياسي، نظامي،  - 

داد به  اقتصادي و فرهنگي بود، اجماع وجود داشت. اين اجماع به اياالت متحده اجازه مي
 طور آشكار و پنهان به حمايت از نيروهاي دموكرات بپردازد.

هاي مورد حمايت، اعتبار و  ه استقالل و خودمختاري سازماندولتمردان آمريكايي با احترام ب - 
منزلت اين گروهها را در نزد افكار عمومي جامعه حفظ كردند و دريافتند كه از طريق كنترل 

 ناپذير، قادر به نيل اهداف خود نيستند. و نظارت پايدار و انعطاف

و نهادهاي موجود مبادرت ها، احزاب  اياالت متحده در اروپاي غربي به حمايت از سازمان - 
  ورزيد و اين حمايت، عامل اساسي براي بازسازي و احياي اين گروهها بود.

  
  هاي كنوني ناشي از جهان اسالم جنگ سرد و چالش

نويسندگان كتاب با تأكيد بر اين نكته كه در حال حاضر اياالت متحده همانند دوران جنگ 
جهان اسالم روبرو گشته است، به مقايسه اين دو  ايدئولوژيكي ناشي از - سرد با تهديد نظامي 

كنند. نقاط اشتراك اين دو دورة  پردازند و نقاط اشتراك و افتراق آنها را بيان مي دوره مي
  تاريخي به شرح زير است:

هاي نوين روبرو  ، اياالت متحده با محيط جديد ژئوپولتيك و چالش1940همانند اواخر دهه  - 
طول جنگ سرد، منافع و امنيت ملي واشينگتن از سوي شوروي  شده است. در حالي كه در

شد، در حال حاضر با خطر  اي تهديد مي مجهز به ايدئولوژي كمونيستي و سالح هسته
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گرايي اسالمي و اقدامات تروريستي ناشي از جنبش جهاني جهاد روبرو است. جنبشي  افراط
  كند. المللي تالش مي كه براي تغيير نظم بين

يگر مربوط به ايجاد بوروكراسي گسترده و جديدي در ساختار حكومتي شباهت د - 
شوراي امنيت ملي، وزارت دفاع و سازمان اطالعات مركزي  1947آمريكاست. در سال 

آمريكا تأسيس شدند، يعني زماني كه واشينگتن با تهديد شوروي و كمونيسم روبرو بود و 
سپتامبر  11كرد. پس از حمالت  آماده مي خود را براي ايفاي نقش رهبري اردوگاه ليبرالي

نيز در ساختار جامعه اطالعاتي آمريكا تغييرات اساسي رخ داد. وزارت امنيت داخلي براي 
مقابله با تهديدهاي تروريستي به وجود آمد و طرح خاورميانه بزرگ با هدف مقابله مؤثرتر 

 هاي تروريسم تدوين و عملياتي شد. با ريشه

د پيرامون اين مسأله كه اياالت متحده و متحدانش درگير يك جنگ در اوايل جنگ سر - 
 اند، اجماع وجود داشت. سياسي، نظامي و عقيدتي با كمونيسم شده

شود كه واشينگتن درگير جنگي نظامي و فكري شده است  در روزگار كنوني نيز تأكيد مي
در عرصه فكري و و پيروزي نهايي در آن مستلزم شكست دشمن، هم در عرصه نظامي و هم 

  عقيدتي است.
هايي با شرايط جنگ سرد دارد كه  با اين همه، شرايط جديد و تهديدهاي كنوني آن تفاوت

  عبارتند از:
در طول جنگ سرد، اياالت متحده با تهديد شوروي مواجه بود. اين كشور مانند هر  - 

كومتي آشكاري ملتي در ساختار نظام جهاني منافع و مرزهاي مشخص و ساختار ح –دولت 
آمدهاي ناگوار اقدامات نظامي خود عليه  داشت. بنابراين، رهبران كمونيستي، از عواقب و پي

رقيب و متحدانش آگاه بودند، رفتار شوروي از طريق بازدارندگي نظامي قابل مهار بود و اين 
تاري ساخت. در واقع، شوروي رف وگو ميان دو طرف را ميسر مي مسأله امكان مذاكره و گفت

گرانه داشت و چون درصدد افزايش قدرت و بهبود موقعيت خود در نظام  عقالني و محاسبه
ساخت، اما در  هاي متعهد و مسئول نزديك مي المللي بود، رفتارهاي خود را به دولت بين

شرايط كنوني، آمريكا با بازيگر و تهديدي جديد مواجه است. بازيگري كه فاقد سرزمين، 
آشكار، اهداف راهبردي معين و رفتارهاي عقالني است. در حالي كه پايبندي  ساختار سازماني



 197ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد و بررسي كتاب ـنق

اش  المللي ندارد، از طريق ابزار سنتي بازدارندگي رفتار نظامي چنداني به هنجارها و قواعد بين
  قابل مهار نيست.

در اروپاي غربي، به عنوان عرصه جدي رقابت دو ابرقدرت شوروي و آمريكا، شالودة  - 
هاي دموكراتيك  ها و سازماندهي شبكه ني قوي بود و امكان بازسازي سازمانجامعه مد

وجود داشت، اما در حال حاضر، در جهان اسالم، به ويژه خاورميانه، به دليل فقدان جامعه 
هاي دموكراتيك دشوار است و اياالت متحده داراي متحدان بالقوه و  مدني، ايجاد شبكه

اين، عاليق تاريخي، فرهنگي و فكري اروپا و آمريكا بسيار موجود زيادي ندارد. عالوه بر 
زياد بود. فرهنگ دموكراتيك سياسي آمريكا، ريشه در ميراث روشنگري اروپا دارد. اين 

ساخت. در حال  اشتراك فرهنگي، درگيري آمريكا در منازعه ايدئولوژيكي را آسان مي
ان اسالم ريشه دوانده، اما شكاف هايي از مناطق جه حاضر، اگرچه افكار ليبرالي در بخش

  فرهنگي و تاريخي بسيار زيادتر از شكاف ميان اروپا و آمريكاست.
در حالي كه اروپا شرقي و غربي بنياني به شدت سكوالر و غيرمذهبي دارند، جوامع 

  اسالمي، داراي بافتي مذهبي هستند.
آمريكا نيز متفاوت است.  ها و نهادهاي مرتبط با چگونگي برخورد با اعضا، افراد، سازمان - 

هاي جاسوسي  هاي دموكراتيك، هدف شبكه در طول جنگ سرد، معموالً اعضا و سازمان
شوروي بودند، اما برخورد با آنها محدود بود و مسكو از هدف قراردادن افرادي كه به 

 كرد؛ زيرا نگران اقدام مشابه كاخ صورت مستقيم با آمريكا در ارتباط بودند، خودداري مي
ها و الزامات مزبور عمل  سفيد بود. در حال حاضر، تندروهاي اسالمي فراتر از محدوديت

كنند و همواره خواست قوي خود را مبني بر هدف قراردادن افراد و نهادهاي در ارتباط  مي
  نمايند. با خارج، عملي مي

و هاي جديد دست  ها و پيچيدگي گذاري با دشواري اياالت متحده، در عرصه سياست - 
كند. در طول جنگ سرد، واشينگتن انتخاب سياسي آشكاري داشت: شوروي  پنجه نرم مي

دشمن او و متحدانش بود و نحوه مقابله با آن هم پيچيده نبود، اما در حال حاضر، 
گذاري و انتخاب سياسي بيشتر است. گسترش دموكراسي  هاي مربوط به سياست پيچيدگي

شينگتن در مبارزه با تروريسم، ممكن است به تضعيف و آزادي به عنوان راهبرد بزرگ وا
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هايي منجر شود كه متحد آمريكا در پيشبرد مبارزه با تروريسم هستند. در حالي  حكومت
هاي  كه بخش عظيمي از انتقادات به سياست خارجي آمريكا معطوف به روابط آن با رژيم

تواند به پيروزي  ياسي مياقتدارگرا و غيرليبرال است، گسترش دموكراسي و فضاي باز س
 گراها منجر شود كه اساساً گزينه نامطلوبي براي آمريكاست. اسالم

  
  نقد سياست ترويج دموكراسي در خاورميانه

موجب ارزيابي و بازنگري جدي در راهبرد امنيت ملي آمريكا  2001سپتامبر  11حمالت 
ن امنيت سرزميني و بازنگري شد. اگرچه در ابتدا بخش قابل توجهي از منابع معطوف به تأمي

اي هم براي فهم و كنترل منابع  هاي گسترده جامعه اطالعاتي آمريگا گرديد، اما همزمان تالش
گيرانه،  تر تروريسم مدنظر قرار گرفت. دولت بوش در كنار اقدامات نظامي و پيش عميق

رزه با تروريسم حل درازمدت كشورش در مبا گسترش آزادي و دموكراسي در خاورميانه را راه 
المللي بيان كرد. اين  حل درازمدت كشورش در مبارزه با تروريسم بين  در خاورميانه را راه

مورد تأكيد  2006و  2002هاي  مسأله به طور آشكاري در دو سند امنيت ملي آمريكا در سال
ترش دارد كه اياالت متحده گس ، بيان مي2002قرار گرفت. سند امنيت ملي آمريكا در سال 

المللي  دموكراسي و آزادسازي اقتصادي را تشويق خواهد كرد و آن را مبناي ثبات داخلي و بين
سپتامبر، چنان در  11هاي پس از  داند. موضوع گسترش دموكراسي در خاورميانه، در سال مي

ن توا مردان و اسناد مربوط به امنيت ملي مورد تأكيد قرار گرفت كه به نظر كتاب مي گفتار دولت
  دانست.» گسترش آزادي و دموكراسي«راهبرد بزرگ آمريكا را 

در چارچوب لزوم مبارزه با تروريسم و تمركز بر منطقه خاورميانه، ترويج دموكراسي، 
از طريق  –اي خاورميانه  توسعه جامعه مدني، تقويت ديپلماسي عمومي و طرح بازسازي منطقه

كنندگان كتاب، اياالت  ار گرفت. به نظر تهيهدر دستور دولت بوش قر –طرح بزرگ خاورميانه 
هاي مؤثر،  و اعطاي مشوق» دولت به دولت«گيري از ابزارهاي سنتي و روابط  متحده با بهره

مردان  رو، دولت است. از اين» جامعه دموكراتيك«درصدد ورود كشورهاي غيردموكراتيك به 
راسي چون برابري، تسامح و تساهل، دموك هاي ليبرال آمريكايي عموماً بر مزاياي پذيرش ارزش

ورزند و اميدوار هستند توسعه  تكثرگرايي، حاكميت قانون و احترام به حقوق بشر تأكيد مي
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گرا در آن  هاي اسالم اجتماعي كمك كند كه افراطي -هاي مزبور به توسعه محيط سياسي  ارزش
  اشته باشند.روهاي مسلمان در آن بيشتر امكان ظهور و فعاليت د كمتر و ميانه

، متولي اصلي ترويج دموكراسي در »المللي آمريكا آژانس توسعه بين«وزارت امور خارجه و 
سازمان ملي «خاورميانه هستند. اين دو نهاد، در طول چندسال گذشته، با مؤسسات غيرانتفاعي 

ياد بن«، 3»مؤسسه دموكراتيك ملي«، 2»خواهي المللي جمهوري مؤسسه بين«، 1»ترويج دموكراسي
ها  هاي متعددي را در جهت توسعه آزادي ، برنامه»مركز مطالعات اسالم و دموكراسي«و  4»آسيا

  به انجام رسانده است.
عالوه بر اين، طرح خاورميانه بزرگ نيز با هدف اصالح سياسي و اقتصادي، بهبود آموزش 

ا درصدد و وضع زنان در حال اجراست. اين طرح از طريق نهادهاي غيردولتي در آمريك
حمايت مستقيم از نهادهاي غيردولتي در خاورميانه است. عنايت بيشتر به ديپلماسي عمومي با 
هدف بهبود نگرش مردم خاورميانه نسبت به آمريكا، بخشي ديگر از اين اقدامات است. راديو 

  زبان سوا و تلويزيون الحره و راديو فردا، ابزارهاي ديپلماسي عمومي هستند. عربي
گان تأكيد دارند سياست ترويج دموكراسي و توسعه جامعه مدني در كشورهاي نويسند

هاي جدي دارد. اياالت متحده و كشورهاي غربي در خصوص ايجاد  خاورميانه، نارسايي
روها چه كساني هستند، در چه  رو و اين مسائل كه ميانه هايي از مسلمانان ليبرال و ميانه شبكه

هايي وجود دارد و بهترين شيوه ايجاد  براي ايجاد چنين شبكهمناطقي از جهان اسالم فرصت 
ها چيست؟ ديدگاه يكسان و همگوني ندارند. بنابراين، اياالت متحده از طريق  چنين شبكه

سازي، توسعه اقتصادي، بهبود وضع زنان و دگرگوني نظام  هاي قديمي چون دموكراسي شيوه
با » ها جنگ ايده«گيري  لت، به دنبال پيآموزشي و با تكيه بر اقدامات خاص و فوري دو

ها توانسته است به تقويت و حمايت افراد و  تندروهاي اسالمي است. هرچند اين برنامه
دادن وضعيت تكثرگرا و  رو موجود در خاورميانه كمك كند، اما قادر به شكل هاي ميانه سازمان

رو ميسرتر شود. به نظر  ميانه هاي گيري نهادهاي مدني و شبكه متسامحي نبوده كه در آن شكل
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ها،  كند: از دست رفتن فرصت كتاب، اين عدم توفيق، سه خطر اصلي را متوجه منافع آمريكا مي
  گيري غلط و اقدامات موازي و غيرضروري. جهت

هاي اقتدارگرا در خاورميانه  همچنين، ترويج دموكراسي و جامعه مدني با مقاومت رژيم
هاي  هاي سياسي و اليه ت خارجي موجب مقاومت برخي گروهروبروست و نگراني از دخال

هاي اقتدارگرا، از دموكراسي هراس دارند، آن را تهديدي براي منافع  شود. رژيم اجتماعي مي
كنند و از طريق وضع قوانين، مانع فعاليت احزاب مخالف و نهادهاي  سياسي خود ارزيابي مي

مدت و بلندمدت مبارزه با تروريسم وجود  كوتاه شوند. نوعي تعارض نيز ميان اهداف مدني مي
تواند به تضعيف ساختار حكومتي كشورهايي مثل  دارد. به اين معنا كه گسترش آزادي مي

ود كه از متحدان كليدي واشينگتن در جنگ عليه تروريسم هستند. پاكستان و مصر منجر ش
آميز در عراق و افغانستان كه منجر به كاهش حمايت كنگره  افزايش بودجه و مقاومت خشونت

كند. در نهايت،  و افكار عمومي مردم آمريكا از ترويج دموكراسي شده، تداوم آن را دشوار مي
در مبارزه عليه تروريسم در حال كاهش و سطح » مقدرت نر«هاي معطوف به سطوح  هزينه

، در حال افزايش »قدرت سخت«اعتبارات درخواستي و اختصاصي براي ارتش و ديگر ابعاد 
  است.
  

  رو در جهان اسالم هاي ميانه نقشه راهي براي ايجاد شبكه
نويسندگان، پس از بررسي و نقد سياست كنوني دولت بوش مبني بر گسترش دموكراسي 

رو، در  هايي از مسلمانان ليبرال و ميانه خاورميانه و تأكيد بر اينكه حمايت و ايجاد شبكهدر 
انديشانه از اسالم ضروري است،  هاي تندروي اسالمي و تفاسير جرم روند مبارزه با جريان

  هاي زير است: دهند كه دربرگيرنده مؤلف و راهبرد جديدي را ارايه مي 1»نقشه راه«
متحدانش، در وهله نخست به صورت آشكاري بايد عزم و ارادة خود را  اياالت متحده و .1

هاي پيوند آن را با  رو بيان و نقطه ها و افراد مسلمان ليبرال و ميانه مبني بر حمايت از سازمان
حل درازمدت مبارزه با تروريسم  راهبرد بزرگ گسترش آزادي و دموكراسي به عنوان راه 

  آشكار كنند.

                                                                                                              
1 . Road Map 
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ري مستلزم ايجاد نهادي جديد در ساختار حكومت آمريكاست كه از اقدامات اجراي چنين ام .2
هاي مربوط به آن نظارت و  رو حمايت و برنامه هاي مسلمانان ميانه مربوط به ايجاد شبكه

 عملكردها را ارزيابي كند.

اي از ضوابط و معيارها به منظور شناسايي متحدان بالقوة آمريكا استخراج  الزم است مجموعه .3
طلبان و  روهايي واقعي را از فرصت شود. اين اصول بايد امكان تمايز و شناسايي ميانه

رو،  روها و سكوالرهاي ليبرال را از سكوالرهاي اقتدارگرا فراهم كند. از اين ميانه شبه
نويسندگان ضمن تأكيد بر اين مسأله كه در حال حاضر، اياالت متحده فاقد معيارهاي 

رو و متحدان بالقوه خود در جهان اسالم است، به بيان  سلمانان ميانهمشخص براي شناسايي م
رو به دموكراسي پايبندي دارند،  پردازند. مسلمانان ميانه رو مي هاي مسلمانان ميانه شاخص

شناسند، براي  دانند، حقوق بشر را به رسميت مي مشروعيت سياسي را ناشي از مردم مي
شوند و تروريسم و خشونت را  ومي احترام قائل ميق –هاي مذهبي  حقوق زنان و اقليت

اي كه  هاي بالقوه شناسي زير را از گروه پندارند. پس از اين، نويسندگان گونه غيرمشروع مي
توانند به عنوان شركاي اياالت متحده و كشورهاي غربي در امر مبارزه با  در جهان اسالم مي

ر گيرند و به عنوان شبكة مرتبط با هم در گرائي مورد حمايت قرا هاي افراطي اسالم ايده
دهند: سكوالرهاي ليبرال، سكوالرهاي  هاي تندرو عمل كنند، ارايه مي مقابل گروه

  رو. هاي ميانه گرايان و صوفي ضدروحاني، مسلمانان ليبرال، سنت
سكوالرهاي ليبرال كساني هستند كه از نهادها و قوانين سكوالر در جامعه دموكراتيك 

پذيرند، به  نند، گرايش ضدديني ندارند، مظاهر و نمادهاي عمومي مذهب را ميحمايت ك
  باشند و اگرچه در جهان اسالم در اقليت هستند، اما نيرويي مؤثرند.  هاي غربي نزديك مي ارزش

سكوالرهاي ضدروحاني، برخالف سكوالرهاي ليبرال، گرايش شديد ضدمذهبي دارند، 
قبول ندارند و از نظر آنها، دولت خصلتي سكوالريستي نمادهاي عيني آن چون حجاب را 
اي از اين گونه است.  هاي آتاتورك در تركيه، نمونه دارد. سكوالرهاي پايبند به آرمان

گراها  هاي ضداسالمي دارند و به شدت مخالف اسالم سكوالرهاي اقتدارگرا، هرچند گرايش
هاي مذهبي  كنند و از سمبل ر مذهبي ميهستند، اما برخي مواقع، به خاطر مصالح سياسي، تظاه

هاي به  گيرند. اين طيف از سكوالرها، چون گرايش براي كسب مشروعيت سياسي بهره مي
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توانند شريكي بالقوه براي آمريكا در مواجهه با  شدت ضددموكراتيك و ليبرال دارند، نمي
  گرايي اسالمي باشند. پس نبايد مورد حمايت قرار گيرند. افراط

اي مذهبي دارد  شان شالوده نان ليبرال از سكوالرها متمايزند چون ايدئولوژي سياسيمسلما
اي سنتي دارند. با اين وجود، همه  هاي مدرن برخوردارند، زمينه و در حالي كه از برخي ويژگي

و اصرار بر » دولت اسالمي«آنها در اين خصوص ديدگاهي مشترك دارند: عدم پذيرش ايده 
  هاي فردي.  هاي اسالمي با دموكراسي، حقوق بشر و آزادي سازگاربودن ارزش

رو كه احتماالً اكثريت جمعيت جهان اسالم را تشكيل  هاي ميانه گرايان و صوفي سنت
ها و عقايد اسالمي كه از  كاران هستند كه پايبندي جدي به سنت دهند، اغلب همان محافظه مي

گرايان،  ها و سلفي هها، برخالف مدرنيست روسال بيش به ارث رسيده است، دارند. اين گ 1400
ورزند. هرچند اين طيف  بر اساس مذاهب فقهي به تفسير قرآن و سنت اسالمي اهتمام مي

تواند به عنوان  مي  رو هاي گوناگون و اشكال محلي متفاوتي است، اما طيف ميانه داراي گرايش
گرايان و  ت قرار گيرد. سنتهاي تندرو مورد حماي سد بالقوه غرب در مبارزه با گرايش

  گيرند. گرا قرار مي هاي وهابي و سلفي ها به شدت مورد تعصب و دشمني جريان صوفي
زير را به عنوان  ههاي اجتماعيشناسي، نيروها و گرو نويسندگان پس از ارايه معيارها و گونه .4

  شوند: كنند و خواهان حمايت از آنها مي متحدان بالقوة آمريكا معرفي مي
توانند  دانشگاهيان مسلمان سكوالر و ليبرال. اين گروه در هر جايي از جهان اسالم مي يك.

هايي از  ها و شبكه بر افكار و عقايد مردم جامعه تأثيرگذار باشند و از آنجا كه سازمان
تواند مبنايي  رو و ليبرال در سر تا سر جهان اسالم وجود دارد، اين بخش مي روشنفكران ميانه

  رو باشد. المللي مسلمان ميانه اد شبكه بينبراي ايج
هاي راديكال  رو و جوان. به نظر نويسندگان، يكي از علل موفقيت گروه روحانيون ميانه دو.

اي براي ترويج عقايد و افكار خود است. از  گيري از نهاد مسجد به عنوان وسيله اسالمي، بهره
توانند عقايد و  باشند و نمي از مسجد نميگيري  طرف ديگر، دانشگاهيان ليبرال قادر به بهره

ها توضيح دهند. حال كه چنين است،  افكار خود را به زباني ساده و قابل فهم براي توده
اي، مستلزم مشاركت فعال  رو ليبرال با بنيان توده گيري نوعي جنبش اسالمي ميانه شكل
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رو به توده  ايد ليبرالي و ميانهتواند در انتقال عق رو است. اين گروه مي روحانيون جوان ميانه
  مردم نقش داشته باشد و رهبري مذهبي آينده جامعه شود.

ها بيشترين زيان را از گسترش اسالم بنيادگرا و تفاسير  زنان. زنان و اقليت سه.
شوند. در برخي كشورهاي اسالمي، زنان براي كسب  انديشانه از شريعت متحمل مي جزم

اند و اهميت آنها در جهان اسالم در  سازماني را شروع كرده حقوق خود، فعاليت گروهي و
تواند منجر به ايجاد  حال افزايش است. افزايش فعاليت اين طيف و حمايت از آنها مي

  رو شود. ها و نهادهاي ميانه هايي براي ايجاد سازمان فرصت
ين گروه، به نگاران. نويسندگان كتاب با عنايت به اهميت ا نويسندگان و روزنامه چهار.

اندازي ايستگاههاي راديويي و تلويزيوني، به حمايت  كنند به جاي راه اياالت متحده توصيه مي
  روي محلي بپردازد. هاي ميانه سايت ها، و وب ها، روزنامه مالي از راديوها تلويزيوني

ذكر تهيه ال هاي فوق هاي حمايتي اياالت متحده بايد برپايه نيازهاي گروه ها و طرح . برنامه5
  و دربرگيرنده محورهاي زير باشد:

اي كه توسط مدارس مذهبي  هاي ارتجاعي و فرقه آموزش دموكراتيك: آموزش يك.
هاي آموزشي متكي به ترويج  شود، بايد از طريق برنامه كاران اسالمي ارايه مي تندروها و محافظه

هان اسالم، در آموزش هاي ليبرالي و دموكراتيك به چالش كشيده شود. مالزي در ج ارزش
اي است. دانشگاه دولتي اسالمي و نظام آموزشي  مذهبي داراي نقش ويژه –عقايد دموكراتيك 

اي براي تعليم اصول مدني دارند. از طرف ديگر،  جمعيت محمديه، متون ديني و درسي پيشرفته
پيونددادن  رو و ليبرالي دارند، قادر به برخي معلمان در جهان اسالم كه اغلب مشي ميانه

هاي ليبرالي نيستند. در حال حاضر، بنياد آسيا با همكاري برخي  هاي ديني با ارزش آموزه
هاي  هايي را براي استخراج عقايد و باورهاي اسالمي كه از ارزش رو، تالش علماي ميانه

اي از متون فقهي است كه  كنند، آغاز كرده و حاصل آن تدوين مجموعه دموكراتيك حمايت مي
  باشند. دموكراسي، تكثرگرايي و برابري جنسيتي سازگار مي با

هاي جهان اسالم، انتشار اطالعات تحت كنترل  ها. به نظر كتاب، در اكثر بخش روزنامه دو.
رويي  كار است. حتي در برخي كشورهاي اسالمي، هيچ روزنامه ميانه عناصر راديكال و محافظه

هاي راديكال،  كردن آن با روزنامه رو و جايگزين ههاي ميان وجود ندارد. حمايت از روزنامه
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است. در اين زمينه هم مالزي عملكرد بسيار خوبي » جنگ عقايد«ابزاري مهمي براي پيشبرد 
  دارد.

برابري جنسيتي: موضوع حقوق زنان، عرصه عمدة كشمكش ميان عناصر تندرو و  سه.
اب، توسعه برابري جنسيتي بايد روي جهان اسالم است. به نظر نويسندگان كت عناصر ميانه

  رو است.  هاي مسلمانان ميانه اي باشد كه درصدد تقويت نهادها و شبكه عنصر اساسي هر برنامه
به عنوان » شريعت«و » دعوت«گراها معموالً از مفاهيم  دستور كار سياسي: اسالم چهار.

وان بخش جداناپذيري گيرند و اهداف سياسي و اجتماعي را به عن دستور كار سياسي بهره مي
رو هم  گراها، مسلمانان سكوالر، ليبرال و ميانه كنند. همانند اسالم از اهداف مذهبي قملداد مي

گراها  نياز به دستور كار سياسي دارند و اين دستور كار بايد در مقابل نظرات و اهداف اسالم
د از اسالم تالش كردن تفاسير خاص خو گراها براي قانوني عمل كند. در حالي كه اسالم

گراها مبارزه  آميز هستند، با اسالم روها بايد با تأكيد بر اينكه قوانين مزبور تبعيض كنند، ميانه مي
گيري محيط قانوني و سياسي كه در آن توسعه  تواند به شكل رو مي كنند. فعاليت مسلمانان ميانه

  نهادهاي جامعه مدني ميسرتر خواهد بود، سرعت ببخشد.
د پيشنهادي كتاب، برخالف ايدة ترويج دموكراسي و سياست كنوني دولت بوش . راهبر6

هاي  كه تمركز بر خاورميانه به ويژه جهان عرب است، خواهان درگيري آمريكا با بخش
رو ساكن  شود و براي سه منطقه اولويت قائل است: مسلمانان ميانه تري از جهان اسالم مي وسيع

  رخي كشورهاي بالنسبه بازتر خاورميانه.در اروپا، جنوب شرق آسيا و ب
به نظر نويسندگان، در اين مناطق، گسترة بيشتري براي عمل و محيط بازتري براي نفوذ 

تر است. عالوه بر اين، چون  تر و قابل درك وجود دارد و موفقيت آمريكا در آن محتمل
د، امكان حمايت و رويي هم وجود دارن هاي بالقوه ميانه سازمان، نهادها، افراد و شبكه

  رسد. تر به نظر مي سازي عملي شبكه
مسلمانان اروپا: اگرچه مسلمانان در اروپا مشكالت فراواني مثل بيگانگي، تعارض در  يك.

هاي افراطي، دارند، اما به داليل گوناگوني، پل  هويت و حتي در برخي موارد گرايش
. در اروپا، طبق برخي برآوردهاي گيري ميان اسالم و غرب هستند تري براي ارتباط مناسب
ميليون مهاجر مسلمان ساكن هستند. عالوه بر اين، در اين منطقه،  15كارانه، حداقل  محافظه



 205ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد و بررسي كتاب ـنق

روي متعددي وجود دارند كه  هاي ميانه افراد، روشنفكران، فعاالن اجتماعي، نهادها و سازمان
، حامي آنها هستند. مسلمانان هاي ليبرالي سازگار كرده و در بسياري موارد خود را با ارزش

هاي دموكراتيك قرار دارند، با جوامع و نهادهاي غربي آشنا  مقيم اروپا در معرض مداوم ارزش
اند، هويت اسالمي  هاي مزبور را پذيرفته هستند، تعداد زيادي از آنها در عين حال كه ارزش

توانند به عنوان شركاي بالقوه  رو مي هاي ميانه اند. اين افراد و سازمان خود را نيز حفظ كرده
  آمريكا در روند مبارزه با افكار و عقايد راديكال اسالمي مورد حمايت قرار گيرند.

آسياي جنوب شرقي: اين منطقه بايد اولويت بعدي آمريكا باشد. در اين منطقه،  دو.
رين كشور كنند و دربرگيرندة اندونزي به عنوان بزرگت جمعيت انبوهي از مسلمانان زندگي مي

رو شده  هاي ميانه مسلمان جهان است. تنوع مذهبي، فرهنگي و اجتماعي موجب ظهور گونه
هاي مذهبي و  آميزي با ديگر سنت است. مسلمانان جنوب شرقي آسيا، همزيستي مسالمت

نظيرند. در  رو در جهان اسالم، بي فرهنگي دارند و به لحاظ كثرت سازمان و نهادهاي ميانه
تواند منبع معتبري  اي وجود دارد كه مي يافته نهادهاي آموزشي بزرگ و توسعه كشور مالزي،

  هاي راديكال از اسالم باشد. براي مقابله با برداشت
برخي كشورهاي بالنسبه آزادتر خاورميانه: به نظر نويسندگان، اياالت متحده بايد به  سه.

در كشورهاي اردن، امارات متحده روي مسلمان و ليبرال  دهي گروههاي ميانه حمايت و سازمان
باشند، اما فضاي بالنسبه آزاد  عربي، كويت و عراق بپردازد. گرچه اين گروهها كوچك مي

كند. آمريكا بايد از يك سو اين گروهها را در جهان  سياسي، امكان فعاليت آنها را فراهم مي
سوي ديگر، زمينه  اي به هم پيوند دهد و از اسالم حمايت و در يك شبكه گستردة منطقه

  اي فراهم نمايد. هاي فرامنطقه همكاري و ارتباط آنها را با گروهها و سازمان
. كتاب ضمن تأكيد بر اينكه راهبرد كنوني اياالت متحده در خاورميانه، خصلتي تدافعي 7

 دارد، با الگوگيري از راهبرد آمريكا در مهار كمونيسم، خواستار اتخاذ راهبرد تهاجمي در قبال
شود. نويسندگان در عين پذيرش اين مفروض طرح خاورميانه  هاي تندرو اسالمي مي گرايش

هاي ديگر  هاي تندرو اسالمي و مبناي صدور آن به بخش بزرگ كه خاورميانه منشأ جريان
شود. طبق نظر نويسندگان، اياالت  شدن اين جريان مي جهان اسالم است، خواستار معكوس

 –رو  اي از مسلمانان ميانه هاي گسترده دهي و ايجاد شبكه ايت، سازمانمتحده بايد از طريق حم
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مانع انتشار افكار افراطي اسالمي از خاورميانه  –اي و چه در سطح جهاني  چه در سطح منطقه
روي مسلمان،  گيري چنين ائتالفي از نيروهاي ميانه هاي ديگر جهان اسالم شود. شكل به بخش

وذ و انتشار عقايد راديكالي را محدود خواهد كرد، اعتبار و صحت آن گذشته از آن كه دايره نف
شدن عقايد  را نيز مورد ترديد قرار خواهد داد. از سوي ديگر، كتاب خواستار به چالش كشيده

شود. بنابراين، نويسندگان  رو مي و افكار تندروها از طريق انتشار عقايد و افكار اسالمي ميانه
روي مسلماني كه در  هاي روشنفكران، رهبران و نويسندگان ميانه ه كتابكنند ك كتاب توصيه مي

اروپا، تركيه، اندونزي و مالزي موجودند، بايد به زبان عربي ترجمه و به جهان عرب سرازير 
  شوند.

همچنين با حمايت از مراكز علمي و دانشگاهي موجود كه در زمينه الهيات اسالمي فعاليت 
به  –هاي افراطي دارد  كه عمدتاً گرايش –علمي اسالمي چون االزهر  كنند، مرجعيت مراكز مي

  چالش كشيده شود.
  
  گيري نتيجه

گونه كه اشاره شد، نويسندگان كتاب ضمن تأكيد بر اينكه منازعه موجود ميان آمريكا  همان
و گروههاي تندروي اسالمي، جنگي نظامي و فكري است، خواستار مهار و سد نفوذ 

  شوند. آن ميايدئولوژيكي 
طبق راهبرد پيشنهادي كتاب، آمريكا در وهلة نخست بايد عزم خود را براي ايجاد 

هاي مزبور را با سياست  رو و حمايت از آنها جزم كند، فعاليت هايي از مسلمانان ميانه شبكه
توسعه آزادي پيوند دهد، به لحاظ قانوني، نهادي در ساختار حكومتي براي آن تعيين شود و در 

روي مسلمان و  ، به حمايت از گروههاي ميانه»2گزينشي«و » 1نامتقارن«هايت، بر پايه سياستي ن
بپردازد. طبق اين سياست،  –و نه صرفاً خاورميانه  –سكوالر ليبرال در مناطقي از جهان اسالم 

و  نگاران رو، فعاالن اجتماعي، نويسندگان، روزنامه دانشگاهيان سكوالر، روحانيون جوان ميانه
  گروه زنان، بايد در اولويت حمايت قرار گيرند.

                                                                                                              
1 . asymetic 
2 . Selective 
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هاي حمايتي بايد مسائلي چون آموزش دموكراتيك، برابري جنسيتي و رسانه  در برنامه
مورد تأكيد قرار گيرد. در نهايت، اولويت با مسلمانان اروپا، جنوب شرق آسيا و برخي از 

متحده بايد اقدامات معطوف به حمايت  كشورهاي نسبتاً آزاد خاورميانه است. بنابراين، اياالت
رو را بر گروههايي متمركز كند كه بيشترين نزديكي را با  هاي مسلمانان ميانه و ايجاد شبكه

ها بايد معطوف به مسائلي محدود و  هاي ليبرالي دارند، اولويت و محتواي برنامه ارزش
مكان تأثيرگذاري و به نتيجه گذاري شود كه ا مشخص باشد و در مناطقي از جهان اسالم سرمايه

  رسيدن اقدامات باال باشد.
هاي جالب توجهي است. اشاره به اقدامات آشكار و نهان  كتاب دربرگيرنده تحليل و داده

هاي  آمريكا در دوران جنگ سرد در حمايت از گروهها و نهادهاي ليبرالي و بررسي ظرفيت
ناگوني كه مسلمانان در اروپا، اندونزي و روي مسلمان و نهادهاي متعدد و گو هاي ميانه گروه

  مالزي دارند نيز خواندني است. 
عالوه بر اين، كتاب اطالعات دقيق و زيادي از اقدامات اياالت متحده در خاورميانه كه با 

دهد. با اين وصف، كتاب داراي  هدف توسعه دموكراسي و آزادي صورت گرفته، ارايه مي
  ها است:  برخي نارسائي

ويسندگان تأكيد دارند ساخت اقتدارگراي نظام سياسي در جهان اسالم و به وِيژه گرچه ن - 
المللي است، اما در الگوي  زا براي ثبات داخلي و بين خاورميانه، يكي از عناصر چالش

شود. در حقيقت، چندان معلوم نيست اياالت متحده بايد  اي به آن نمي پيشنهادي، هيچ اشاره
هاي سياسي مزبور داشته باشد. آيا آمريكا همچنان بايد در قالب  امچه راهبردي در قبال نظ

مناسبات دولت به دولت با توصيه و اعمال فشارهاي سياسي، خواهان فضاي بازسياسي در 
اعتنا به ماهيت نظام سياسي، روابط خود را حفظ و منافع خود  كشورهاي مزبور شود و يا بي

  گير شود. را پي
هاي  يست بر اساس چه سازوكارهايي و به چه صورتي، با ايجاد شبكهعالوه بر آن، معلوم ن - 

گرايي  رو، نيروهاي افراط رو و حمايت آمريكا از نهادهاي مدني وابسته به مسلمانان ميانه ميانه
 اسالمي مهار و كنترل خواهد شد.
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هاي آمريكاست  بخشي از تندروي گروههاي اسالمي در منطقه خاورميانه، ناشي از سياست - 
اسرائيل  –نايافتگي اقتصادي و اجتماعي دارد. شايد بتوان منازعه فلسطين  و ريشه در توسعه

هاي ضد غرب برشمرد. عالوه بر آن،  گرايي اسالمي و گرايش را يكي از داليل رشد افراط
حضور نظامي آمريكا و دخالت در امور داخلي برخي از كشورها، همواره يكي از داليل 

سالمي بوده است. پس از حضور نيروهاي نظامي آمريكا در عربستان، هاي ا اعتراض گروه
آميز  هاي تندروي اسالمي در عربستان دست به اقدامات خشونت ، بود كه گروه1990در دهه 

 –اي  هاي فرقه زدند. اشغال عراق توسط آمريكا نيز موجب ايجاد موج جديدي از خشونت
ز در عراق خصلتي ناسيوناليستي و مذهبي آمي هاي خشونت قومي شده است. برخي مقاومت

دارد كه به شدت مخالف دخالت بيگانگان و اشغال كشور است. نويسندگان كتاب هيچ 
 هاي منازعه انگيز كاخ سفيد ندارند. اي به اين رفتارها و سياست اشاره

شود كه گوئي معضل اساسي خاوروميانه و علت  هاي كتاب اين گونه مستفاد مي از استدالل
صلي وجود نيروهاي تندروي اسالمي، فقـدان جامعـه مـدني و نهادهـاي غيردولتـي اسـت و       ا

متغيرهاي ديگري مثل توسعه اقتصادي و فرهنگي هيچ نقشي در اين زمينه ندارند. در حقيقـت  
نيافتگي اقتصادي، فقر، نابرابري، بيكاري و غيره، چه نقشـي   معلوم نيست متغيرهايي مثل توسعه

  هاي تندروي اسالمي دارند. د گرايشدر كاهش يا تشدي
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