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 اسالمي بيداري چالش و سازيجهاني

   shojaeehadi4@gmail.comدانشجوي دكتري علوم سياسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني/  هادي شجاعي

 61/4/51پذيرش:                                    52/8/52دريافت: 
 

 چكيده
 و ارتباطژا  فنژاوري علژوم، هژايهعرصژ در ویژژهبه ،بشري فزوناروز هايپيشرفت با و است امروز عالم در انكارناپذیر ايپدیده «شدنيجهان»

دهژي بژه و بژا هژدج جهژت شدنجهانيبطن فرایند طرحي كه در به عنوان  «سازيجهاني» .است ارتباطو مانند آن در  نقل و حمل اطالعا ،
هژاي اخيژر توجهي در دهههاي قابلابعاد زندگي بشر، با چالش ةثيرگذاري غيرقابل انكار در همأز تنظر ا، صرجاین جریان پایدار طراحي گردیده

 «بيداري اسژالمي» ةپدیدشود ژ اي دروني و بيروني ميهژ كه خود شامل چالشسازي روي جهانيهاي پيشرو بوده است. در ميان چالشهروب
تجزیژه آن بژه كنژد و بژا  بررسژي سژازي راتحليلي، ابتدا جهژانيژ  اي برخوردار است. این پژوهش در نظر دارد با روش توصيفياز جایگاه ویژه

هژایي را بژر چژه چالش« بيداري اسالمي» ةپدید ال اساسي بدهد كهؤسازي، پاسخي به این سابزارهاي جهانيها و ، روشعوامل، محتوا، اهداج
 كند؟ميایجاد  سازيسر راه جهاني

 .، بيداري اسالميسازيجهاني، شدنجهاني ها:كليدواژه

 

Marifat ______________________________________________________________________________ Vol. 26, No 9, Azar 1396  



27   6931، آذر 742معرفت، سال بيست و ششم، شماره  نهم، پياپي 

 

 

 مقدمه
 جغرافيژایي قيد و بنژدهاي كه است اجتماعي فرایندي« شدنجهاني»

 كژه، پدیژده ایژن. كنژدمژي سسژتي را فرهنگژ و اجتماعي روابطدر 

 و اطالعژا  فنژاوري ةتحول در حوز جمله از گوناگوني عوامل حاصل

مثبت، داراي عوارض منفي براي حيژا   نتایج ارتباطا  است، در كنار

 اسژا  بژر بژرآورده كژه سژراي نقشژه آن دل از جمعي بشر بژوده و

 سلطه تثبيت آن، هدج از و گردیده طراحي شدن،جهاني هايظرفيت

 .است جهان بر داريسرمایهژ  ليبرالو برتري 

متي به طول تاریخ داشژته و قدطرح، به عنوان یك  سازيجهاني

 جهژاني بسژياري درصژدد مكاتژ  و هادولت در ضمن آن، اشخاص،

 نيژز الهژي ادیژان انژد، گژو اینكژهبژوده خود اندیشه یا حكومت كردن

 و زمژان یژك بژه محدود را خود و داشته شموليجهان ادعاي همواره

سژازي در امژا جهژاني. (16صتا، بيواترز، اند )كردهنمي خاص مكان

 كشژورها را كژه اسژت جهژاني جدیژد ليبراليسم از نوعي ،نویندنياي 

با پذیرش الگوهاي سياسژي، اقتاژادي و  تااست  گذاشته فشار تحت

چژون و چژراي سژلطة بژيبژا قراتژت آمریكژایي آن،  ،فرهنگي غربي

در  «سژازيجهژاني» ،بنژابراین را بپذیرند. سازينقشة جهانيطراحان 

 نظژام» ،«جهاني نوین نظم» به آن از كه چيزي است همانحقيقت، 

 شود.مي تعبير «آمریكا جهاني امپراتوري» و «قطبيتك

روسژت. ههژاي متعژددي روببا چالش ،در بطن خود سازيجهاني

هژاي درونژي و به دو بخش چالشبندي، در یك تقسيمها این چالش

یي هستند كژه هاچالش« هاي درونيچالش»گردد. بيروني تقسيم مي

« هژاي بيرونژيچژالش»و  ،گردندبرمي سازيجهانيبه ذا  و ماهيت 

ایژن طژرح نيسژت، ذا  و ماهيت هایي اشاره دارند كه جزو به چالش

 كنند.زایي ميدر برابر مسير تحقق آن چالش ،از بيرونبلكه 

غربژي  سازيجهانيبه تدریج و با پيروزي انقالب اسالمي ایران، 

هژاي قژدر ة و الگوهاي غربژي و گسژترش سژلط هاو هجوم ارزش

هژایي در جنژبشي گيژري و احيژال، منجر به شكسازيجهانيحامي 

 اسژالمي ميان جوامع اسالمي گردید كه اكنون تحت عنوان بيژداري

، تنها عاملي كه سازيجهانيهاي بيروني چالشاست. در ميان مطرح 

عامژژل ة )از ایژژن ظرفيژژت برخژژوردار اسژژت كژژه در هژژر چهژژار حژژوز

و هژا و ابزار سژازيجهاني، محتواي سازيجهاني، اهداج سازيجهاني

طژرح توجهي را بژراي ایژن هاي قابلچالش( سازيجهانيهاي شرو

 است. «بيداري اسالمي» ةفراهم آورد، پدید

سژازي و ياخير، در ضمن كت  و مقاال  متعدد، جهان ةدر دو ده

منژابعي شده است. امژا  طور مجزا مطالعه و بررسيبه بيداري اسالمي 

سژازي و بيژداري اسژالمي پرداختژه يطور ویژه به ارتباط جهانه كه ب

مطالبي در ميان مقاال  منتشرشده است و عمدتاً باشد، بسيار محدود 

دو در مجمژو  بژه تژوان ياین منابع را مژشود. در این حوزه یافت مي

 كرد:دسته تقسيم 

شدن را بژه اسالمي و جهانيمنابعي كه نسبت ميان بيداري الف. 

نگژاه جهژاني اسژالم بررسژي  ةعنوان یك فراینژد طبيعژي و از زاویژ

 اند.كرده

طژرح سازي بژه عنژوان یژك يارتباط ميان جهانب. مقاالتي كه 

نژابع بررسي كرده است. ایژن مآمریكایي و بيداري اسالمي را ژ  غربي

از  ،آن بيداري اسالمي و مستقل بژودن ةدر ضمن بررسي اصالت پدید

هژایي كژه از بژه برخژي از چژالش ،ايسازي، به صور  حاشيهيجهان

كنژد. اشاره ميشود نيز سازي ميجهانيسوي بيداري اسالمي متوجه 

هژاي ایجادشژده توسژط اختااصژي چژالشاما منبعي كه به صور  

و هژا، عامل، محتوا، اهداج و روش ةدر هر چهار حوز بيداري اسالمي

 شد.یافت نبررسي و تحليل كرده باشد، را  يسازجهانيابزارهاي 

نظژژر دارد بژژا تجزیژژه و تحليژژل حاضژژر در رو، پژژژوهش ازایژژن

كه در عار حاضر و بژا پاسخ دهد اساسي به این سؤال ، سازيجهاني

توانژد چژه باالي بيداري اسالمي، این پدیده ميهاي توجه به ظرفيت

عامژل، محتژوا،  ة، در زمينژسژازيجهانيهایي بر سر راه تحقق چالش

؟ از ایژن وجژود بيژاورده بژ سازيجهانيو ابزارهاي ها، اهداج و روش

و ، «بيژداري اسژالمي»و  «سژازيجهاني»شناسژي ابتدا مفهوممنظر، 

در چهار بخژش  سازيجهانيبيداري اسالمي براي  هايسپس چالش

 شود:مطالعه و بررسي ميمجزا 

 

 شناسي بحثمفهوم
 «سازيجهانيشدن يا جهاني»الف. 

 رسژد. بژايبه اواسط قرن بيستم م «سازيجهاني» ةقدمت كاربرد واژ

كرده كژه حدي گسترش پيدا به  این واژه امروزه استعمال وصف، این

 كژه است آن از غيرمتمركزتر و ترپيچيده بسيار» گيدنز آنتونى تعبيربه 

. (44ص ،6135 )گيژژژدنز،« كژژژرد آن بژژژر كنتژژژرل ادعژژژا  بتژژژوان

«globalization» از « سژازيجهاني»، التين«glob» مشژتق شژده 
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 ةنقشژ شژامل كژه ا كژره یا فضا یك»را به معناي  «glob»است.  

ـــ  وه، دانسژژژت« شژژژود آن رو  بژژژر زمژژژين ـــد رد فرهن  آکس

«globalization» جهژژانى بژژرا  اقژژدام یژژا عملكژژرد»  امعنژژ را بژه 

؛ 854، ص 5445)فرهنژ  النگمژن،  اسژت تعریژف كژرده «كژردن

 (.5466فرهن  آكسفورد، 

نسبت تنگاتنگي با  «globalization»مفهوم لغوي و اصطالحي 

ر تعژاریف موجژود، اختالفژاتي در بژاب وجژه . با این حال، دهم دارند

الزم و برخژي . برخي آن را گردديفاعلي داشتن این مفهوم مشاهده م

 كنند.متعدي معنا مي

 سژو  شژده ازاي هدایتنقشژه« globalization»اینكژه دربارة 

 ابعژاد در ليبراليسژم هژا آمژوزه جانبژةهمژه گسژترش هدج با غرب

 سژلطة غژرب به بخشيدن مشروعيت و اقتااد  و سياسى فرهنگى،

 فزاینژدة گسژترش براینژد و طبيعژى فراینژد و جریژان یژك یا است،

 دیژد بژا برخژى متفژاوتي اراتژه گردیژده اسژت. ها نظریه ارتباطا ،

دانسته و برخژي  بشر  تاریخ تحوال  ادامة را پدیده بينانه، اینخوش

داننژد اي مياراد  بودن آن شده، آن را نقشه با نگاه بدبينانه معتقد به

جنژوب طراحژي شژده اسژت.  بر شمال كه با هدج سلطة كشورها 

تژوان بژه صژور  الزم و بژه را، هژم مي« globalization»بنابراین، 

فرایندي طبيعژي در »ترجمه كرد كه به معناي « شدنجهاني»معناي 

اسژژت، و هژژم بژژه صژژور  متعژژدي و بژژه معنژژاي « زنژژدگي بشژژر

 ، كه ناظر به نقشه بودن این پدیده است.«سازيجهاني»

كژه كرد توان استنباط مي از مجمو  نظریا  مطرح در این حوزه

و انقژالب  شژدنجهانيدل فراینژد سازي طرحي است كژه از جهاني

بژه  شژدنجهانياطالعا  سر بر آورده و در حقيقت، هژدایت فراینژد 

هاي مسژلط و جهژاني كژردن ایژدتولوژي نظر قدر سمت اهداج مد

 :هانتينگتون ساموتلكه به نظر است؛ چناننظام سلطه 

 ت جيـ  خدمت نيز در جهانى تمدن بيستم، مده م قرن پايان در

 از تقليـد ب  ج امع آن نياز و ديگر ج امع بر غرب فرهنگى سلطة

 سـازى همـانجهـانى. اسـت درآمده غربى نهادهاى و هاروش

 .غيرغربـى هاىفرهن  با رويارويى براى است غرب ايدئ ل ژى

 قلمـداد هـا غربـىغيرغربـى داننـد،مى جهانى هاغربى را آنچ 

پندارند ـ مى جهان تدريجى همگرايى هاغربى را کنند. آنچ مى

 امپرياليسـم هـاجهـانى ـ غيرغربـى هاىرسان  گسترش ،مثالً

 (.23، ص6912 دانند )هانتينگت ن،مى غرب شيطانى

 «بيداري اسالمي»ب. 
 جنبش»، «اسالم احياي» عبارا  با كه ،«اسالمي بيداري» پدیدة

 اسژت قژرن شود، قری  یكمي مطرح «بنيادگرایي» و «اسالمي

 پيروزي .شده استتبدیل  جهان اسالم مساتل مهم از یكي كه به

كرده  الملليبين را اسالمي بيداري ابعاد ایران، در اسالمي انقالب

هژاي بژزرم مردمژي در كشژورهاي مسژلمان ساز خيزشزمينه و

 .گردیده است

 را ژژ اسژالمي بژالد آن تبژع به وژ  اسالمي ةاندیش تاریخي سير

 و احيژاو  ركژود، و ایستایي شكوفایي، ایجاد،) مرحله چهار در توانمي

. (65، ص6 ج ،6188)والیتژژي،  نشسژژت نظژژاره بژژه (مجژژدد بازیژژابي

 متفژاو ، هايزیرمجموعه و هاگرایش تنو  رغمعلي اسالمي بيداري

 مژا: اسژت ایژن آن مضژمون كه كنديم مخابره تاریخ به واحدي پيام

 انسژان اجتمژاعي و فردي زندگي ةعرص به را دین تا برگشتيم دوباره

 بژا اسالمي جدید تمدن یك ساختن بازگشت، این از هدج. بازگردانيم

 تمژدن انسژاني ةتجربژ و اسژالمي خژال  هايارزش از كارگيريبه

 تمژدن یژك تشژكيل هژدفش اسژالمي بيداري نهضت. است بشري

 بژا قژدر  معنویژت، بژا عقالنيژت آن، در كژه است جهاني محمدي

 .شود جمع عمل با علم و ،ارزش با دانش اخالق،

 

 غربي سازيجهانيچالشي براي  ؛اسالميبيداري 
ة تحژت بژه عنژوان یژك پدیژد سازيگونه كه گفته شد، جهانيهمان

شژده اسژت. در یژك سژط ، گونژاگوني تشژكيل  ياز اجژزامطالعه، 

 بندي كرد:گونه تقسيمسازي را اینتوان جهانيمي

 سازي؛جهانيعامل . 6

 سازي؛جهانياهداج . 5

 سازي؛جهانيمحتواي . 1

 سازي.جهانيهاي بزار و شيوها. 4

ال سازي، این سژؤدربارة پدیدة جهانيدر مطالعه  ،به عبار  دیگر

سي، با چه هدفي، چه چيزي را، توسژط نماید كه چه كاساسي رخ مي

 ؟خواهد جهاني كندچه ابزاري مي

زاي بيرونژي، از بيداري اسالمي به عنوان یك عامژل چژالش

سازي غربي را در هر چهژار ياین ظرفيت برخوردار است كه جهان

ها بژا چژالش جژدي حوزه عوامل، اهداج ، محتوا و ابزار، و شژيوه

 مواجه سازد.
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 سازيهاي مربوط به عامل جهانيالف. بيداري اسالمي و چالش

  آنهژا أهاي غربي و در رتوان قدر غربي را مي سازيجهانيعامل 

خژود، غژرب را انژة جویایدتولوژي برتري ةآمریكا دانست كه به پشتوان

را به پيروي از الگژوي زنژدگي ها ، دیگر ملتمالك الرقاب دنيا دانسته

 خوانند.ميابعاد و وجوهش فرا ةغربي در هم

ها بر اسا  ایدتولوژي آتالنتيسيسم، غرب )كشژورهاي آمریكایي

سژيس ایژاال  أاز بژدو ت، شمال اروپا و آمریكا( را محور عژالم دانسژته

ل گردیدند كه وظيفه حفاظژت از یهویتي جهاني قامتحده، براي خود 

هژژاي ي و صژژل  جهژژاني و همچنژژين بسژژط ارزشآزادي و دموكراسژژ

هژا، از طژرج خداونژد بژه آنژان ليبراليستي غربي در ميان دیگر ملژت

 از كژه ،ليژنكلن آبراهژام ایژن سژخن راه، ایژن در و واگذار شده است،

 كژرد،مژى بتصژح زمژين اميژد بهتژرین و آخژرین عنژوان به آمریكا

 .(134، ص6136)نيكسون،  بود آنان راهنما 

رتژيس  ،ریچژارد نيكسژونبا توجه به همين اعتقادا  اسژت كژه 

 گوید:يدر كتاب خود با صراحت م ،آمریكاپيشين جمهور 

 بلكـ  ديگـران، خاطر ب  ن  را جهان رهبرى سنگين بار بايد ما

 متعهـد را خـ د ما اگر. بكشيم دوش بر همچنان خ د، خاطر ب 

 کنـيم، عمـ  جهـان در خيـر نيـروى يك عن ان ب  ک  سازيم

. اسـت ب ده پايبند خ د بنيادى اص ل ب  بگ يد ت اندمى آمريكا

 دادن شـك  بـزر  ماجراى در ک  سازيم متعهد را خ د ما اگر

 صـاد  خ د ب  نسبت حداق  کنيم، شرکت بشر تمدن آينده ب 

 .(911)همان، ص ايمب ده

در بيژژان معنژژاي  فوكویامژژابراسژژا  همژژين رویكژژرد اسژژت كژژه 

 :گویدمى «سازيجهاني»

 آمريكـايى» و اسـت شـدن آمريكـايى همـان« سازىجهانى»

 42 هـاىده  در آمريكايى هاىارزش پذيرش معناى ب  «شدن

 (.6926است )ر.ك: ف ک ياما،  ميالدى بيستم سدة از 02 و

هاي مسژلمان به معناي جنبش و تكاپوي ملت« بيداري اسالمي»

با هدج كس  آزادي از یوغ دیكتاتورهاي تحت حمایت آمریكا و 

كه ماهيتاً ضژد اسژتعمار و سژلطه ژ هاي اسالمي حاكميت ارزش

جانبژه و هاي یكاست ژ به عنوان سد محكمي در برابر سياسژت

ادامژژه، بژژه برخژژي از رود. در شژژمار مژژيطلبانة آمریكژژا بهتوسژژعه

هاي ایژاال  طلبيهاي بيژداري اسژالمي در مسژير سژلطهچالش

 گردد:سازي اشاره ميمتحده به عنوان عامل جهاني

 سژال . برانداختن ديكتاتورهااي ماورد ايايام يمريكاا:1

 جژاودان هژاي مسژلمانملت حافظژه و تژاریخ در ميالدي 5466

 كشژور سه در يرگذارجنبش تأث سه ماه، 1 از كمتر در. ماند خواهد

 هژايرژیم رسژيد و پيژروزي بژه خاورميانه و شژمال آفریقژا مهم

 هژاي تژونس، ماژر،سژرنگون گردیژد. رژیم كشورها این مستبد

 نشژاندة آمریكژا در منطقژه بودنژدهاي دستليبي و یمن حكومت

گيژژري بيژژداري اسژالمي، در انژژد  زمژژاني سژژرنگون كژه بژژا اوج

در منطقه را با چالش جدي مواجژه گردیدند و نفوذ ایاال  متحده 

ساختند. در طول چنژد دهژه اخيژر، اسژتبدادگران حژاكم بژر ایژن 

كشورها رسماً به عنژوان عامژل آمریكژا در منطقژه عمژل كژرده، 

نمودند كژه بژا سژرنگوني آنژان و هاي آمریكا را دنبال ميسياست

گراها در كشورهاي مژذكور، عمژالً قژدر  آمریكژا پيروزي اسالم

لت و اعمال نفوذ در منطقژه خاورميانژه تژا حژد زیژادي براي دخا

 كشژورها  در»كاهش یافژت. بژه تعبيژر مقژام معظژم رهبژري: 

 آن از هژاآمریكایى تژونس، در آفریقا، شمال در مار، در اسالمى،

 (.6156اي، )حسيني خامنه« اندشده ساقط كامالً هيمنه

تن بژا فزونژي گژرف . سرايم بيداري اسالمي باه للاآ يمريكاا:2

 انقژالب معظژم رهبژر حركت بيداري اسژالمي در چنژد سژال اخيژر،

 ةاشژاره بژه پدیژد بژا ،كشژور معلمژان ازتن  هزاران جمع در اسالمي

 :فرمودند اسالمي بيداري

 غـرب منطق  و آفريقا شمال کش رهاى در ک  نيست اين فقط

 بـ  اىبيـدارى حرکـا  داريـم، قرار آنجا در ما امروز ک  ،آسيا

 رفـت خ اهد اروپا قلب تا بيدارى حرکت اينباشد.  آمده وج د

 .(64/0/6932اي، حسيني خامن )

خودآگاهي، جنبش و بيداري اسالمي  ةشود كه دامنامروز مشاهده مي

 و نيویژور  جوانژان امژروز. »تا قلژ  ایژاال  متحژده رسژيده اسژت

 «كننژديمژ تكژرار را تژونس و ماژر مژردم شژعارها  هژم كاليفرنيا

 .(1/5/6154اي، حسيني خامنه)

هژژاي گيژژري جنژژبش بيژژداري اسژژالمي در ميژژان ملتبژژا اوج

داري غژرب و مسلمان و سرریز آن بژه بلژو  ليبژرال ژ سژرمایه

هاي متمادي در سژایة ویژه آمریكا، مردم این كشورها، كه دههبه

داران، از تبعيض غيرقابل انكار و حاكميت یك درصژدي سژرمایه

هژاي اند، با الهام از مبارزا  ملتمحروم بودهحقوق مسلم خویش 

مسلمان عليه حاكمان مستبد خژود، جنبشژي را آغژاز كردنژد كژه 
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كژه ایژن ايگونهشژود، بهروز بر عمق و دامنه آن افزوده ميروزبه

مردان آمریكژایي هاي اساسي دولتپدیده امروز به یكي از دغدغه

 تبدیل شده است.

ــا آمريكــا ــا هــاي ،ىينماقــدر ة همــ ب  و هياه هــا همــ  ب

.. .است متزلزلى م ضع و ضعف م ضع در امروز هاي ،جنجال

 راه بـ  آمريكـا شـهرهاى خ د در استريتوال تسخير جنب 

 حسـابِ ايـن است؟ خ بى وضعيت وضعيت، اين. است افتاده

 را تغييـر. نيسـت اىپيچيده حسابِ اينچهارتاست.  تا دو دو

 آناسـت.  بـد کنـ نى وضعيت يعنى کردند؛ قب ل آمريكا مردم

 آمريكـا ،بنابراين. است نكرده پيدا تغيير حاال تا هم بد وضعيت

 .(6/6/6936اي، )حسيني خامن  است گرفتار

در طول چنژد مثابة تضعيف يمريكا: . تضعيف اسرائيل به3

 امنيژت گذرد، تژأميناي كه از تأسيس رژیم صهيونيستي ميدهه

آمریكاسژژت  جهژژاني مشژژتر  سياسژژت از ایژژن رژیژژم بخشژژي

(. در حقيقژژژت، از زمژژژان تأسژژژيس رژیژژژم 6181)مناژژژوري، 

صهيونيستي، این رژیم همواره به عنوان پاشنه آشيل آمریكا عمل 

كرده و ایاال  متحده هرگونه تهدید این رژیم را به عنوان تهدید 

منافع مسلم خویش قلمداد كرده است. جنبش بيژداري اسژالمي، 

انست رهبژران حژامي اسژراتيل در منطقژه، كه در اند  زماني تو

را سرنگون كند و دیگر رهبران سازشكار را  حسني مبار ویژه به

توانژد حلقژة محاصژرة تا حد زیادي تحژت فشژار قژرار دهژد، مي

اسراتيل و در نتيجه، انزواي این رژیم را كامل كرده، خاورميانژه را 

 به زنداني براي این رژیم تبدیل كند.

... کـرد تضـمين را اسـرائي  امنيت سال سى مبارك رژيم

 احسـا  صهي نيسـتى رژيـم. کرده سق ط رژيم اين حاال

 در کـ  داننـدمي... اندزدهحير  اند،کند. دستپاچ مي لُختى

اي، پذيرترند )حسيني خامنـ آسيب هميش  از شرايط، اين

64/9/6936.) 

آمریكژا را وضعيتي كه اكنون رژیم صهيونيستي در آن گرفتژار آمژده، 

مریكژا در آتژرین اقژدام نيز با مشكل جدي مواجه سژاخته و كوچژك

بخژش مسژلمان، بژه هژاي آزاديمنطقه، با تهدید كشورها و جنژبش

ضربه زدن به منافع رژیم صهيونيستي مواجه شده و این خود تژا حژد 

زیادي در پيگيري اهداج ایژاال  متحژده در خاورميانژه خلژل ایجژاد 

 نموده است.

هااي مرباوط باه اهادا  ري اسالمي و چالشبيداب. 
 سازيجهاني
اهژدافي  ،دیگري در بطن خودطرح غربي نيز همانند هر  سازيجهاني

 عبار  است از:كند كه به اختاار را دنبال مي

 درهم و فروپاشي با يمريكا: چراي و چونبي تثبيم رهبري. 1

 را رویژداد ایژن آمریكژا سژردمداران قطبژي، دو نظژام شژدن شكسته

 شكسژت را سوسياليسژم غربژي، ليبراليسژم كه كردند گونه تفسيراین

 نظژام كژه دارد حژق و اسژت بالمنژاز  قژدر  آمریكژا و اكنون داده

بژاره، این كنژد. در رهبري و اداره مرات ،سلسله اسا  بر را الملليبين

 جدیژدي قژرن آستانة در اكنون :گویدمي آمریكا ملت به خطاب بوش

 داشژت؟ مژن خواهژد بژر خژود را كشژوري چه نام قرن این .هستيم

 (.5444داریم )ليدمن،  پيش در را آمریكایي گویم: قرنمي

هژاي تنها رژیژمهاي مسلمان، نهجنبش بيداري اسالمي در ميان ملت

قدر  به پایين كشيده، بلكژه  ةآمریكا در منطقه را از اریك ةنشانددست

را نسژبت بژه هرگونژه  طلبانه، امژت اسژالمياستقالل ةبا بسط روحي

هاي غربي، بيش از پيش حسژا  قدر  ةتالشي با هدج بسط سلط

 ةثير جنژبش بيژداري اسژالمي در منطقژكرده است. امروزه تحت تژأ

 و نظژامي اقتاژادي، گونژاگون ابعژاد در امنيتژي خاورميانه، تهدیدا 

 در و گردیژژده منطقژژه در آمریكژژا متحژژدان متوجژژه شژژناختيهستي

 خاورميانژه در پيشژين نظژم كژهكژرد  ارزیابي چنين توانمي ،مجمو 

)ميرشژایمر،  شژده اسژت آمریكژا منژافع زیان به جدي تغييراتي دچار

از آمریكاي التژين و شژرق  ،و اینكه در دیگر مناطق جهان(. گ5466

نسژبت بژه  مژردان كشژورهاهژا و حتژي دولژتدور تا قل  اروپا، ملت

آمریكژا و پژذیرش رهبژري هژاي چون و چرا از سياستبيروي دنباله

 ورزند.این كشور استنكاج مي

 و حاكميژت جهان: در يمريكايي هايارزش ااكييم و تحقق .2

 دومژين جهژان، تمام دموكراسي بر ژ ليبرال اخالقي و فرهنگي ةسلط

 هژايارزش كژه باورنژد ایژن بژر آنان .است غربي سازيجهاني هدج

همگان باید آن را بپذیرند. است و  معتبر جهاني نظر از آمریكا اخالقي

 هژم كژه مریكاستآ تنها جهان، هايملت ميان در» :معتقد بود بوش

 نظژم جهژاني از پشتيباني براي را الزم ابزار هم و اخالقي هايارزش

 (.6184)پرور، «باشدمي دارا

بخشي به افكژار عمژومي بخشي و عمقبيداري اسالمي با آگاهي

هژاي اسژالمي و كژردن ارزشهاي مسژلمان و همچنژين زنژده ملت
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هاي غربژي حيا  اجتماعي، پذیرش ارزش ةبازگردندان دین به عرص

ویژه قشژر جژوان را بژا چژالش مواجژه ههاي مسلمان، بدر ميان ملت

مبنژژا از بژژا تفسژژير خودخواهانژژه و بي سژژاخته اسژژت. اگرچژژه برخژژي

هاي مردمي در منطقه، تالش نمودند ماهيتي غيردیني به ایژن جنبش

شژده ها ببخشند، اما تنهژا بررسژي نمادهژاي اسژالمي استفادهحركت

چژون برگژزاري نمژاز هممژردم در فراینژد بيژداري اسژالمي، توسط 

اسژت واقعيت خوبي بيانگر این به جماعت و استفاده از شعاتر اسالمي 

هژاي اسژالمي سرآغاز حيا  مجدد ارزش كه جنبش بيداري اسالمي

گرایانژژه هژژاي مژژاديد ارزشطژژر ،در ميژژان مسژژلمانان و در نتيجژژه

 است.ليبراليستي از عرصه حيا  فردي و اجتماعي امت اسالمي 

 از اسااتفاده بااا يافتهكيتاار توسااعه كشااورهاي . كنتاار 3

ادغژام كشژورها در ضژمن  فرانو: استعيار و سازوكار فرهنگي

المللي و برداشته شدن مرزهژاي ارتبژاطي در طژي هاي بينسازمان

ن امكژان را بژراي غژرب فژراهم آورد تژا بژا شدن، ایژفرایند جهاني

سژژازي، فژژاز جدیژژد اسژژتعمار كشژژورها، موسژژوم بژژه طراحژژي جهاني

 را آغاز كند.« استعمار فرانو»

 و ا رسژانه قژدر  عملژى انحاار و قطبى دو نظام فروپاشى

هژژاي نژژویني در گيري روشغژژرب، منجژژر بژژه شژژكل در تبليغژژى

 هژژا حژژوزه در داريليبژژرال سژژرمایه اقتژژدار خاژژوص گسژژترش

و  افژزار نژرم اقتااد  و مبتنژي بژر قژدر  و فرهنگى سياسى،

(. در ایژن فراینژد، 54، ص6184گردیژد )جانسژون،  افزار سخت

كننژژد بژژا اسژژتفاده از هاي برتژژر نظژژام سژژلطه تژژالش ميقژژدر 

هژاي فرهنگژي غژرب را در دیگژر امپراتوري تبليغاتي خود، ارزش

بياورنژد كژه مژردم و  كشورها تژرویج كژرده، فضژایي بژه وجژود

دولتمردان دیگر كشورها خود بژه ابژزار تحقژق اهژداج غژرب در 

 كشورهایشان تبدیل شوند. به تعبير مقام معظم رهبري:

 کـ  کنـد کـارى اسـتكبارى دسـتگاهيعني: « ن  فرا استعمار»

 و قبضـ  را آن خ اهـدمـى مسـتكبر اين ک  ملتى از عناصرى

حسـيني ) کننـد کمـك او بـ  بداننـد آنكـ  بدون کند، تصرف

 .(60/0/6920اي، خامن 

با توجه به آنچه در باب ماهيت بيداري اسژالمي گفتژه شژد، بيژداري 

و مبتنژي بژر طلبژي كه خود از سنخ به پژا خواسژتن و آزادي ،اسالمي

در تضاد ذاتي با اسژتعمار در همژه ابعژاد و است، هاي ضدسلطه ارزش

 ةهاي مسژلمان دربژارملتبخشي به با آگاهي؛ زیرا وجوهش قرار دارد

هاي مسلمان، آنها را بژه سژمت ایژن ایژده ها و امكانا  ملتظرفيت

 «سَژبيال الْمُژؤْمِنينَ عَلَژى لِلْكژافِرینَ اللَّهُ یَجْعَلَ لَنْ»دهد كه سوق مي

تژوان سژد محكمژي بيداري اسالمي را مي. از این منظر، (646: )نساء

 .هاي استعمارگرانه دانستدر برابر سياست

 شـده بيـدار اسـالم دنيـاى است، شده بيدار خاورميان  امروز

 بـ  کـ ـ  منطق  اين از دور قدرتمندانِ سلط  هاىسال. است

 دوران و آوردنـد هجـ م منطقـ  ايـن عظيم منابع وج د خاطر

ـ  کردند تجرب  را ن  از باالتر استعمار و ن  استعمار و استعمار

 .(63/66/6923اي، )حسيني خامن  رسدمي پايان ب  دارد

 در مداخلاه و راهباردي دنياا و اساس مناطق بر . تسلط4

سازي آمریكایي یكي از اهژداج خژود را بسژط سژلطة جهاني ينها:

راهبردي دنيا تعریف كرده است  و حسا  مناطق بر آمریكا و غرب

ایژن منژاطق پيگيژري  بژر كامژل سژلطة سياسژت قال  و آن را در

تژرین راهبردي عنژوان بژه خاورميانژه منطقه ميان، این كند. درمي

سياسژي ژ جغرافيژایي ممتژاز،  موقعيت از برخوردار و منطقة جهان

در  مژورفى ریچژارد بوده است. بزرم هايقدر  طمع مورد همواره

 :این زمينه معتقد است

 ک چـك کشـ رهاى از دفاع براى تنها فار ، خليج در ما

 دسترسـى تضـمين مـا هدف. نداريم حض ر فار  خليج

 ايـن در ما. است فار  خليج ندت ب  جهانى اقتصادهاى

 نخـ اهيم نيـز ايـران ب  و نكرديم اعتماد صدام ب  م رد

 تـداوم فـار  خليج در را خ د سلطة خ اهيممى ما. کرد

 (.693، ص6926بخشيم )اسديان،

هژاي قژدر  ةطلبانژمقام معظم رهبري در تبيين این رویكژرد سژلطه

 فرماید:ميغربي 

 معنـا، و روح در کنـد،مى دنبال آمريكا دولت امروز ک  آنچ 

 اواي  و ن زدهم قرن در استعمارگرها ک  است چيزى همان

 اروپـايى هاىدولت هم روز آن. کردندمى دنبال بيستم قرن

 کشـ رها ايـن منـافع بـ  احتيـا  ما ک  ب د اين حرفشان

 هـم امـروز. زندمى را حرف همين آمريكا هم امروز. داريم

 اعالم صريحاً دولت نخبگان مقاب  در آمريكا جمه ررئيس

 دخالـت ديگـر کشـ رهاى داخلـى امـ ر در مـا ک  کندمى

کنـد )حسـيني مـى را ايجـاب آن مـا منافع چ ن کنيم؛مى

 (.61/9/6914اي، خامن 
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متعژدد مریكژا بژا مشژكال  آویژژه هدر شرایطي كه جهان غرب و بژ

مين امنيژت منطقژه بژه گریبژان بژوده و تژأ دستسياسي ژ اقتاادي

اسژت، درصد نفت جهژان  44كه گذرگاه بيش از  ،اورميانهراهبردي خ

رود، جنژبش بيژداري شمار مژيهاي غيرقابل انكار آنها بهاولویتجزو 

اي هژاي منطقژهاسالمي در این منطقه متولد گردیده و طومار ژاندارم

ور در منطقه بودند، یكژي پژس ساز حضور این كشكه زمينه ،آمریكا را

را از دیگري درهم پيچيده و حضور نظامي و حتي سياسي این كشژور 

در این منطقه با چالش مواجه ساخته است. بيداري اسالمي با الهام از 

هژاي مسژلمان حاكميت ملت ةهاي انقالب اسالمي ایران، زمينآرمان

كژه روزگژاري  ،در كشورهاي منطقه را فراهم آورده و این كشژورها را

شژمار حيا  خلو  و جوالنگاه آمریكا در منطقه حسا  خاورميانه بژه

هاي منطقژه برگردانژده اسژت. ایژن در حژالي رفتند، به دامن ملتمي

است كه سرایت موج بيداري اسالمي به دیگر مناطق حسا  جهژان 

راهبژردي مانند آمریكاي التين حضور ایاال  متحده در دیگر مناطق 

 است.رو ساخته هبا مخاطره روب جهان را نيز

 

 سازيهاي مربوط به محتواي جهانيج( بيداري اسالمي و چالش

مژا را بژه دو عناژر اساسژي  سژازيجهانيتجزیه و تحليل محتژواي 

 سژازيجهاني ال كژهؤدر پاسخ به ایژن سژ ،به عبار  دیگر. رساندمي

ؤلفژة م توان به دوخواهد جهاني كند؟ ميچه چيزي را مي غربي دقيقاً

روشژني بژهطژرح بنيادین اشاره كرد كه ردپاي آنها در جاي جاي این 

 مؤلفه عبار  است از:گردد. این دو مشاهده مي

در طژول  پذير(:گر ا سلطهنظام ارباب ا رعيتي )نظام سلطه. 1

 غيررسژمي و هژاي رسژمي وامپراتژوري گذشته، گسژترش ةیك سد

گيژري موجژ  شژكلدریج، ه تها، بكنترل بر ملت هايسازوكار ایجاد

ژ  اربابنظام »توان از آن به گردید كه ميالملل نظامي در عرصة بين

 هرمژي تعبير كرد. سژاختار« پذیرسلطهژ  گرنظام سلطه»و یا  «رعيتي

 نحو ممكژن بهترین به را یكم و بيست قرن آغاز در امپریاليسم شكل

 دریافت: برژینسكي ةگفت از توانمي

: از عبارتنـد امپرياليسـم ژئ اسـتراتیي اصـلي ست ن س 

 رعايـا؛ حدـ  ميـان در امنيـت ادامة و سازش از جل گيري

يكـديگر  بـا وحشـيان ائتالف از جل گيري گزاران؛ وخرا 

 (.03،ص6929)الهي،

دارد و سژژایر  قژژرار هژژرم رأ  در آمریكژژا تفكژژر، طژژرز ایژژن در

ارباب  عليه آنها اتحاد و سازش از باید كه امپریاليستي، هايقدر 

دهنژد. مي تشژكيل را هژرم ميژاني بخژش شود، جلوگيري بزرم

 حژال، عژين در و منكژوب بایژد كژه گزاران و رعيت بيچاره،خراج

 و آفریقا آسيا، كشورهاي سایر هايرژیم شوند، داشته نگه محفوظ

 خژراج و باج امپریاليستي هايقدر  به هستند كه التين آمریكاي

ویژه نفت خام و به مواد ارزان فروش وام، هزینة و بهره صور  به

 (.14دهند )همان، صمي

 دیژدگاه الملل، ازدر تقابل با نظام ارباب رعيتي حاكم بر نظام بين

گونژاگون  هايزمينه در اسالمي ةجامع تعامل ،اسالم اجتماعي مكت 

 ايگونژه بژه باید، جوامع سایر با اقتاادي و نظامي سياسي، رهنگي،ف

 هرگونژه و نشژود بژاز اسژالمي ةجامع بر ملل سایر ةسلط راه كه باشد

: اسژت ممنژو  شود اسالمي جامعه بر اجنبي تسلط موج  كه اقدامي

 و(؛ 646)نسژاء: « سَژبِيالً الْمُژؤْمنِينَ عَلَژى لِلْكَافِرِینَ اللّهُ یَجْعَلَ لَن وَ»

 .دهدنمى سلطه مؤمنان بر را كافران هرگز خداوند

گژران مناژف، جنژبش آگاهان سياسي و تحليژل ةاذعان همبه 

خژواهي ریشژه در اسژالم ،بيداري اسالمي بژه معنژاي واقعژي كلمژه

هاي مسلمان دارد، و با توجه به بازخوردهژاي ابتژدایي آن در بژه ملت

زیژژر كشژژيدن دیكتاتورهژژاي حژژاكم در منطقژژه، همگژژي موجژژ  

در  گردد كه برایند جنژبش بيژداري اسژالميگيري این باور ميشكل

ژ  گژرمد  و درازمژد ، موجژ  بژرهم خژوردن نظژام سژلطهكوتاه

از ها ة انسژانپذیر و تحقق نظامي خواهژد بژود كژه در آن همژسلطه

طژور ، بژه و در شژرایط یكسژاناشژند حقوق طبيعي خود برخژوردار ب

بيژژداري » ،مسژژاوي از مواهژژ  الهژژي اسژژتفاده كننژژد. از ایژژن طریژژق

هژاي ها و ظرفيتبه توانمنديبه معناي بسط آگاهي نسبت  «اسالمي

عظيم جوامع اسالمي در ميان نزدیك به دو ميليارد مسژلمان، آنهژا را 

پذیر را گر و سلطهشان آگاه كرده و نظام سلطهنسبت به جایگاه واقعي

به اذعان بسژياري  ،حقيقت طور بنيادین به چالش خواهد كشيد. دربه 

 :نظراناز صاح 

 اسـا  بـر کـ  نيـز خاورميانـ  اخيـر اجتمـاعي هايانقالب

 رويكـرد داراي آمـده، وج د ب  اسالمي گدتمان هايبنديشك 

 هرگ نـ  گدتمـان ايـناسـت.  جهاني مسلط نظم با گرامقابل 

ــري ــيبرت ــي کشــ رهاي طلب ــ  در غرب ــا مقابل ــدهاي ب  واح

 .(6932 متقي،) دهدمي قرار انتقاد م رد را ايخاورميان 

 دنبژژال بژژه غژژرب سژژاز ،جهژژانى در . ليباارا  ا دموكراسااي:2
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دموكراسژي ژ  ليبرال ايهارزش اسا  بر جهان فرهنگى ساز غربى

 محوریژت ةدموكراسي مبتني بر اندیش ژاز لحاظ نظري، ليبرال . است

؛ اجتمژاعى زنژدگى در انسانى عالیق و هاخواست به ند یبپا و انسان

 ؛جمعى زندگى و انسان بنياد  ابعاد عنوان به آزادي و عقل برشمردن

 ؛انسژان خودمختژار  مبنژا  بژر جامعژه و اخالق نهادن بنا به ایمان

 ؛هژاانسژان حقوق ةكنندتضمين بهترین عنوان به دموكراسى بر تأكيد

 بژا اجتمژاعى یژا سياسى دینى، ها سنت و هاایدتولوژ  گذار ارزش

؛ انسژان جانشژينى بژودن بژدیلبژى بژه اعتقژاد ؛ایمان نه انسان معيار

بنژا گردیژده  شژمولجهژان بشر حقوقآزاد؛ و  بازار؛ افراطي فردگرایي

 .(241 ، ص6135 )هيوود، است

نفي دین و تالش بژراي تحميژل  اخير، طرد و ةدر طول چند ده

 هژا واكنش ،سازيجهانيغرب در چارچوب  ةگرایانهاي ماديارزش

 عهیافته و یا در حژال توسژكشورهاي كمتر توسعه ميان در را متعدد 

توان بژه گسژترش اقبژال آنها مي ترینمهم ازاست كه  آورده وجود به

در ميژان  هژاي مژذهبي در زنژدگي اجتمژاعيبه دین و رسوخ ارزش

 .(618، ص6133 )كاظمي،اشاره كرد نيا هاي دملت

 مكتژژ  تنهژژا عنژژوان بژژه اسژژالم بژژه در واقژژع، بازگشژژت

 جهژان در ویژهبه كنوني، جهان هايواقعيت از بخش، یكيرهایي

رو، عناژژر اساسژژي در جنژژبش بيژژداري اسژژت، و ازهمژژين اسژژالم

هاي فردي و اجتمژاعي اسالمي، تالش براي احياي دین در حوزه

و بنا نهادن نظامي اسالمي بر مبناي شریعت ناب محمدي اسژت 

كه در تضاد بنيادین با مباني ليبرال ژ دموكراسي قرار دارد. عالوه 

به تمژام جهانيژان نشژان داد كژه  بر این، جنبش بيداري اسالمي

ژ دموكراسژژي مبنژژي بژژر پایژژان عاژژر بژژرخالج ادعژژاي ليبژژرال 

ساز جنبشي گردد كه سراسر تواند زمينهداري، دین چگونه ميدین

منطقة خاورميانه را تحت تأثير مستقيم قرار داده و با سژرایت بژه 

رده هاي ليبرال ژ دموكراسي را به لرزه درآودیگر نقاط جهان، پایه

 است. به تعبير مقام معظم رهبري:

ــى ــت رغمعل ــي  گذش ــاهيك از ب ــد و پنج ــال ص  از س

 در اسـالم، امـروز عليـ  جانبـ هم  و مـدرن ريزىبرنام 

 اسـت آمده وج د ب  اسالمى عظيم حرکت يك دنيا سراسر

 قلـب در حتـى و آفريقـا، آسـيا در اسالم آن، م جب ب  ک 

 و شخصيت ب  مسلمانان و بازيافت  را جديدى حيا  اروپا،

 .اندبرده پى خ د واقعى ه يت

بيداري اسالمي، هم بژا ریشژه داشژتن در دیژن و هژم بژا ، گونهبدین

كژه همژه در تضژاد ، تالش براي ایجاد نظام سياسي مبتني بژر دیژن

 ةخودخوانژدسژلطة دموكراسي قرار دارد، ژ هاي ليبرال نمبنایي با بنيا

 ةان اسژالم و پژس از آن، در همژاول در جه ةاین فرهن  را در وهل

 دنيا با چالش مواجه ساخته است.

 

هاي مربوط باه اباارهاا و بيداري اسالمي و چالشد. 
 سازيجهانيهاي شيوه
 آن، كژردن نهادینژه و اجژرا برا  ساز ،جهانىنقشة  كنندگانهدایت

« روش»منظژور از  .انژدگرفتژه كار به راگوناگوني  ابزارها  و هاروش

 و مجهژوال  كشژف به را انسان كه است طرقى مجموعه» اینجا رد

 را آدمژى كژه است فنونى مجموعه یا كنند،مى هدایت مشكال  حل

 مفهژومز بژه نيژ «ابزار«. »نمایندمى راهبر  معلوما  به مجهوال  از

 مژدد مشژكل حژل و مجهژول كشف به كه است وسایلى و وسایط»

 «كننژدمژى معلژوم را هژدج تحقژق وسژيله كژه ادواتى یا رساند،مى

 و ابزارهژا آشژكار و هاروش برخي از این. (24، ص6132)ساروخاني، 

 فرهنژ  یژك بژرا  و جغرافيایى ةمنطق یك در بعضى ناپيدا، برخى

 .روندمى كار به دیگر منطقه در بعضي و ویژه،

 دانشژگاه در 5446 نژوامبر هفژتم سژخنراني طژي گيژدنز آنتوني

«LSE» گوید:مي 

 ،شـدنجهاني کـ  اسـت بااهميت بسيار نكت  اين، حال هر ب 

، مـن نظـر بـ  حتـي و هست نيز فرهنگي هست، نيز سياسي

 اسـت... شـده عجين ارتباطا  با شدنجهاني هم ، زتر امهم

ــاره ســتا ضــروري امــا  شــدنجهاني کــ  کــنم کيــدأت دوب

 .(6926)گيدنز،  نيست بعدياييكپديده

سژازي در جهژت پيشژبرد گفژت: جهانيتوان بنابراین، به صراحت مي

هاي گونژاگون و در گسژترة وسژيعي از اهداج خود، از ابزارها و شژيوه

كنژژد. امژژا رویكردهژژاي سياسژژي، اقتاژژادي و فرهنگژژي اسژژتفاده مي

سژژازي غربژژي را در ها و اقتضژژاتا  جهژژان امژژروز جهانيپيچيژژدگي

ه هاي سنتي خود، بژا مشژكل مواجژه كژردكارگيري ابزارها و روشبه

سازي به طژور هاي جهانياست. پرداختن به هریك از ابزارها و روش

روي، بژراي نمونژه، تنهژا مجزا، از حوصله این بحث خارج است. بدین

توانژد در شود كه بيداري اسژالمي ميهایي اشاره ميبه بررسي چالش

 سازي ایجاد كند.هاي سياسي جهانيبرابر ابزار و شيوه
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 سازيجهانيسي هاي سياو شيوهاباارها 
 الف. اباارها

 و دموكراسژي بژه بشژر امروزه حقوق اقوق بشر و دموكراسي:. 1

 تبژدیل غرب بر دیگژر كشژورها منافع و هاارزش تحميل برا  ابزار 

 هژاي غربژي ازقژدر  پشژتيبانى، در بيشتر جاهژا، بنابرایناست.  شده

 حمله جهتدر  تنها به عنوان ابزاري و یافته سياسى ةجنب بشر، حقوق

 ةرو نيز به عقيژدشود و ازهمينمى استفاده غرب مخالف ها دولت به

 و آشژكار تجژاوز رغژمعلژى پهلژو ، رژیژم از كارتر قاطع دفا  ،واترز

 تفسژير قابژلزمينه  همين در ایرانى، شهروندان عليه رژیم آن مستمر

 فروپاشى با ،از سوي دیگر .(625-624صتا، بي)واترز،  است در  یا

 اولویژت یژك به گذشته از بيش دموكراسى گسترش)سابق(،  شورو 

اشژكال شده و كشورهاي مخژالف غژرب بژه  تبدیل غرب یك ةدرج

تهدیژد و تحژریم غربي، آمژاج  دموكراسينپذیرفتن گوناگون، به علت 

 .(164-142، ص 6138هانتينگتون، ) اندقرار گرفته

ابزاري از موضو  حقژوق بشژر و دموكراسژي در  ةاستفاد ،بنابراین

هژاي هاي جژاري قژدر ، یكي از سياستسازيجهانيجهت پيشبرد 

كژه ايگونهبههژاي اخيژر بژوده اسژت، غربي و ایاال  متحده در دهه

اي در ایژن زمينژه عليژه كشژورهاي مخژالف وزي نيست كه پروندهر

المللژي اي بينههاي آمریكا در شوراي امنيت و دیگر سازمانسياست

 .تشكيل نگردد

 ب دنـد، گرفتـ  دسـت دنيـا در را دم کراسي پرچم ک  کساني

 را دولتـي دارنـد حـ  مردم عرا  در ک  کنندمي اعالم صريحاً

 ؟!سـاالريمـردم شـد ايـن! بياورنـد سرکار خ اهيممي ما ک 

 يـك بخ اهنـد عـرا  مردم ةهم اگر ک  کنندمي اعالم صريحاً

 معنـاي. کنـيمنمـي قبـ ل مـا بيايـد، سرکار اسالمي حاکميت

 آمريكـايي دم کراسـي. شـد معلـ م آقايـان «ساالريمردم»

 .(66/0/6920اي، )حسيني خامن  است ط ر همين جاهم 

هژاي خژواهي ملتاسژالم ةبيداري اسالمي ازآنجاكه ریشه در اندیشژ

دیژن در عرصژه مناسژبا  اجتمژاعي  يدنبال احيابه مسلمان داشته، 

هژاي نژاب اسژالمي، بژه با رجو  بژه ارزشتواند رو، ميت، و ازایناس

( و 834-831، ص6184 لمن،و) دیني حقوق بشرالگوهاي بازآفریني 

حقژوق  ،تردیژددموكراسي در ميان كشورهاي اسالمي منجر گردد. بي

سژاالري غربي آن و حقوق بشژر و مژردمالگوي بشر و دموكراسي در 

رو، . ازایژنهژاي بنيژادین برخوردارنژدفاو دیني در نظام اسالمي، از ت

ایجاد الگوهاي جدیژد حقژوق بشژر و دموكراسژي مبتنژي بژر دیژن و 

هاي مسژلمان، كژه رونژد آن تحژت نهادینه كردن آنها در ميان ملت

ثير بيداري اسالمي آغاز گردیده، در كنار روشن شدن ماهيت واقعژي أت

چالشي ، و سوریه حقوق بشر و دموكراسي غربي در عراق و افغانستان

بزرم براي غرب در استفاده از ابزار حقوق بشژر و دموكراسژي بژراي 

هاي مسلمان ایجژاد كژرده اسژت، كژه بژا تحت فشار قرار دادن ملت

هاي دنيا، این چژالش دو چنژدان نيژز این الگوها به دیگر ملت ةعرض

 خواهد گردید.

داران و غرب بژه عنژوان سژردم آمریكا اليللي:بين هايسازمان. 2

هژاي پژس از جنژ  جهژاني دوم غربي، در طول سژال سازيجهاني

سژيس أبا دخالژت مسژتقيم در رونژد تاند كردهتاكنون، همواره تالش 

المللژژي، از آنهژژا تنهژژا بژژه عنژژوان ابژژزار هژژا و نهادهژژاي بژژينسژژازمان

 هژاي خژود اسژتفاده نماینژدهژا و سياسژتبخژش فعاليژتمشروعيت

المللژي در هاي بينسازمانروي، . بدین(551ص ،6138 )هانتينگتون،

 بژه آمریكایي هنجارهاي تبدیل نقش طول دوران فعاليت خود، عمدتاً

 و جهژاني ةصحن در آمریكا هايسياست توجيه المللي،بين هنجارهاي

 به غرب آن، طریق از كهاند ایفا كرده راسازوكاري  نقش آنها، كنار در

 ةا بژا هژدج تضژمين سژلطر سژازيجهاني شد موفق آمریكا رهبري

هاي شژوراي امنيژت دهد؛ كه سياست آمریكا و غرب بر جهان سامان

صژژندوق »هژژاي در تحژژریم كشژژورهاي مخژژالف آمریكژژا و برنامژژه

سژازمان ملژل متحژد گژواه  «شوراي حقوق بشر»و  «المللي پولبين

 است.خوبي بر آن 

اعمژال نفژوذ  ةمروزه با رشد آگژاهي افكژار عمژومي دنيژا دربژارا

المللژي، كشژورها در كنژار روي هاي بينهاي بزرم در سازمانقدر 

ثيرگذار، به فعاليت خژود در اي تأهاي منطقهآوردن به تشكيل سازمان

المللژي شژد  ها و نهادهاي بژينجهت اصالح روند و ساختار سازمان

حژد و رو، اعمژال نفژوذ بژي( و ازاین56ص ،6186 آقایي،اند )بخشيده

ها تا حدي بژا مشژكل مواجژه هاي بزرم در این سازمانر قدر حا

 شده است.

دنبژال ه كه در بخشي از اهداج خژود، بژ ،جنبش بيداري اسالمي

یش اسژت، هژاي مسژلمان بژر سرنوشژت خژوتثبيت حاكميت ملژت

همگرایي بيشژتر در ميژان كشژورهاي  ةفراهم كردن زمينتواند با مي

و یژا  «هاي اسژالميان همكاريسازم»در قال  ژ كه عمدتاً  اسالمي

جنژبش عژدم »و « اوپژك»چژون همگذار دیگري رثيهاي تأسازمان
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سژد محكمژي در برابژر اسژتفاده ابژزاري انژد ژ آمدهگرد هژم « تعهد

عالوه بژر اینكژه كند. المللي ایجاد هاي بينقدرتهاي غربي از سازمان

معژارج ها و تواند با به صحنه آوردن ارزشجنبش بيداري اسالمي مي

اجتماعي، نقش بسژزایي در شژكل  ةعميق و ذوابعاد اسالمي به عرص

هژا و گذاري سژازمانالملل و شالودهدادن به نظمي جدید در نظام بين

 المللي جدید ایفا كند.نهادهاي بين

 اسژت ایژدتولوژي یك« ميليتاریسم» یا گرينظامي. ميليتاريسم: 3

هاسژت و امنيت ةهمژ منبژع و سرچشمه نظامي، توان است معتقد كه

 و آمریكژا قژدر  از مژيیدا و پایژدار بخشژي عنوان هروي نيز ببدین

 مجموعژژه در ايكننژژدهتعيژژين نقژژش پيوسژژته عژژام، طژژور بژژه غژژرب

و پيشبرد اهداج سياسژي، اقتاژادي و  امنيتي و خارجي هايسياست

 شان داشته است.فرهنگي

 و آزاد  منشژژور آمریكژژا كژژه زمژژانى مژژيالد ، 6331 سژژال در

 حالژژت از و كژژرد اعژژالمرا  انگلسژژتان از امپراتژژور  خژژود اسژژتقالل

 كتژاب اول انگليسى، در جلژد مورخ گيبون ادوارد شد، خارج مستعمره

 :نویسدمى روم امپرات رى سق ط و اف لخود 

ــا مقابلــ  در روم، ارتــ  از وحشــت و تــر   تصــ يرهاى ب

 عظمـت بـ  شـد،مـى ارائ  امپرات رها خ د از ک  آميزىاعتدال

 بـراى خـ د هميشـگى آمـادگى بـا آنها. افزود روم امپرات رى

 ب دنـد، دادگرى مدعى ک درحالى و کردند حد  را صلح جن ،

 نگـاه مرعـ ب را خ د ةسلط زير کش رهاى و خ د همسايگان

 باشد نداشت  را امپرات رى کردن زخمى قدر  کسى تا داشتند

 .(24ص ،6  ،6926 )گيب ن،

 اولژينژ  واشژنگتن جژورج ژنژرال قدر  به انگليسى مورخ گفتار این

 مراسژم در او كژه بژود داده قژرار تأثير تحت راژ  آمریكا جمهوررتيس

 آمژاده: »داشژت اظهژار و بژرد كار به را گيبون اصطالح خود، تحليف

 صژل  حفظ برا  هاوسيله مؤثرین و از بهترین یكى جن  برا  بودن

جنژ  در اینكژه آنچه مسلم است . (21ص ،6185 )محمدي، «است

هژژاي كنژژار اسژژتفاده از ابژژزار حقژژوق بشژژر و دموكراسژژي و سژژازمان

مریكژا و آالمللي، همواره به عنوان یك جژایگزین مناسژ  بژراي بين

 سژازيجهژت جهانيهاي اخير، در در دهه ،ویژهبهغرب مطرح بوده و 

 ر رفته است.كاه غربي و تحقق نظم نوین جهاني، در موارد متعددي ب

 بشژر، يآميز ابنژابه صژل  و همزیسژتي مسژالمت اسالم اهتمام

 قژدر  نظژامي و ایجژاد تژوان بازدارنژدگي از غفلژت موج  گاههيچ

 الْخَيْژلِ رِّبَژاطِ وَمِن ٍ قُوَّة مِّن اسْتَطَعْتُم مَّا لَهُم وَأَعِدُّواْ»است:  نگردیده

 آنهژا برابر در توانيدمى تا و(؛ 14)انفال:  «وَعَدُوَّكُمْ اللّهِ عَدْوَّ بِهِ تُرْهِبُونَ

 و خژدا دشژمن آن، با تا كنيد بسيج كردهزین و آماده ها اس  و نيرو

 منژابع از برخورداري اهميت بر قدرآن بلكه. بترسانيد را خودتان دشمن

 اند: شده معتقد دورانت ویل امثال كه شده كيدأت قدر  افزاريسخت

 دعـ   قـدر  بـ  را خـ دش پيـروان اسالم مث  ديني هيچ

 عظمت نيست، مطرح مسائ  اين ،ديگر اديان در. است نكرده

 ولـي. نيسـت مطـرح قـ   و قدر  نيست، مطرح ش کت و

 ةجنبـ معنـ ي، هـايجنبـ  بر عالوه ک  است ديني ک  ،اسالم

 نـ اميس و اص ل از يكي ک  ،قدر  ب  قهراً دارد، هم اجتماعي

 .(16ص ،6919مطهري،) دهدمي اهميت است، اجتماع

همژواره در برابژر تجژاوز انان همين امر موج  شده است كژه مسژلم

دهند كه نمونة تژاریخي آن در جریژان خارجي از خود مقاومت نشان 

 هاي صليبي قابل مشاهده است.جن 

ثير انقژالب أطلبي كه تحژت تژشهاد  ةامروز نيز با تقویت روحي

هژاي المي در ميژان ملژتاسالمي ایران و فراگير شدن بيژداري اسژ

كژارگيري قژدر  همسلمان، روز بژه زور در حژال گسژترش اسژت، بژ

غربژي از دسژت داده  هژاينظامي كارایي الزم خژود را بژراي قژدر 

آمریكا در دستيابي بژه اهژداج  ةشكست ایاال  متحدكه است؛ چنان

 ست.ید این مدعاؤشده در افغانستان و عراق متعيينازپيش

 

 هاشيوهب. 
 سژازيجهانيها بژه پژذیرش براي ترغي  ملت سازيجهانين العام

، كلي در ابعژاد سياسژيطوركنند كه بههایي استفاده ميغربي، از شيوه

هژژاي سياسژژي شژژيوهگردنژژد. بنژژدي مياقتاژژادي و فرهنگژژي طبقه

 ة كلي قرار داد:توان در دو دستيرا م سازيجهاني

 بژراي سژازيهاي سژخت شژامل بحرانروش هاي سخم:( روش1

 نهادهژژاي و ملژژل سژژازمان گيريتاژژميم فراینژژد بژژر هژژا و تژژأثيردولت

سژازي بژا هژدج ها، عژامالن جهانيگردد. در ایژن شژيوهالمللي ميبين

سژازي، از طژرق شكستن مقاومت كشژورهاي مخژالف در برابژر جهاني

اي كشژورها هاي سياسي، اقتاادي و نظژامي بژرسازيگوناگون بحران

ها در آمریكژاي سازيهاي فراواني از این بحرانورزند. نمونهمبادر  مي

التژژين، آفریقژژا و آسژژياي جنژژوب شژژرقي قابژژل مشژژاهده اسژژت. مثژژال 

جمهژژوري اسژژالمي ایژژران، كژژه از بژژدو تأسژژيس تژژاكنون همژژواره بژژا 
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هاي سياسي و اقتاادي و فرهنگي ایجاد شده توسژط آمریكژا و بحران

بوده، نيز شاهد مناسژبي بژر ایژن مطلژ  اسژت. در زمينژة رو غرب روبه

المللي نيژز وضژع هاي بينهاي نهادها و سازمانگيريدخالت در تاميم

 بيشژتر از بحژث، بژرا  مسژاتل طرح و به همين منوال است. شناسایى

 بژه متعلژق ها سازمان یا و ساز جهانى كنندةهدایت ها دولت سو 

تاژميما  اتخاذشژده نيژز  ساختار اكثر موارد،گيرد و در مى صور  آنها

 (.6184است )شفيعي،  پيشنهاددهنده كشورها  نظرا  همان

 ةدر سژای مقاومت در برابر این اعمال نفوذها جژزروشن است كه 

نيسژت. پژذیر به خداوند متعژال امكژان اتحاد و قدر  روزافزون و اتكا

ش از سژي این الگویي است كه انقالب اسژالمي ایژران در طژول بژي

ها و اعمال نفوذها، در برابژر ترین بحرانو در مواجهه با سهمگين سال

بژه معنژاي بازگشژت  «بيداري اسالمي»دهد. قرار ميها دیدگان ملت

مژذكور در انقژالب ؤلفژة ثيرگذار دین در اجتما ،  هر سه مأبه نقش ت

 :اسالمي ایران را در بطن خود به همراه دارد

افژژزون و آزادسژژازي و همگرایژژي روز سژژاز وحژژد زمينژژه، اوالً

اتكا به قژدر  الیژزال  ةهاي مسلمان در سایهاي عظيم ملتظرفيت

 است.الهي 

هژا و خواهي در ميان دیگژر ملژتبا ایجاد موج بزرم عدالت، ثانياً

سژازي و توانژد بحژرانافزایش سط  مطالبا  افكار عمومي دنيا، مژي

بژه ، زیادي كاهش دادهحد تا  المللي راهاي بيناعمال نفوذ در سازمان

 .حداقل برساند

هژایي را در ميژان خود، مقدما  ایجاد بحژرانثالثاً، توانسته است 

 فراهم آورد. سازيجهانيسردمداران 

، سژژازيجهانيهژژاي سياسژژي يژژان روشدر مهاااي ناارم: ( روش2

 ایژدتولوژي هژا، تژرویجملژت سياسي كه شامل تحقير ،هاي نرمروش

سژب  شژود، بهجهاني مي نظم و حفظ صل  و شعارآمریكایي  سياسي

روي، د و بژدینانگيزانژها را برمژيماهيت نرم آنها، كمترین حساسيت

 هژاي نژرم،اثربخشي بيشتري نيز به همژراه دارد. در چژارچوب روش

 ةروحيژ شكستن درهم با ،گام اول كوشند درمى سازيجهانين عامال

 ةبينژي را در همژخژودكمها، احسا  حقژار  و ملت خواهىاستقالل

در وجژود  سياسژى و فرهنگژى اقتااد ، آموزشى، علمى، هايعرصه

آموزشژى آغژاز  مراكژز تحقير از هاملت تحقير آغاز. آنها نهادینه سازند

 جهژان فكرانروشن» :سارتر پل ژان قول به شود كهموج  مي، شده

 بژه و ایم،كرده تربيت خودمان فكر  خط كردن نشخوار برا  را سوم

 از بيشژتر اینهژا اهژدافمان، بژه رسيدن برا  كه بينيدمى دليل، همين

 .(24ص ،6181 )شيرودي، «مفيدند مناطق آن در خودمان نيرو 

ها را نسبت به تمدن و فرهن  و دسژتاوردهاي پس از اینكه ملت

هژاي عظژيم ارتبژاطي خژود، روح خود بدبين كرده و با كمژك غژول

نهادینژه سژاختند، نوبژت بژه اراتژه جژایگزین حقار  را در ميان آنهژا 

كژه همژان  ،گردد و اینجاست كه ایژدتولوژي سياسژي آمریكژایيمي

بژه عنژوان سژوغا  است، دموكراسي با قراتت آمریكایي آن ژ ليبرال 

با توجژه . (244، ص6138)هانتينگتون،  گرددعرضه مي سازيجهاني

ي كژه كشژورهاي ترین ضژرباتبه این تفاصيل، باید اذعان نمود بزرم

 سژازيسژوي عژامالن جهانيیافته و در حژال توسژعه از كمتر توسعه

 هاي نرم بوده است.روش ةاز ناحي دقيقاًاند، غربي متحمل شده

توان به صراحت اذعان نمود كه جنبش بيژداري با این وصف، مي

محژوري و اتكژا بژه فطژر  خژداخواهي و شژریعتسژب  اسالمي به

توانژد بسژترهاي تنها ميمسلمان، نههاي لتبخشي متعالي به مهویت

برد، بلكه آرمژان خژود را بژه عنژوان بتحقير هویت اسالمي را از بين 

اجتمژاعي ژ  سياسژيهاي یگانه جایگزین موجود در ميان ایدتولوژي

مطرح به جهانيان عرضژه كنژد. اسژالم ایژن ظرفيژت را دارد كژه در 

جامعه انسژاني اراتژه  ةصور  فهم صحي ، الگوي مناسبي را براي ادار

رفت از مراحل ابتژدایي جنژبش روست كه در صور  بروناینزكند و ا

هاي منطقه احيا گردیژده، تنها هویت اسالمي ملتبيداري اسالمي، نه

اسالمي، بژه  ةهاي عظيم اندیشتوانند با تكيه بر ظرفيتبلكه خود مي

 اراته الگوي جایگزین به دیگر ملت ها بپردازند.

 

 گيرينتيجه
دهي بژه جریژان اي است كه با هدج جهتنقشه« سازيجهاني»

 بژراي امكژاني هژر شدن اراته گردیده است. ایژن طژرح ازجهاني

 چنان یكپارچه جهان تا گيرد،مي بهره شدنجهاني فرایند مدیریت

 تلخ نتایج .یابد تداوم گرسلطه غرب تاریخي منافع كه شود ساخته

عژدالتي، سژلطه بژر بژي و فقر رشگست در آمریكایي سازيجهاني

ها، ترویج فرهنژ  كشورهاي ضعيف و به تاراج بردن ذخایر ملت

 ثبژژاتي، وبژژي زیسژژت،محيط تخریژژ  و آلژژودگي فاسژژد غربژژي،

مالي به تدریج موج  گردیژد در اقاژا نقژاط جهژان،  هايبحران

 هایي در برابر این طرح شكل بگيرد.مقاومت

ثير انقالب اسژالمي ایژران و أكه تحت ت ،جنبش بيداري اسالمي
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برخي عوامل دیگر، در ميان جوامع اسالمي شكل گرفته و روز به روز 

هژژایي اسژژت كژژه تژژر شژژدن اسژژت، از جملژژه پدیژژدهدر حژژال بالنژژده

را با چالش جدي مواجه ساخته اسژت. بيژداري اسژالمي  سازيجهاني

  آن أیعنژي غژرب و در ر سژازيجهانيهژم عامژل  ،توانسته اسژت

اهژداج و محتژواي  ةو هژم در زمينژسژازد را با چالش مواجه آمریكا 

كنژد. هاي آن موانعي را ایجاد و همچنين ابزارها و روش سازيجهاني

زوال روزافژژزون  ةبژژارور شژژدن درخژژت بيژژداري اسژژالمي در سژژای

، نویدبخش دنيایي جدید بژر پایژه عژدالت و همزیسژتي سازيجهاني

ر صژور  تژداوم حركژت در آميز ميان آحاد بشر بژوده، كژه دمسالمت

شژمول زنژدگي مسير صحي ، از ظرفيت باالیي در اراته الگوي جهان

 است.در ابعاد سياسي و اجتماعي برخوردار 
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