
 
 
 
 
 

گفتمان  ی وجوی گفتمان سلطهرویارویی  هعرصخاورميانه؛ 

 ستيزي سلطه

  1دکتر دال سیونگ یو

 چكيده
. آنچاه در   منازعات سیاسي و فرهنگي در جهاا  اسا    های عرصهترین  خاورمیانه یكي از پرالتهاب

ایان مااجرا    دعا اس .این ا ، شواهدی دال برعراق، فلسطین، افغانستا  و منازعه ایرا  و امریكا شاهد آنیم
، یكاي تا     جریا این واقعی  را تعارض بین دو  ههای عمد گارنده یكي از عل ند. های مختلفي دار عل 

های دروناي جواماا ایان منطقاه در      ایاالت متحده برای پیشبرد سرکردگي جهاني و دیگری مقاوم  الیه
جویي اساتراتيی   پي ، تحلیل کرده اس . جویي ایاالت متحده، با رجوع به مظاهر فرهنگي خود برابر سلطه

آرایي علیاه   های بنیادگرایي دیني در صف کاوی ریشه واامپراتوری مآبانه ایاالت متحده بعد از جنگ سرد و 
نگارناده   دهد.  سلطه، به نام بازگش  به اس م به عنوا  راه نجات، محور این تجزیه و تحلیل را تشكیل مي

 شد  شتابا  اقتصاد بازجسته اس ، با این دعوی کاه جهااني شاد  از یا      ریشه این هر دو را در جهاني
به کنترل بر جها  برای مهار نیروهای جهاني شاد    دنیاترین اقتصاد  ایاالت متحده را به عنوا  بزرگ ،سو 

کند و از سوی دیگر مقاوم  مردم را در پارادایم نسابی    مخاطرات احتمالي ترغیب مي با به منظور مقابله
ر در دوره سارخوردگي از تجاارب ساكوال    دهاد.   های فرهناگ دیناي ساوق ماي     رهنگي به سوی شالودهف

ساو و   بخا  سكوالریسام از یا     استعماری و ناخورسندی از غرب به عناوا  الهاام  ا نخستین دولتهای پس
یاف  این بنیادگرایي ط های بنیادگرایي دیني اس .  منشأ ستم ملي از سوی دیگر از عوامل تشدید گرای 

ای  در چناین معارهاه   گیرد.  دربر مي ( نمونه عراق)تر تا خشونتهای کور  های متعادل وسیعي را از صورت
 گیرند.   تند روا  هر دو طرف از گفتمانهای توجیهي دیني بهره مي
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 پرسش اصلی  

پرس  این مقاله این اسا  کاه دلیال    

عمده التهاب سیاسي در خاورمیانه و پیدای  

طیفهااای گوناااگو  بنیااادگرایي بااا مظاااهر   

 فرهایه مختلفي از خشون  سیاسي چیس ؟ 

وری تا این مقاله آ  اس  کاه اساتراتيی امپرا  

ایاااالت متحااده بارای ساالطه باار ایاان   همآبانا 

هااای درونااي جوامااا  ه مقاوماا  الیااهمنطقاا

انگیاازد و ایاان مقاوماا    را برمااي خاورمیانااه

اکنو ، با توجاه باه شارایه جهااني شاد  و      

خاواهي   های تاریخي مردم، شكل هوی  تجربه

گیاارد و  و رجااوع بااه فرهنااگ دینااي مااي   

زایي اس مي، اس م سیاساي و  نوهایي از  جلوه

 کند.   بنیادگرایي دیني را تولید مي

مقاله جهاني شد  و نیاز ایااالت  در این 

متحده در شرایه جهااني شاد  بارای مهاار     

نیروهای سرک  اقتصادی به منظور باال برد  

مفروض گرفتاه   ،حاشیه امنی  اقتصادی خود

شده اس .  محور استدالل مقالاه ایان اسا     

که با توجه به وقوع تحاوالت تاازه در عرصاه    

جهاني، از جمله جهاني شاد  شاتابا ، ورود   

اقتصااد جهااني و    هباه عرصا   جدیدنیروهای 

اساتراتيی   ،همچنین فروپاشي نظام دوقطباي 

ایاالت متحده چرخ  مهمي به سوی سالطه  

گرایاي و   امپراتوری مآبانه، با مضمو  یكجانبه

پیدا کارده اسا .     جویي هرچه بیشتر، مداخله

این استراتيی از جمله متضمن بساه سالطه   

ی تساله بار   ایاالت متحده در خاورمیانه بارا 

هاای   منابا انرژی جهااني و ایجااد دگرگاوني   

هااای منطقااه در جهاا     داخلااي در دولاا  

 مریكا اس . آمورد نظر دول  تغییرات 

شارایه   ، با در نظر گرفتناز سوی دیگر

در شاكل   ،های تااریخي  جهاني شد  و تجربه

ستیزی مردم منطقاه نیاز، باه     مبارزات سلطه

ایین و هاای پا   ویيه آنجا که باه واکان  الیاه   

هاایي   شاود، چارخ    میاني جامعه مربوط مي

هاا ناشاي از    صورت گرفته اس .  این چرخ 

والر و كهای س سرخوردگي مردم از ایدئولوژی

باارای بازیااابي  هااالیباارال و تردیااد قابلیاا  آن

آوری  استق ل ملي و بازساازی داخلاي و روی  

هاای رادیكاالي باا گفتماا  دیناي       به گرای 

 "بنیااادگرایي"و "اساا م سیاسااي " اساا .  

 این تحوالت اس .  هنتیج

 

شدن و استراتژي ایااتت   الزامات جهانی

 متحده

جهاني شد  که برخاي منتقادا  آ  را   

اند برای ایااالت   نام گذاشته"مریكایي شد  آ"

متحااده، م اال دیگاار کشااورها، تنهااا حاااوی  

فرص  نیس ، بلكاه تهدیادهای گونااگوني را    
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هدیدها احساد بر دارد.  از جمله این ت نیز در

ناامني در برابر تحاوالت پرشاتاب و نوساانات    

هاای دور از دساترد اسا .      بازار در گساتره 

دول  ایاالت متحده را باه ایان    ،این تهدیدات

سم  کشانده اس  که بكوشاد هماه عوامال    

 کناد.  اقتصاد جهاني را مهار  هاثرگذار در عرص

این امر مستلزم استفاده از تماام تاوا  بارای    

گشوده ماند  بازارها به روی کاالهای تضمین 

مریكایي و تسله بر منابا انارژی باه عناوا     آ

عامل فشار بر رقیبا  اس .  تأمین این منظور 

های جهاني اس   ای از سیاس  نیازمند سلسله

توا  پیشبرد  که سم  و سوی کلي آ  را مي

امر سرکردگي جهاني تعریاف کارد.  مداخلاه    

طلباي   راتيی برتریدر خاورمیانه جزیي از است

اس .  خاورمیانه در نظام اقتصاد جهاني نق  

تأمین کننده انرژی جها  را دارد.  تسله بار  

گااه  این منابا انرژی در معادالت جهااني جای 

 بخشد.   ميبه ایاالت متحده  ای ویيه

تاا   باارای پیشاابرد ساارکردگي در   

جها ، به ویيه از جانب بلاو  غارب، ساابقه    

آغااز آ  باه دورا  بعاد از     تری دارد و طوالني

گاردد.  اماا بعاد از     برماي جهااني دوم  جناگ  

فروپاشي اتحاد شوروی و همراه آ  افول نظام 

دوقطباااي، تااا   ایااااالت متحاااده بااارای 

که آ  را  ه اس ای گرفت ابعاد تازه ،سرکردگي

کناد.  خاورمیاناه از    ای ماي  واجد کیفی  تازه

جه  دیگری نیز جایگاه خاصي در م حظات 

اسي غارب دارد و آ  محافظا  از امنیا     سی

اسراییل اس  که هم پایگاه استراتيی  ایاالت 

(، Chomsky, 1999متحده در منطقه اسا  ) 

و هاام بااه واسااطه نفااو  البیهااای یهااودی در 

سیاس  امریكا مورد توجه خاص دولتماردا   

 غرب، به ویيه ایاالت متحده، اس . 

 

 چرخش استراتژیك

امریكاا   طي دورا  جنگ سرد سیاسا  

سیاس  محاصره شاوروی و   ،جهاني هدر عرص

در شكل ي بوده اس .  این سیاس  ندگبازدار

المللااي برمبنااای  هااای بااین اتحاااد و ائاات ف

گرایي قرار داش ، به این معني کاه   چندجانبه

مبتني بر همكاری امریكا باا متحادا  غرباي    

برای مقابله با نفو  شوروی و محدود کارد  و  

رد  آ  بااود.  بعااد از  ساارانجام مقهااور کاا  

 ،فروپاشااي اتحاااد شااوروی و نظااام دوقطبااي

سیاس  ایاالت متحده از استراتيی محاصره و 

جهااني   هي به سم  استراتيی سلطندگبازدار

چاارخ  پیاادا کاارد.  ایاان کشااور اسااتراتيی 

دورا   هپیشبرد سرکردگي خود را از محادود 

هاای تاازه بساه داد.      جنگ سرد باه گساتره  

گرایااي و هماااهنگي بااا   سیاساا  چندجانبااه
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باه   ،رامتحدا  غربي نیز بعد از ی  دورا  گذ

 گرایي متمایل شد.   سم  یكجانبه

دوراناي   ،نظام دوقطباي  پاشيبعد از فرو

الملل آغاز شد که از آ  با عنوا   در نظام بین

ظام ناوین   ناند .  یاد کرده "نظم نوین جهاني"

اناداز دورا    جهاني سیاستي بود که باا چشام  

انطباااق  ،قطبااي فروپاشااي نظااام دوبعااد از 

داش .  ایاالت متحده در ایان دوره باا توجاه    

هاای بازرگ    به وفاق نسابي کاه باین قادرت    

های  کوشید هدف جهاني حاصل شده بود، مي

خود را با یاری گرفتن از پوش  سازما  ملل 

و به اتفاق متحدین غربي خود به پی  ببارد.  

ف دهي به یا  ائات    شكل ،اوج این استراتيی

. باود  "یج فاارد خلا "المللاي در جناگ    باین 

 اشاغال کویا  توساه   ایاالت متحاده بعاد از   

صاادام حسااین ائت فااي را علیااه ایاان تجاااوز 

ساما  داد و نیروهای صادام حساین را وادار   

کارد. در جناگ علیاه طالباا  در     شكس  به 

افغانستا  نیز از همین سازوکار بهاره گرفتاه   

از  در ایاان جنااگ نیااز شااد. ایاااالت متحااده

بخشاي ساازما  ملال و همكااری      مشاروعی  

ویايه متحادا  غرباي بهاره      متحدا  خود باه 

 گرف .  

گرایي نتوانس  ادامه پیادا   اما چندجانبه

طلبي ایااالت متحاده بسایار     کند.  ظاهراً جاه

بااای  از آ  حااادی باااود کاااه ظرفیااا    

گاار اداد.  گرایااي امكااا  آ  را مااي چندجانبااه

 تاارین کویاا  مهاام در جنااگعااراق  شكسا  

گرایاي و نظام    استراتيی چندجانباه  دستاورد

نوین جهاني بود، حمله به عراق و اشغال ایان  

کشور توسه ایاالت متحده و چناد کشاور از   

متحاادان  پایااا  ایاان دورا  بااود.  ایاااالت   

هاای کشاتار    متحده که به بهانه تولید سا   

جمعي و حمای  از تروریسم به عاراق حملاه   

ازما  ملال  س بخشي نتوانس  مشروعی  ،کرد

و همراهي تمام متحدا  اروپایي و از آ  میا  

را کسب کند.  ایاالت متحاده  و آلما  فرانسه 

بایسا  باا    داعیه امپراتوری مآبي داش  و مي

گرایي و نظم نوین جهااني   سیاس  چندجانبه

وداع کند.  به این ترتیاب چارخ  سیاسا     

ي نظام دوقطبي آغاز شده پاشمریكا که با فروآ

 نجام رسید. بود به ا

 

ساااتام،رد دسااتاویز یااا م شاا   یاااهده 

 استراتژي جدید؟ 

دولتمردا  ایاالت متحده نقطه چرخ  

پتامبر سا  11 استراتيی جدید خود را با واقعه

 11زننااد.  بعااد از وقااوع حادثااه   پیونااد مااي

پتامبر بساایاری از دولتمااردا  طااراز اول  ساا

ایاالت متحاده آ  را باه عناوا  یا  شاو       
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و آ  را سرمنشااأ اسااتراتيی  ارزیااابي کردنااد

ناد.  جاورج باو ،    نمودجدید خاود معرفاي   

جمهور ایااالت متحاده، و کاالین پااول      رئیس

 11وزیر امور خارجه وق  چنین گفتناد کاه   

پتامبر همه چیاز را دگرگاو  کارده اسا      س

(Powel, 2002).    دونالد رامسفلد، وزیر دفااع و

 11طرفدار اصلي تهاجم به عراق، واقعه صبح 

امبر را آغااز عصار جدیادی در سیاسا      پتس

 ,Rumsfeld)جهاني ایاالت متحده اع م کارد  

2002 .) 

پتامبر، باه ویايه   س 11در اهمی  واقعه 

ساازی حمایا     از حیث نقشي کاه در زمیناه  

مردمااي از اسااتراتيی جدیااد ایاااالت متحااده 

، اماا در ماورد   اس  کمتر جای تردید ،داش 

چارخ   این ادعا که این واقعاه نقطاه آغااز    

سیاس  خارجي امریكا بوده اس  جای تردید 

بساایاری اساا . چنانكااه اشاااره شااد زمینااه  

 پاشاي چرخ  استراتيی ایااالت متحاده فرو  

نظااام دوقطبااي بااوده اساا  کااه هاارورتاً     

تیكي بزرگي را به دنباال  یپلوهای ژئ دگرگوني

داش .  به همین دلیل ما دوره سیاس  نظام  

ي ر ارزیاااباگااذ هنااوین جهاااني را یاا  دور  

ایام کاه اساتراتيی مهاار و بازدارنادگي       کرده

دورا  جنگ سرد را به اساتراتيی امپراتاوری   

(. هناوز  Crawford, 2004مآبانه متصل کرد )

مدت زیادی از فروپاشي شوروی نگذشته باود  

جمهاور وقا ، را بارای     ها رئیس که دموکرات

یاالت متحده جه  رسالتي تازه اآماده کرد  

هر این رسال  توساعه  زیر فشار گذاشتند.  ظا

و  (مریكااایيآبااا قرائاا  )جهاااني دموکراسااي 

سازی منطبا    باطن آ  پیشبرد پروژه جهاني

 (. Mcchesney, 2001). با مطالبات نئولیبرالي بود

به هر حال، خواه بنا به اقتضای شارایه  

یاا وهاعی     ،جدیدی که بدا  اشااره کاردیم  

سااپتامبر، جااورج بااو ،  11ناشااي از واقعااه 

هور کنوني ایاالت متحاده، سیاسا    جم رئیس

گرایي را تاا نهایا     امپراتوری مآبي و یكجانبه

آ  پاای  باارد.  جااورج بااو ، در سیاساا   

گرایي تا آنجا پای  رفا  کاه ماورد      یكجانبه

هااا و دولتمااردا   انتقاااد برخااي از شخصاای 

پیشین ایااالت متحاده قارار گرفا .  هناری      

کسینجر استراتيیس  معروف امریكایي آ  را 

رد نقد قرار داد و جیمي کاارتر نیاز هامن    مو

ای سرگشاااده، کااه در واشاانگتن پساا   نامااه

گرایاي باو  را    منتشر شد، سیاس  یكجانباه 

 (. Scrowcroft, 2002مورد انتقاد قرار داد )

بااا ایاان حااال، ایاان انتقادهااا، اگاار هاام 

م حظات جناحي را پش  سر خود نداشا ،  

حداک ر آنكه اظهاار نظرهاایي شخصاي باود.      

استراتيی جدید توسه شاورای امنیا  ملاي    
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مریكا تدوین شده بود و به صاورت رهنماود   آ

المللاي ایااالت    اصلي بارای سیاساتهای باین   

متحده در دساتور کاار قارار داشا .  اجازا       

 :اصلي این استراتيی عبارتند از

 حفظ برتری نظامي در جها ؛   .1

 جنگ پیشگیرانه؛  .2

آمادگي برای مقابله باا خطرهاای قابال     .3

 بیني؛   پی 

 ای.  های هسته جلوگیری از تك یر س   .4

 

ایالاا  متحااده باارای پیشاابرد     .1

هدفهای خود در پهنه جها  به برتری نظامي 

در  های دیگر قدرتای نسب  به  قابل م حظه

سطح جها  نیاز دارد. شاید اقدام این کشاور  

به ایجاد سپر موشكي در مرز روسیه باه رغام   

باا ایان    همسو ،مخالف  شدید مقامات روسي

اصاال اسااتراتيی  اساا .  کنتاارل بازارهااای  

جها ، دسترسي به منابا مواد خام و کنتارل  

هاای ایان    منابا انرژی جها  از جمله انگیازه 

 جویي استراتيی  اس .  برتری

ایاالت متحاده نبایاد تنهاا بارای      .2

مقابله با خطرهاای بالفعال بلكاه بارای ناابود      

ند.  کرد  هر خطر بالقوه به طور قاطا اقدام ک

از جمله اسباب توجیه این سیاس  توسل باه  

اس .  دونالاد رامسافلد در    "خطر تروریسم"

توا   گف : نمي تشریح این اصل استراتيی مي

هاا دسا  باه     به انتظار نشس  تاا تروریسا   

اقادام بزننااد و آنگاااه علیاه آنهااا اقاادام کاارد.    

سرکوب تهدیادهای   ، شاملمبارزه با تروریسم

 ,Rumsfeld) .نها نیز هس احتمالي و بالقوه آ

جااورج بااو   ،پتامبرساا 11عااد از ب ( 2001

هاای   جنگ پیشگیرانه را از مقابلاه باا کاانو    

خطر تروریسم فراتر برد و به اصط   خود به 

بساه   "رروش"مقابله با خطر تهدید دولتهای 

داد.  به ایان ترتیاب دولتهاایي کاه در برابار      

ساالطه امپراتااوری مآبانااه ایاااالت متحااده    

 "روشر"کنند در زمره دولتهای  ستادگي ميای

توا  برای خن ي کارد    گیرند که مي قرار مي

به حملاه پیشاگیرانه علیاه آنهاا اقادام       ،خطر

 کرد.  

 همقابله با خطرهای بالقوه در آیند .3

هاای   بیناي.  از نظار استراتيیسا     قابل پای  

ایاالت متحده این خطر محدود به تهدیدهای 

هار خطار،   "بلكه  نظامي یا تروریستي نیس ،

در آیناده قابال    "در هر زما  و در هر مكاا  

های مستمر و  بیني اس .  م  ً پیشرف  پی 

قاباال توجااه یاا  کشااور خااارجي در عرصااه 

تكنولوژی یا حتي اقتصادی به منزله تهدیدی 

آید.  با چنین  برای ایاالت متحده به شمار مي

های اقتصادی چین یا قادرت   نگاهي پیشرف 
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فازو  روسایه یاا ایارا  تهدیادی      گرفتن روزا

 آید.   احتمالي به شمار مي

هااای  جلااوگیری از تك یاار ساا   .4

ای.  یكااي از اجاازا  اسااتراتيی جاااری  هسااته

هاای   ایاالت متحده جلوگیری از تك یر سا   

کشااتار جمعااي اساا .  از آنجااایي کااه ایاان  

هاای ساازما  ملاال    هاادف هسیاسا  در زمار  

 .  متحد نیز هس ، ایارادی باه آ  وارد نیسا   

امااا مساائله ایاان اساا  کااه ایاااالت متحااده  

هاا را   خواهد جلوگیری از تك یر این س   مي

اوالً با تعبیر و تفسیر خاود باه پای  ببارد و     

هاای   ثانیاً در صورت اخت ف نظر باا ساازما   

المللي به صورت یكجانبه و با ابتكار عمال   بین

رخوردهاای  ب خود در این زمیناه اقادام کناد.   

ای ایارا    هساته  هاای  عالی فجاری با مسئله 

 نمونه آ  اس . 

 

 اماراتوري باهار

دولتمااااردا  ایاااااالت متحااااده در   

 ،هاای معماول   های رسمي و سخنراني یهاع م

هایي گونااگو    های خود را پش  لفاظي هدف

درباااره رسااال  ایاااالت متحااده در پیشاابرد  

 کنناد.  دموکراسي و حقاوق بشار پنهاا  ماي    

اصالي ایان   چنانكه اشااره شاد آنچاه زمیناه     

های اقتصاد باازار در   هرورت ،استراتيی اس 

شرایه جهاني شد  جدید اس .  گویا اقتصاد 

سا   د"تواناد باه    بازار در عرصه جهاني نماي 

م اسمی  بسنده کند و باه دسا    اآد "نامرئي

قدرتمنااد آمریكااایي نیااز نیاااز دارد. اقتصاااد  

ها را نیز جهاني کارده اسا  و    جهاني ریس 

تر باشد بیشاتر   کشور بزرگهرچه اقتصاد ی  

های جهاني اس .  بناابراین   در معرض ریس 

هاا   ایاالت متحده برای کم کرد  این ریسا  

کوشد جها  را در کنترل بگیرد تاا بتواناد    مي

پذیری خود بكاهد.  این امر به معني  از آسیب

پیشبرد یا  سیاسا  سارکردگي در ساطح     

جهاني اس .  سیاسا  بساه دموکراساي در    

در خدم  همین اساتراتيی اسا ،    جها  نیز

زیرا دموکراسي به مفهوم ماورد نظار ایااالت    

متحده، هم در خدم  توساعه باازار اسا ، و    

هاام در خاادم  م حظااات امنیتااي امریكااا.   

از   2003 جورج بو  در ی  سخنراني ساال 

رابطه دموکراسي با امنی  امریكا به صاراح   

امااا  (Crawford op.cit)  سااخن گفتااه اساا

این اس  که دولتمردا  ایاالت متحده مسئله 

نظار از   صرف)خواهند پروژه دموکراسي را  مي

با ابزار نظاامي باه پای      (تعبیر امریكایي آ 

ببرند.  به هماین دلیال در اینجاا باا یكاي از      

پارادوکسهای استراتيی ایااالت متحاده روبار    

شااویم کااه عبااارت اساا  از پیشاابرد     مااي
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 ,Rhodes)های لیبرالي با ابازار نظاامي    هدف

2003) . 

نظر از این پارادوکس، طر  ایاالت  صرف

متحده برای پیشبرد دموکراسي در خاورمیانه 

تنها باه م حظاه گفتماا  تاوجیهي نیسا .       

های ایاالت متحده در خاورمیاناه   یكي از طر 

هاای حكاومتي کشاورهای ایان      اص   نظاام 

منطقه در جه  تغییر ساختار حكمروایاي در  

متهای استبدادی منطقه یكي آنها اس .  حكو

های بروز نارهایتي و از جهاتي زمینه  از زمینه

زایاا  جنبشااهای افراطااي از نااوع طالبااا  و 

القاعده اس .  بنابراین ایاالت متحاده توساعه   

هاای متحاد    دموکراسي را برای ثبات حكوم 

خااود در ایاان منطقااه جزئااي از هاادفهای    

کناد.  یكاي از    تلقاي ماي   ی استراتيی  خو

اورمیانااه خ»ی اصاالي آنچااه کااه طاار  اجاازا

 خوانده شده اس ، همین اس . « بزرگ

ع وه بر آ ، چنانكه اشاره شاد، ایجااد   

تغییراتي از نوع ی  لیبرال دموکراسي خیلاي  

سازی  همسو با رسال  جهاني ،م یم و معتدل

اسااا .  ایااان در دساااتور کاااار مریكاااایي آ

شاكل   "واشانگتن اجماع "سازی که با  جهاني

تحمیل سیاس  تعادیل اقتصاادی    گرف ، به

 " وسایعي از جهاا  منتهاي شااد.      هدر پهنا 

قاارار اساا  ساارکردگي   "واشاانگتن اجماااع

مریكا را از زباا  اقتصاادی باه    آسرمایه مالي 

زبا  سیاسي ترجمه و همزما  آ  را تساهیل  

کند.  لیبرالیسم سیاسي به سهم خاود مقاو م   

لیبرالیسم اقتصادی اس .  بار هماین اسااد    

المللاي ایااالت    محورهای سیاس  بین یكي از

متحده تغییر ساختارهای سیاساي و حقاوقي   

کشورها به منظور تسهیل برتری سرمایه مالي 

 (. Panitch, 2001مریكا اس  )آ

 

 دین صلي،ی

کاااراني کااه اکنااو  زمااام    نومحافظااه

سیاس  ایاالت متحده را در دسا  دارناد در   

 پیشبرد استراتيی امپراتوری مآباناه خاود باه   

هااای دینااي اسااتفاده   وفااور از تكیااه کاا م 

کننااد.  هیچگاااه در تااریي باارای توجیااه   ماي 

هایي که ممكن اسا  کشاتار وسایا     سیاس 

گناهااا  را درباار داشااته باشااد چنااین از  بااي

هااای دینااي اسااتفاده نشااده اساا .     لفاااظي

پیشینه توسل به گفتارها و توجیهات دیني به 

رساد، هرچناد    پتامبر ماي س 11پی  از واقعه

پتامبر غلظ  آ  بیشتر شاده  س 11که بعد از 

کاه   "المللي ماذهب  آزادی بین"اس .  قانو  

بااه تصااویب رسااید واژگااا   1998 در اکتباار

هاای سیاسا  خاارجي     مذهبي را وارد لفاظي

ایاالت متحده کرد.  بناابراین قاانو  تشاوی     
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آزادی مذهب به یكي از محورهاای سیاسا    

این قاانو   خارجي ایاالت متحده تبدیل شد.  

چندا  محل توجه نبود،  کلینتو که تا زما  

در زما  جورج بو  مورد توجه خااص قارار   

 (. Bacevich, 2004گرف  )

جورج بو  ظاهراً مسیحي معتقدی اس   

ساالگي باه یا  ما من      40که بعاد از سان   

(.  Frum, 2003عیار تبادیل شاده اسا  )    تمام

جنگ علیه بنیادگرایا  مسلما ، که آنهاا   وی

نیز به شدت به رفتار و لفاظي دیناي اشاتغال   

کناد   ی  وظیفه اخ قي قلمداد ماي را دارند، 

کااااه بااااا تكلیااااف دینااااي پیونااااد دارد.  

کارا  غیرمذهبي نیاز از گفتارهاای    نومحافظه

هایي کاه   مذهبي بو  استقبال کردند. آرما 

هاای ماذهبي بارای     بو  در قالب تكیه ک م

ساالتي کاه   کارد باا ر   ایاالت متحده دنبال مي

آنهاا باارای ایاااالت متحااده در عرصااه جهااا   

یاان اکردنااد تطاااب  داشاا .    ترساایم مااي 

کارا  کاه هماواره در آرزوی بساه     نومحافظه

 11سلطه جهاني ایاالت متحده بودند، حادثه 

پتامبر را برای تحقا  آرزوی خاود فرصا     س

مناسبي دیدند.  آنها بعاد از فروپاشاي اتحااد    

کارد  آرزوی  شوروی شرایه را برای عملاي  

خود مبناي بار ابادی کارد  سالطه ایااالت       

متحده بر جها  مناسب دیدند. این گروه کاه  

طلبي ایاالت متحده را  تندروترین طیف سلطه

دهند خواهاا  پیشابرد تغییارات     تشكیل مي

المللي برای تأمین هرچاه   بزرگي در نظام بین

تر سلطه جهاني ایاالت متحده هساتند.    سریا

سااتا ، عااراق، بالكااا ، مهااار مداخلااه در افغان

ایرا  و سوریه، لیباي، لبناا  و حتاي تغییار     

و مصار جزئاي از    ساعودی  رژیم در عربستا 

های آنهاا در ایان منطقاه اسا .  آنهاا       برنامه

ني کرد  اصول ااکنو  وهعی  را برای جه هم

 (در واقا امریكاایي کارد  جهاا    )مریكایي آ

 کنند.   مناسب ارزیابي مي

پتامبر نخسااتین ساا 11بعااد از حادثااه   

ک مي که بر زبا  جاورج باو  جااری شاد     

او باه   .(Bush, 2003اع م جنگ صلیبي باود) 

خاااطر بااه کااار باارد  ایاان واژه کااه یااادآور  

برخوردی تاریخي بین مسیحیا  و مسالمانا   

اساا  مااورد انتقاااد قاارار گرفاا .  مساالما   

سخنا  او را یادآور وعظ پاپ ارباا  در ساال   

رمااو  دانسااتند کااه   در کلماای دی  109٥

آغازگر جنگ صلیبي و لشكرکشي مسایحیا   

 به فلسطین بود.  

 

 مذهب مقاومت

به هما  میزا  که ایاالت متحده بارای  

تضاامین امنیاا  اقتصااادی خااود در شاارایه 
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پیچیده اقتصاد به سوی سلطه جهاني متمایل 

شده اس ، مردم مسلما  خاورمیانه نیز برای 

د بااه دفاااع از امنیاا ، ملیاا  و هویاا  خااو 

های گوناگو  به مقاوم  علیاه سالطه    صورت

هااای  روی آوردنااد.  ایاان مقاوماا  طااي دوره

باه خاود گرفتاه    گوناگوني های  مختلف شكل

اسااا .  بنیاااادگرایي یكاااي از جدیااادترین  

پیكاار   ،هاایي اسا  کاه در زماا  ماا      جریاا  

در  گاری غارب   یا  مسلما  در برابر سلطهوج

ز باه  . بنیاادگرایي اسا مي نیا   اند پی  گرفته

کاه   شاود  شامل مينوبه خود طیف وسیعي را 

روی ی  پیوستار از شكلهای بسیار خشن تاا  

 های م یم قابل تقسیم اس .  شكل

بنیادگرایي اس مي نیز، م ل امپراتوری 

مآبي ایاالت متحده باا شارایه جامعاه اماروز     

جهاني، که از بارزترین وجوه آ  جهاني شد  

د.  اگاار پرشااتاب اقتصااادی اساا ، پیونااد دار

ایاااالت متحااده باارای کنتاارل باار نیروهااای  

سیاسا  امپراتاوری    ،سرک  اقتصاد جهااني 

نیاز بارای   بنیادگرایا  مآبي را برگزیده اس ، 

 "ازگشا  ب"دفاع از هوی  و حی ی  خاوی   

 اند.   به بنیادهای سنتي را پی  کشیده

آنچه اس م سیاسي، و به همین ترتیاب  

، در دو شاود  بنیادگرایي اس مي خواناده ماي  

واقعی  عماده ریشاه دارد.  ریشاه عاام ایان      

جریااا  عبااارت اساا  از مقابلااه بااا ساالطه   

خاص آ  عباارت اسا  از    هاستعماری و ریش

سیاسي شد   هعوارض جهاني شد  که پدید

فرهنااگ را ایجاااد کاارده اساا .  توساال بااه  

های فرهنگ سنتي برای مقابله با سلطه  ارز 

به منطقه خارجي از هما  آغاز ورود استعمار 

هایي از احیاگری اسا مي   شروع شد که شكل

را به وجود آورد.  در تمام طول حضور سالطه  

خااارجي در خاورمیانااه همااواره تعااابیری از  

گار بارای    اس م به صاورت ایادئولوژی بسایج   

مبارزه ظهور کرده اس .  این تعابیر برحساب  

هاای اجتمااعي حاهار در     تاریخي، الیه هدور

های مبارز، متفاوت بوده  هصحنة مبارزه و گرو

اس ، اما همواره اس م به عناوا  یا  منباا    

ارجاع محل رجوع مبارزا  سلطه ستیز باوده  

 اس . 

 هاای دیناي   و آموزهع وه بر آ ، اس م 

دسا   جایگاه خااص  به شد   در عصر جهاني

انگاراناه   برخ ف این نظر سااده   اند. پیدا کرده

جهااا  را بااه ساام     ،کااه جهاااني شااد   

باارد، همااه شااواهد  ارچگي فرهنگااي ماايیكپا 

شد  گرای  باه   حاکي از آ  اس  که جهاني

ها را تشدید کارده   ها و ریشه بازگش  به اصل

اس ، تا جایي که جستجوی هویا  باه یا     

پارادایم تبدیل شاده اسا .  مانوئال کاساتلز     
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ی  مجلد از کتااب ساه جلادی خاود را باه      

 . (1380کاساتلز،  )هوی  اختصاص داده اس  

تجوی اصاال و بنیاااد و بازگشاا  بااه    جساا

های سانتي باه هماین ترتیاب بخا        ارز 

 (138٥رابرتساو ، )مهمي از کتاب رابرتسو  

 دهد.   را تشكیل مي

 

 هایی اسالمینو

ي به عناوا  یا  جریاا     مایي اس نوز

ریشااه در عواماال مختلفااي دارد، کااه   ،کلااي

هاای   تاوا  در وهلاه نخسا  از دگرگاوني     مي

داری جهااني در   رمایهاجتماعي در اثر نفو  س

این منطقاه، و در وهلاة بعادی از بحارا  در     

جمله  های غربي و از نوسازی سكوالر و ارز 

گاری   هاای سالطه   واکن  نسب  باه گارای   

غرب به عنوا  عوامل اصلي ایان جریاا  یااد    

ساالطه اقتصااادی،  ،کاارد.  طااي ماادتي دراز 

هاای   سیاساي و فرهنگاي غارب تماام پایگااه     

اماا    ه مورد هجاوم باي  سن  را در این منطق

آنچه که با فرهنگ  هخود قرار داده اس .  هم

و تاریي مردم ایان منطقاه مرباوط اسا  باه      

ها  های گوناگو  در معرض تهدید ارز  شكل

های غربي اس .  با این حال در هیچ  و سلو 

جای دیگر جها  به اندازه خاورمیانه هيماوني  

فرهنگي غرب با مقاوم  روبارو نشاده اسا .     

ن مقاوم  از لحاا  شاكل و نگار  طیاف     ای

تر آ   گیرد.  شكل متعادل بر مي وسیعي را در

های افراطاي آ  باه صاورت     در ایرا  و شكل

های القاعده و طالباا  در افغانساتا  و    حرک 

 جلوه بارزتری دارد.  ،برخي کشورهای عرب

دگرگوني ساما  زنادگي ماردم در اثار    

قاه،  داری جهاني به این منط گستر  سرمایه

پیامدهای اجتماعي مهمي را به همراه داشاته  

هاای مختلفاي از    اس  که زمینه بروز واکن 

را پدیاد  هاای اعتراهاي    جمله رشاد گارای   

. از جمله پیامدهای ایان تحاوالت   آورده اس 

توا  از دگرگوني باف  روساتا و مهااجرت    مي

ساابقه   گسترده روستائیا  به شهرها، رشد بي

هااور مشااك ت  شهرنشاایني و همااراه آ  ظ 

تاراکم   نشایني،   پیچیده شهری، م ل حاشایه 

 جواماا فقر، اشاعه جارایم شاهری یااد کارد.     

سو پیوستگي جامعاه سانتي    خاورمیانه از ی 

را از دس  دادناد و از ساوی دیگار در ایجااد     

ی  جامعه مرفه از نوع غربي بازماندند.  آنچه 

داری وابسته  نصیب آنها شد ی  نظام سرمایه

پیرامااوني اساا .  جوامااا    و یاا  اقتصاااد 

خاورمیانه م ل بسیاری از جواما موساوم باه   

جواما در حال توسعه به حاشیه نظام جهاني 

نظام جهاني باه   هاند.  آنها در حاشی رانده شده
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عنااوا  تااأمین کننااده منبااا اناارژی هسااتند 

  (.  1380کاستلز،)

از نظر بسایاری از قشارهای ماردم، باه     

این مساائل و   ،ا هایي از جوان ویيه برای گروه

های غربي، باه ویايه    ارز  همشك ت از سلط

های وابسته به غرب  نوع لیبرال آ  و حكوم 

از دیاد ایان اقشاار و    سرچشمه گرفته اسا .  

هاای مادر     های لیبرالي و ارز  ها ایده گروه

غربااي چیاازی جااز فردگرایااي غیرمساائوالنه، 

بنااادوباری و خ صاااه   خودماااداری، باااي 

 ,Murden  )ورشكسااتگي اخ قااي نیساا  

(.  بنابراین آنها چااره کاار را در واپاس    2002

هاای   و بازگشا  باه ارز    هاا  این ایاده زد  

 دانند.   مياس مي 

رجوع به اس م به عنوا  منبعاي بارای   

گرایشاي طبیعاي    ،توجیه مبارزه علیه بیگاناه 

اس .  با آنكه اس م به دلیل تاریي طاوالني و  

تماد   پر تحول  و به خاطر پیوند  با یا   

تر از این دارد  ای گسترده دامنه ،بزرگ جهاني

که دیني یكپارچه شمرده شود، با این حال نه 

تنها سرچشمه اصلي هویا  فرهنگاي ماردم    

خاورمیانه بوده اس ، بلكه در عین حال نقطه 

هاای   های گوناگو  حرک  ارجاعي برای طیف

تارین آنهاا    ترین تا افراطاي  مقاوم  از متعادل

 .  باا اینكاه اسا م از ابتادای     قرار گرفته اس

ورود سااالطه اساااتعماری باااه خاورمیاناااه   

بخ  اقسام ایدئولوژی مقاوم  باود، اماا    الهام

های اخیر همزماا  باا جهااني شاد       در دهه

هاای خاصاي    اقتصاد این نق  واجاد ویيگاي  

شده اس .  در جها  امروز که هر روز بیشاتر  

شاود و بسایاری از مرزهاای     درهم تنیده ماي 

ریازد، نقا  دیان باه      بخ  آ  فرو ميتمایز

شاود.    تر ماي  عنوا  سرچشمه هوی  برجسته

در کشورهای اس مي این اندیشه که راه حال  

اساااتعمار، اساااتبداد،  ه )معضااا ت جامعااا 

را باید در اس م جساتجو کارد   ( افتادگي عقب

کنااد  هاار روز طرفاادارا  بیشااتری پیاادا مااي

Karavan, 1997) .) 

 ،گاار گفتاایم یكااي از دالیاال ایاان ن 

از  (دلیال یاا باا دلیال     خواه باي )سرخوردگي 

بحرا  نوسازی سكوالر بوده اسا .  تأسایس   

های  های سكوالر بعد از پیروزی جنب  دول 

الگااوبرداری از  ،ملااي در بساایاری از وجااوه  

هاای غرباي باود.  بسایاری از نهادهاای       نظام

مااادر  غرباااي همچاااو  نهادهاااای ناااوین 

عماومي  نمایندگي، حاکمی  قانو ، انتخابات 

و بوروکراسااااي ماااادر  وارد ساااااختارهای 

هاای ایان جواماا شادند.  اماا ایان        حكوم 

نهادهااا خیلااي زود از محتااوای واقعااي خااود 

های  هایي برای حكوم  خالي شدند و به آرایه
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اقتاادارگرا کاااه  یافتنااد.  عاا وه باار ایاان،  

کردناد وارد کارد     آرزوهای مردم که فكر مي

راه  ،دهاد  يچنین نهادهایي به آنها امكاا  ما  

تار بار    توسعه را طاي کنناد و هرچاه ساریا    

مانادگي خاود و فاصاله باا پیشارفتهای       عقب

مدر  غلبه کنند، تحق  پیدا نكرد.  ع وه بار  

این بسایاری از دولتماردا  و مقاماات بااالی     

دساااتگاه اداری و حكاااومتي در نخساااتین  

آلاوده باه اناواع     ،اساتعماری  -های پساا  دوره

 فسادهای عیا  شدند.  

های سكوالر و لیبارال غرباي باه     ز ار

هاای مسالما     دالیل دیگری نیز واکن  توده

هاای ساكوالر و لیبارال     را برانگیخ .  دولا  

رغم دفااع ادعاایي از حقاوق بشار و      غرب، به

جاو را از   ای اساتعمارگر و سالطه   ملل، چهاره 

خود به نمای  گذاشتند.  حمای  از اسرائیل 

انااه چهااره فریبكار ،هااای مسااتبد و حكوماا 

های غربي، باه ویايه ایااالت متحاده، را      دول 

ایان ترتیاب، سارخوردگي، باه      باه نشا  داد. 

مانادگي، تحمال    حاشیه رانده شادگي، عقاب  

سلطه و تحقیر، مردم منطقه را از کشاورهای  

های آنها دلزده کرد و همه اینها  غربي و ارز 

تارین   زمینه را برای انواع بنیادگرایي از م یم

 ,Manوع آ  فاراهم کارد )  تارین نا   تا خشان 

2001 .) 

 ج گ مقدس

حضااور اساارائیل در منطقااه و حمایاا  

جانبااه غاارب از ایاان کشااور یكااي از     همااه

طلباي   مقاوما  علیاه سالطه   هاای   سرچشمه

در میا  مردم مسلما  منطقاه اسا .    آمریكا 

فراهم کرد  شرایه تأسیس کشاور اسارائیل   

مسالمانا  را باه یااد     ،توسه کشورهای غربي

اندازد.  به همین صاورت   لیبي ميجنگهای ص

پیروزی اسرائیل در جنگ با مسلمانا  یاادآور  

المقدد در چند سده  تسله صلیبیو  بر بی 

گذشته بوده اس .  اسرائیل دقیقااً در مكااني   

تشكیل شده اس  که زماني صلیبیو  آنجا را 

فتح کرده بودند.  بنابراین نبایاد تعجاب کارد    

یا    ها به م ابا که مسلمانا  دول  اسرائیل ر

 کنند.   دول  صلیبي تلقي مي

اما چناین نگااهي باه اسارائیل تنهاا از      

تااداعي تاااریخي و  هنیاا  مساالمانا  ناشااي 

ها نیز تصویر مشاابهي را   شود.  خود غربي نمي

کنناد.  برخااي از   از ایان جریاا  ترساایم ماي   

های مسیحي در اروپاا و ایااالت متحاده     گروه

تشاكیل یا    اع میه بالفور، یعني، سرمنشاأ  

جنگ "دول  یهودی در فلسطین را به عنوا  

برشمردند.  آنها مهااجرت یهودیاا    "مقدد 

به فلسطین را با روایات دیني پیوناد دادناد و   

ای باارای فااراهم شااد  شاارایه  آ  را زمینااه
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 ,Petersظهور مسیح مقادد تلقاي کردناد )   

2004 .) 

هااایي از  شااایا   کاار اساا  کااه فرقااه 

قاار  هفاادهم،   گرایااا  مساایحي در  ههاازار

دارا  معاد در قدد به شمار  یهودیا  را ط یه

هاای دیگار،    نظار از زمیناه   آوردند.  صارف  مي

چنین تفكری بود که گروههایي از مسایحیا   

را به پشاتیباني از اع میاه باالفور و تشاكیل     

کشور یهودی در قدد کشاند.  بعد از آماد   

یهودیا  اروپاایي باه ایان منطقاه و تشاكیل      

ی اسرائیل زائیل این مسیحیا  پیرودول  اسر

بر مسلمانا  را به منزلاة پیروزیهاای صالیبي    

اع م کردند.  جالب این اس  کاه بسایاری از   

مسلمانا  نیز جنگهای اسرائیل با اعراب را باا  

هجومهای صلیبي در گذشته همساا  ساازی   

 (. Mitchell, 1993کردند )

های تندروی هد سلطه از هما   جریا 

هاای   کنناد کاه گارای     ستفاده ماي واژگاني ا

سخن  از آ سا   طلبي، به هما  افراطي سلطه

مبارزا  تندرو در میاا  مسالمانا     .گویند مي

هاا و هارورت    خاورمیانه نیز از خطار صالیبي  

رانناد.  کسااني    مقابله با صلیبیو  سخن ماي 

قاوی دیگر با واژگاا   رم ل اسامه بن الد  و ز

گویند و  ميعبدو سخن نمحمد های  و اندیشه

های ساید قطاب    همن روی آورد  به اندیشه

(Calvert, 2004  از اس م جهادی در مقابلاه )

کنناد.  آنهاا باا     با هجوم صلیبي طرفداری مي

اسا م  "برجسته کرد  عزم مربوط به احیای 

، معارهاه باا غارب را باه منزلاه راه      "راستین

کنناد.  آنهاا    زایي اس مي معرفي ماي نواصلي 

زایي اس مي را تنها با جهاد میسر نودر واقا، 

اسا م را حقیقا  مطلا  اعا م     و  بینناد  مي

طور که بسیاری از دولتمردا   کنند، هما  مي

غربااي فرهنااگ لیباارال را حقیقاا  مطلاا    

طور که بسیاری از غربیها  و هما  ؛شمارند مي

آشتي بین اس م و فرهنگ غرباي را نااممكن   

  داننااد، پیكارجویااا  تناادرو در میااا    مااي

مساالمانا  نیااز غاارب را بااه عنااوا  دشاامني 

کنند که کمر باه ناابودی فرهناگ     معرفي مي

 اس مي بسته اس . 

 

 ب دي خالصه و جمع

داسااتا  اصاالي خاورمیانااه در عرصااه   

جااویي غاارب و  داسااتا  ساالطه ،المللااي بااین

و برخاي از  )های از ماردم   ستیزی گروه سلطه

اسا .    (دولتها م ل ایارا ، ساودا  و ساوریه   

جاویي کشاورهای غرباي و در رآد آ      هسلط

 "عمارا  "امریكا، که زماني دستاویزی چاو   

بود و اخیراً به گساتر  دموکراساي، حقاوق    

بشر و مبارزه با تروریسم تغییر کرده اس ، در 
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هاااای اخیااار، باااه ویااايه در میاااا    ساااال

کارا ، در قالب تكیه ک مهای دیني  نومحافظه

 نیز قرار گرفته اس . 

و  "جناگ صالیبي  " اصط حاتي چاو  

هایي از آ  اسا .  در   نمونه "شرور دولتهای"

سااتیز،  طاارف مقاباال نیااز گفتارهااای ساالطه 

ستیزی، تغییر کارده   های سلطه همچو  شكل

هااای  اساا  و باای  از پاای  بااا تكیااه کاا م

مااذهبي آمیختااه شااده اساا .  در میااا      

هاای   دولتمردا  امریكایي توسل به تكیه ک م

کارا  بر  ز نومحافظهدیني با صعود گروههایي ا

اریكااه قاادرت ارتباااط مسااتقیم دارد، امااا در 

ستیزی خاورمیانه استفاده از  جنبشهای سلطه

دارتاری چاو     واژگا  دیني با جریاا  ریشاه  

چرخ  فرهنگي، سیاساي شاد  فرهناگ و    

مااذهب، گفتمااا  بازگشاا  بااه خویشااتن و  

 جویي پیوند دارد. طور هوی  همین

تحاده در  ایااالت م  ههای تااز  هم انگیزه

گستر  ی  سرکردگي امپراتاوری مآباناه و   

هم چرخ  به بنیادگرایي اس مي، به لحاا   

زمینه، با جریا  بزرگتری چو  جهاني شاد   

ارتباااط دارد.  جهاااني شااد  انگیاازه ایاااالت  

متحده را برای مهار هرچاه بیشاتر نیروهاا و    

کناد، در حالیكاه از    منابا جهاني تقوی  ماي 

دم مسلما  خاورمیانه سوی دیگر، در میا  مر

ای بااه وجااوه هااویتي  موجااب رویكاارد تااازه

شود.  به این ترتیب در میا  ایان   فرهنگ مي

مااا شاااهد  (ساالطه و مقاوماا )هاار دو نیاارو 

های مذهبي  آوری روزافزو  به تكیه ک م روی

سااتیزی  گااری و ساالطه در گفتارهااای ساالطه

 هستیم.  
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