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 تعالی بسمه

 پژوهی جهان اسالم مؤسسه آینده 

 36گزارش ویژه شماره 

 ” آمریکایی به اسالم نگاهپنج “

 ترجمه و تلخیص: محمدرضا محمدی

 پژوهی جهان اسالم سسه آینده ؤ پژوهشگر م

 

این   ؛ شروع به فعالیت کرده است 2016ی مستقل آمریکایی است که از سال ، اندیشکده"مرکز سیاست جهانی"

جورج تاون با عنوان  ی خود به قلم دکتر مقتدار خان، استاد دانشگاه در اولین گزارش ویژه  2018مرکز در سال 

سپتامبر   یازدهاز زمان حمالت القاعده در وقایع خاورمیانه ، "انداز آمریکایی به اسالم: راهنمای تحلیلیپنج چشم"

  د یتول دانش   می مرحله بعد، مرجع عظ در ی نویسنده،  به گفته مورد توجه قرار گرفته است.متحده   االتیبه ا 2001

  گران یباز ریو سا انهیمتحده با خاورم االتیدر مورد روابط ا یاس یس  کیو آکادم یسسات دانشگاهؤشده توسط م

شامل   ی پنج جامعه معرفت در ادامه  گزارش  نی. اشده است یبند و طبقه  ی بررس  ی المللن یدر عرصه ب یاسالم

  ی هاهی ها و توصو گفتمان دادهمورد مطالعه قرار ها را ها و چپبرالی، ل گرایانواقع کاران، کاران، نومحافظهمحافظه 

  ه ی توص ی جوامع معرفت ن یکه ا ییهااستیس این پژوهش ، سرانجام دهد. یقرار م لی و تحل ه یها را مورد تجزآن

کند که نه تنها  یم شنهادی را پ یمیو پارادا کردیرو  ی خودبه گفته سندهینودر واقع  .کند یم ی ابیارزرا کنند یم

بماند. با  مؤثر  در جهان اسالم این کشور  باعث خواهد شد  بلکه  ، مؤثرتر خواهد کرد  انهیمتحده را در خاورم االتیا

پژوهی جهان اسالم، اقدام به  سسه آیندهؤگزارش به جهان اسالم و حوادث اخیر منطقه، ماین  ی  نگاه ویژه  به  توجه

 شود. که در قالب گزارش ویژه ارایه می  است ص پژوهش فوق نمودهترجمه و تلخی
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 مقدمه

و از آن به  را تجربه کرده است    یادیز  یاس یس   یهاو بحران  عی، وقا2001سپتامبر    یازدهاز زمان حمالت    انهیخاورم

  است.  بوده   انه یمتحده و خاورم  االتیاز ا  ثرأ متجهان    یت ینما   ستمیس   ی دهنده  لیتشک  یاز عناصر اصل  یاریبسبعد،  

بیش از پیش   پیشنهاداتو  لیکمک به اسرائ های بزرگ تهبس  هیدر حال ته همواره  متحده االتیا ها،طی این سال

. پادشاهان در  وجود نیامده استبه  لیدر صلح اعراب و اسرائ ی شرفتیپ ؛ است بوده  اعراب به فروش سالح  عظیم

  ران یبر مصر حاکم است. عراق و ا ی نظام ی کتاتورید کی هستند و  گرفتن از آمریکال فاصله فارس در حا جیخل

غرب    ی طور کل. به اروپا  وکردها  با    خود   ها نگران کودتا، روابط هستند و ترک  واشنگتن  ی جد   ی هایهمچنان از نگران

اسالم   یشده ف یتحر ریکه از تعاب ،است یجهان قدرتیبا  کالیراد یسازمان یاز سو یستیترور یدهاینگران تهد 

  ک یتیژئوپل د یهمچنان به تشد  یسن و  عهیش  انیم یافرقه یهاکند. تنشیخود استفاده م ی دتیعنوان چتر عقبه 

ها نسبت  چالش ن یا یهمهست که ا واقعیت آن . زند دامن می منی، عراق، لبنان و هی در سور ژه یوناآرام منطقه، به 

  ، سپتامبر   یازدهقبل از    در واقع خاورمیانه جایی بود که  .اند شده  گرترران یو و  اتریتر، پوخطرناک   شیسال پ  شانزدهبه  

  متحده  االتیاکه آن. اما بعد از برخوردار بود –  یاستبداد هرچند  -نسبی  یاجتماع ای ی اقتصادثبات و استمرار  از

  ی مانند شورا ی امنطقه یهاسازماندرآمد، و  من یو  ی بیل ، هیمانند عراق، سور ییجنگ در کشورها  ی رهبر به

به   ، این منطقه عمالا از دست دادند  خود را  یوپا شکستهدستاثربخشی  عرب ه یاتحاد و فارس  جیخل یهمکار

 ی جهان تبدیل شده است.هط ترین نقثباتبی

در مصر و تونس   و ها به قدرت رسیدند گرااسالمدر ترکیه گذشته رخ داده است:  سال نزده شادر  یاد یز اتفاقات  

دنبال آن  به  دانهیعرب ناام جهان، 2011را از دست دادند. پس از  قدرتسب توفیقاتی، کپس از  انیگرااسالم  نیز

کند،   ک یو دموکرات دگرگون ی خود راهجامع دست فراموشی بسپارد و خود را به  یخی تار یاس یس  تحوالت  که  بود

ها القاعده تا حد  )جز در تونس( شکست خوردند. طی این سال  نیز عرب  های  طلبسیدموکرا  ،انیگرااسالم   اما مانند 

یتی مانند داعش داده  لتر چند م، شرورتر و از همه مهمتر های افراطیزیادی تضعیف شده و جای خود را به گروه
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  ج یتر از جنگ خلانهیوحش یروند  باو  و افغانستان همچنان ادامه دارد در عراق انش متحد  آمریکا و  جنگ است.

  در  .شده ادامه دارد سمیتروررونق و  شتر یب خشونت ،ییکایضدآمر احساسات شتریب ک یتحر  باعث فقط که فارس 

خشونت،   سرشار از ، یاستبداد ،داریناپا - است  خاورمیانه همان خاورمیانه توان استدالل کرد یکه میحال

که   وجود دارد  تازهمورد  دو  ات یخصوص نیاجز  .ینید  استیس  و  سم یترورغرق در  زده و جنگ  ،زدهاستعمار

 ند: کنخوبی تبیین می خاورمیانه را به روی  پیش  هایو چالش  د یجد   ط یشرا  و  منطقهامروز    یک یتیژئوپل  هایتیواقع

  یب ی، لهیعراق، سور  مانند شوند،  شناخته می  "1ناکام  هایدولت"عنوان  امروز به که    است  ییکشورهاتعداد  اول رشد  

  های دولت"عنوان ها را به توان آن که می لبنان ، اردن، تونس، سودان ومصرهمچون  گرید یاریا بسی ،منی و

 . شناخت "شکننده

در  را  خود هستند    فع امن  دنبالها به کشورهایی که در آن  و   منی  ،یب ی، لهی، سورعراق  ، ی داخل  یهاجنگکه  نیدوم ا

  ها و رساختی، زفرهنگی  راثی، مخیتار مردم را به نابودی کشیده و  ی که زندگ رحمیبی  ی هاجنگ کشیده، آغوش 

  ت یجمع  عداد. تانجامید طول خواهد  به   دهه   نیچند   و نجات و بازسازی آن،   قرار داده را هدف  منطقه    یاجتماع  بافت

که پس از حمالت   یو عراق یسور پناهندگانجمعیت عظیم  .آور استسرسام یداخل یها از جنگ ی فرارو  آواره 

  عنوانچه در خاورمیانه به آن ،  شیپ  سال  پانزده  سرازیر شدند قابل توجه است. در واقع  لبنان   ، اردن و داعش به ترکیه

آوارگان فلسطینی    تنها  گرفت،تیک مهم مورد بررسی قرار می یعنوان یک عامل ژئوپلو به  شد ه شناسایی میپناهند 

 بودند.  

  ی مثبت   ر یتأثو  نداشته    ملموسی  ی جه ی نت  چ یسپتامبر ه  ازدهی  حمالت   متحده به   االتیاسخ ادر واقع باید پذیرفت که پ

های  ربا کشو  متحده   االتیا  روابط   ای،  ی، اقتصاد یت یامن  تی وضعو حتی برعکس    ،ذاشته استگ منطقه ن  ک یتی بر ژئوپل

ا در  کآمری مردان چه دولت تر، یعنی آنو نتوانسته به جهان امن دیده است  ی شتریب بی آس  2001پس از  خاورمیانه 

 
1 Failure States 
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توانسته بود پس از   متحده االتیا این،عالوه بر شود.منجر دند رکافغانستان و عراق از آن یاد می  له بهمتوجیه ح

و    دهد. موضوعی که با روی کار آمدن ترامپ،بهبود    یاندک  خود را با ایران   روابط   ،ایو در قالب توافق هسته   2015

  ی سنت نیمتحد  در دوران ترامپ به واشنگتن .تخاصم بازگشت تعارض و حتی به مسیر تنش، خروج از برجام

های اسرائیل به سیاست یحت تر توجه دارد، و کم  ه ی، مصر و ترکیسعود  یعنی عربستان خود در منطقه، مدتبلند 

 اطمینان ندارد. چندان  کاخ سفید امروز  

ی عطفی در روابط  عنوان نقطهسپتامبر را به  یازده گران، تحلیل بنابراین من هم در این گزارش مانند بسیاری از 

ی بسیاری از مشکالت امروز  رسد ریشهدر واقع به نظر می ؛ گیرمدر نظر می  ایاالت متحده و کشورهای اسالمی

ها منجر  یکتاتور ید و هایواشنگتن از پادشاه تیحما ، همراه بااین منطقهو ثبات  تی تحقق امن عدمو  خاورمیانه، 

.  اند بدیل خود قرار دادهتوجیه خشونت بی که اسالم را دستاویزی برایاست ی شده کالیراد یها جنبشبه رشد 

شته  گذ   مجروح   50.500  ،از آن  تر شیو ب  کشته  6،550با    از حمالت خونین آمریکا به عراق و افغانستان سال    شانزده

  ت یامن و در این منطقه متحده االتیا یخارج استیس که لشکرکشی به خاورمیانه،  می قبول کن د یما با است.

 ه است.کرد   فیواشنگتن را تضع 

و این  بعد متحول شده است سپتامبر به  یازده از اسالم و منطقه  که چقدرخواهم داد گزارش، من نشان  نیا در

  ش در قبال اسالم استیس که  است ده یرس ن جه ی نت نیمتحده هنوز هم به ا االتیکه چرا اکنم ال را مطرح میؤس 

خارجی ایاالت  استیس  های موجوداندازچشم و  متناوب استینقد س  تیتوجه به اهم با نیبنابرا؛ است بودهاشتباه 

تا با استفاده   کردند  یسع ی آمریکاروشنفکر  جامعه کند که چگونهیم یگزارش بازنگر نیامتحده در قبال اسالم، 

 بپردازند. ،2001سپتامبر   یازده  رمیانه و شرایط پس از وک به درک بهتر خاریاز مباحث تئو
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 چارچوب کلی 

  گران ل یاز تحل  یواضح است که تعداد کم ؛گسترده است اریسپتامبر بس یازده مربوط به حمالت  حاتیتوض دامنه 

  خرابکاریمانند    -این رخدادابزار    تحلیل کنند، اما فراتر از  ی حمالت استفاده م دالیل    حی توض  ی واحد برا  ر یمتغ  کیاز  

تمایل به   ، تر هستند قیعم یهادنبال پاسخکه به  ییهااستدالل شتریب  - ی فرودگاه ی تیامن مشکالت  ،یاطالعات

  حمالت   اصلیعامل  ،  انهیخاورم  ی برجسته  گرتحلیل ،  سی عنوان مثال، برنارد لوئبه کید بر اهمیت یک متغیر دارند.  أت

  االتیا  یخارج  استی، س آمریکایی  شناس ، اسالمتوی، اما جان اسپوزداند میاسالم    تندخوی  عتیطب  سپتامبر را   یازده

به   ی ساختن تئور ی ، ظرافت را براتوصیفی ی رهایکه استفاده از متغی داند. در حالی م  یمتحده را مشکل اساس 

  ک یکه    کند زمانی اهمیت بیشتری پیدا می  و این امر  تواند خطرناک باشد یم  استیس   دگاهیاز داما  آورد،  یارمغان م

و   ید یکل یهامقاله، استدالل نیدر ا .گناه شودیتواند منجر به کشته شدن هزاران بیشکست خورده م استیس 

مدت و  کوتاه  یهادر مورد پاسخ ییهاخواهم کرد تا استدالل ی مختلف بررس  یهادگاهیرا از د استیس  ی هاهیتوص

 ارائه دهم.   یی کایضد آمرهای ارزش   هی علمتحده  االتیمدت ابلند 

مجزا وجود   ینیبکه پنج جهان افتمی، دریبعد  یهااستیس  هی سپتامبر و توص یازدهمربوط به  اتیادب  یدر بررس 

ی  یهادگاهیکند. دیم  ه یرا توص  یاستیس کند و چه  ینگاه م   انه یبه خاورم  چگونه متحده    االتیادهد  نشان میدارد که  

  مختلف   یهارا به روش این موضوع  توانند  یمحققان م  ریدانم که سای، و م وحی منزل نیستکنم  ی م  م یکه من ترس 

  ار یبس  ی لیارزش تحل  از کنم  ی که من از آن استفاده م  یبند طبقه  توانم ادعا کنم که می  کنند، اما  یبند طبقه  دیگری

  عینی  ل یو تحل ه یقادر به تجز یعلوم اجتماع کهی دانم در حالیمخوبی به  من  ن،یا. عالوه بربرخوردار است یخوب

  و  یاس یس  ی گوهاو. گفت ی علم نیتمر نه یک است و  یاس یروند س  کیاساساا  یخارج یگذاراستیاست، روند س 

 دهند.خود انجام می  مورد نظر از لنزهای  گرانل یاست که تحل هایی لیو تحل ه یو تجز ییلزوماا شناسا ات،مذاکر
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و منافع حاصل    استیاز س   ی نشیتوانند بی هستند و م  بنیادین  یهاتر از خود بحثها جالبلیتحل  نیاوقات ا  یبعض

  ق یتحق ن یام، و اپرداخته کی دئولوژیو منافع ا استیرابطه س  ی ارائه دهند. من در گذشته به بررس را  هااستیاز س 

فکری    ی حوزهسپتامبر، پنج    یازده حمالت    مرتبط با  اتیادبهای دقیق  یررس بر اساس ب  .میافزای گو م وت به آن گف  را

این  در درک و مقابله با بحران داشتند.  ی که سع اییو فلسف  ی دتیعق یهادگاهید ؛ امکرده ییرا شناسا برجسته

   ها.چپو  ییکایآمر  یهابرالی ل، کیکالس  انیگرا واقع ی، کارمحافظهی، نو کارمحافظه  عبارتند از  هادیدگاه

غرب    کوتاهیگرفته تا  را در بر  سپتامبر    یازدهو حمالت    انه یمشکالت در خاورم  ی سرزنش اسالم برااز  ها  دگاهید  نیا

نومحافظه کاران، اسالم مبارز و نه خود   یبرا ؛، اسالم مسئله استیکاران سنتمحافظه  ی . براچالش پیش آمدهدر 

که  ی است، در حال   ی جهان عرب مورد توجه اصل  در   یاس یو س   یها، اوضاع اجتماعستیاسالم مسئله است. از نظر رئال 

در ادامه به نقد و تحلیل هر   دهند.ی متحده قرار م االتیا یخارج استیرا بر س  ریتقص نیا ییکایآمر یهابرالیل

 ها خواهم پرداخت:یک از دیدگاه

 کاریمحافظه

ها  آن؛ داشته باشند  یخارج استیگرا نسبت به س و عمل نانهیبواقع  ی کردیدارند که رو لیتما یکاران سنتمحافظه 

دنبال  ، به ردیگی صورت م نظامی  مداخالت صورتبه  غالباادر خارج از کشور که  ییکایآمر یهااز ارزش  تیبا حما

  کا یجانبه آمر  کی یهااستیس  هوجه ب  ن یبه بهتر این منافعکنند ی احساس م وهستند  کایآمر ی تعادل منافع مل

سازی و استفاده  گرایی و دیپلماسی به انزواطلبی، یک طرفهجای چند جانبهها به کنند. از نظر تاریخی، آنی خدمت م

دهند.  ی م ح یترج ی جمع یت یامن باتیاتحاد را بر ترت لی تشک ایتسلط قدرت  ها آن ؛اند کرده قهری تکیه  ی از نیرو

عنوان  نسبت به سازمان ملل متحد به   ی کاران سنتمحافظه   ،ییگرادر هنگام لزوم چند جانبه  است که  یعیطب  نیبنابرا

  ن یچند   ی. برامتمایل شوند به سمت ناتو    شتر یب  متحده،  االتیا  هایاستیس   بردپیش  یبرا   یالمللن یب  یواسطه اصل 

در قبال   کایآمر یخارج استیاند تا س جنگ سرد استفاده کرده کی تیژئوپل ییایغالباا از پو ان کاردهه، محافظه
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  یخارج استیس  می ، تیکار سنتمحافظه  دگاهید نیا ینده ینما نیکنند. بهتر کتهید ا و جهان اسالم ر انهیخاورم

و مشاور    کریب  مزیامور خارجه ج  ریوز  ی و  یمتحده است. مشاوران اصل  االتیاسابق  جمهور    سی، رئپدرجورج بوش  

هایی  نگرانی کهی . در حالبودند  یکار و محافظه  ییگراعمل برنت اسکوکرافت بودند که هر دو طرفداران  یمل  تیامن

  کا یکار آمرمحافظه  یسنت کرد یترامپ ممکن است با رو یخارج استیابتکارات س  که داشت در این زمینه وجود 

  ؛است بوده ترامپ حاکم  یهااستیر س ب شهیاند  کتبمکنون رسد تابه نظر می حالبا این  مطابقت نداشته باشد،

 .ست یبرجسته ن چندان اگرچه 

  یازده متحده پس از حمالت  االتیا استیدر شکل دادن به س  ی نقش مهم ی کاران سنتمحافظه  و  ان کارنومحافظه

  که درک خود را از علل  شدهمیکاران مطرح محافظه  یعنوان رهبر اصلبه همواره ، سی سپتامبر داشتند. برنارد لوئ

  کا یر آم د یجد  یخارج استیس به  واکنش به این حمالت  یبرا ی و اصول سپتامبر  یازده حمالت  وقوع پیوستنبه

  یهاتاس یس  ی دهنده شکل ن یتریاصل ی عجماد ؤف و  نگتون یساموئل هانت، سیکرد. همراه با لوئ یم  ه یتوص

و عجمی    هانتینگتوننسبت به نگاه    سیلوئ  نگاه  کهگذشته از این.  در قبال جهان اسالم بودند   آمریکا  کارانهمحافظه 

  باایتقرها خارجی آن استی س  یهاهی و توصها لیتحل، است یاسالم اتیو اله خیتار ت گرفته ازأو نشتر قیعم اریبس

ها آن  یهااستیس   نی، بنابرادند یدی غرب م  یبرا  ید یتهد   عنوانبه   را  یاسالمتمدن  ها  . هر سه آن ه استبود  کسانی

 شد. یطراح مکملو   د ، متحکپارچهیو پرداختن به جهان اسالم   برخورد یبرا

و حمالت   ییکایضد آمر کر فت  ی را که اسالم محرک اصل ده یعق نیا ز ین مسیحیان انجیلی از  ی اریبس کنار آن، در 

  است، ی معجو  سی، لوئنگتونیهانت ی لیتحل یفاقد پختگ  ها نگاه آنکه ی کردند. در حال غ یسپتامبر است، تبل ازدهی

عنوان دشمن اسالم به  ذات ه کردند که ب  ه ی را توص یاستیفالول و پت رابرتسون، س  یگرا مانند جر اصول  انیحیمس

  ت یممنوع"اصطالح  قانون به و در دنبال کرده استبا مسلمانان دولت ترامپ  ای کهی. سرسختکردنگاه می

  ان یحیمستمر و مداوم مس تیحما زمان با هم ، نیا. عالوه برتجلی یافته است، به این نگاه نزدیک است "مسلمانان
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ه و نیاز به  و اوج گرفت   ه فوران کرد  یاسالم  یشورش جهان  کیکه    گونه استدالل کردوی این  ، از دونالد ترامپ  راست

   مهار دارد. 

  اصلی  مقصر  عنوان تمدن اسالمی را به  س یکار، لوئمحافظه  یاس یاز مقاالت چاپ شده در مجالت س تعدادی در 

  یمنطق   را   دوگانه آن   یارهای، از جمله معکایآمر  یخارج  استیدفاع از س   ی . و کند معرفی میسپتامبر    ازده یحمالت  

 ی هااستیس   جهیبودن در جهان اسالم نت  ییکایاظهار داشت که ضد آمر  ی و  .دانست  کایآمر  یبر منافع مل  یو مبتن 

های  خصوص از زمان جنگو به   گذشته   ی از روزها  تیحینسبت به مس   مانانمسل  ی، بلکه استمرار دشمنستین  کایآمر

قدرت و   ازداند می  نماد آن عنوان میراث تمدن غرب و ریکا را به رو جهان اسالم که آمست و از همین ا صلیبی

،  گیردت میأنشاسالم    ازجا که همه مشکالت  از آن  ؛او واضح است  لیتحل  یامدهایپ  .است  نیخشمگ   کایآمر  تیموفق 

  رند یفاصله بگ  خیمجبور شوند از تار زیشود و مسلمانان ن یاصالح و نوساز باید  کند، اسالم رییتغ باید  جهان اسالم

  ی از مسلمانان در گذشته سع ی . برخرند یرا بپذ  یغرب یماد  یهاتیو واقع یغرب یها، ارزش یرب و سلطه فرهنگ غ

جهان اسالم را شکست دهد    د یمتحده ابتدا با  االتی، انیاند. بنابرا شکست خورده  ه سختیاند اما بداشته  یدر نوساز

 د. کنمدرن  آن را  و سپس

  ؛ کردند ی دفاع م سمیسکوالر نه  و  مسلمانان مسیحی کردنکار، از محافظه انیگرااز افراط ی برخ گر ید ی از سو

ها را  ، رهبران آنمیکن  حملهها آن یبه کشورها د یما با» : نویسد می، تندرو یاس یو سخنران س  سندهیکولتر، نوآن

کارزار را آغاز کردند   کیپس از اشغال عراق  هاآوانجلیستاز  یاریبس همچنین  «.میکن  یحیها را مسو آن  میبکش

 گفتنی است کولتر از حامیان قدیمی ترامپ است.  ؛کنند   یحی تا مردم عراق را مس

سپتامبر را مشخص   یازده کارانه به حمالت دو ستون پاسخ محافظه  نهایتاا نگتون یو هانت ی معجهمراه به  س یلوئ

 ی نوساز / . تحول2  . استفاده از زور در برابر اسالم1  کردند:
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 کارینو محافظه

  ی ستیاقدامات ترور ؛ تغییر دادرا  ی خارج استیمتحده در س  االت یا های طرحسپتامبر،  یازده تکان دهنده  حمالت

  یدشمن یکه به هدف اصل د یفهم کایآمر .وحشتناک قرار داد ی تیناگهان تنها ابرقدرت جهان را در معرض واقع

  االت یا یو خارج از محدوده اقدامات نظام دهد متحده اهمیتی نمی  االتیا نظامی یبرتر  که بهشده است  لیتبد 

 مدتی طوالن  فیتضع  توانست، میکایآن بر مردم آمر  یروان   ری و تأث  تی، ماهتحمال  نیکند. وسعت ایمتحده عمل م

خود   متحده ناگهان االتیهمه آشکار بود. ا ی برا ر ییبه تغ از ینبنابراین  ؛دنبال داشته باشد را به  های آمریکاییارزش 

 .  فدا کنند جان خود را  کای صدمه زدن به آمر ی برا بودند  که حاضر دید رحم و متعهد  ی بدر برابر دشمنی جدید، را 

ه یافتند  زاجا، ش بو و یجورج دبل ی خارج استیس  م یدر ت  کاران( )نومحافظه   هاسپتامبر، نئوکان یازده پس از حمالت 

  ش یبه پ  وی   یجمهور  استی در دوره اول ر  را  خود   یهااستیرانده و نظرات و س   هیرا به حاش   ی کاران سنتتا محافظه 

، نفوذ خود را  خوردکردن عراق شکست    زه یدموکرات  یبرا  هاهای آنطرح  ی و وقت  اوردی ماه عسل دوام ن  نی. اما ارند ب

  ی ستیالیقدرتمند و امپر یکایآمر  کی آل ده یکارانه با انومحافظه ی خارج استیواکنش س  پس از آن  .دادند از دست 

ها  ، آنگریعبارت دمتحده بود. به   االتیا  ی و فرهنگ   ی، اقتصادیسلطه نظام  یایها احنا نئوک  ییشد. هدف نها  تیهدا

،  کایآمر  گرییداشتند که نظام  نانیها اطمآن  ؛ جلوه دهند   "زرگرا دوباره ب  کایآمر"خواستند  ی، میمانند دولت فعل

  ی نسکل برژوجهان خواهد بود. قدرت و اص ریمتحده و سا االتیاعمال شود، به نفع ا و برنامه  با هدف  که یهنگام

متحده از نظر    االتیها قاطعانه معتقد بودند که ا، آننیبنابرا   د.بو   انکارنومحافظه   دگاهید  یفلسف  یربنا یز  نیترمهم

منافع    دارند،خصمانه  ی  رابطه  کایکه با آمر  ییم در کشورهایرژ  رییو تغ  یدموکراس   جیتواند با ترویقدرتمند م  ینظام

، که پشتوانه آن اقتصاد و فرهنگی قدرتمند  ی واقعیها یک آمریکاآنبه نظر  د.  ندر امان نگه دار  سم یرا از ترور  کایآمر

  ، اجبار  گیری از نیرویا بهرهتواند به آسانی چالش ضد آمریکایی در جهان اسالم را شکست داده و بو غالب است، می

 االت یا  ی شود جهان دوباره برا یامر باعث م  نیا  وجود آورد. دموکراسی در منطقه به کاشت  را برای    ی سلسله تغییرات
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  ن یساختن ا  یها آرزو ناکنند. نئوک  جاد یا  ییکایآمر  یامپراتور  کیبودند که اساساا    دواریام  هاآنباشد.    منیمتحده ا

 بپردازند.  نیز را بهای آن را داشتند و حاضر بودند  ی امپراطور

 یخارج استیس  یکامالا رو  کارانظ که نومحافی دوره کوتاه زمان کی کار، در نومحافظه  شمند یاند  زلکوف پیلیف

نقش داشتند.   ییگراجانبه کیو  رانه یگش یپ حمالتبوش در مورد  نیدکتر ی ریگبودند، در شکل آمریکا سوار 

قدرت و اصول    تزویج ،  یاییآن از قلمرو وستفال  ییاساساا با رها  ه متحد   االتیا  د یجد   استیاستدالل کرد که س زلکوف  

 شده است. فیبازتعر  یدوباره به منافع مل یدن  شیو اند  تی امن تینظر در ماه د یو تجد 

  هانئوکان  ؛ناسازگار است  ی دموکراس   ای  تهیکنند که اسالم با مدرنیها ادعا نمنا، نئوکی کاران سنتبر خالف محافظه

مرتکب   ز ین انیگراکه اسالم  ت یواقع ن یبه صراحت ا هاآن. دارند کید نأچندان ت  نیز  "هابرخورد تمدن" ر ب نیهمچن

توانند  یاند که مسلمانان ممتقاعد شده ها نئوکانکنند. یشوند را رد نمیم یمسلمانان عاد  ه یخشونت عل

باورند   نیبر ا نیهمچن کارانهبود. نومحافظ  قبل از اردغان هی ترک هاآننمونه محبوب  ؛ها را برقرار کنند یدموکراس 

 .  دشو  ی نوساز ایتواند مانع از اصالح ی در اسالم نم  زیچ چیکه ه

فهم آن بود   یمنبع اصل س یبرنارد لوئ که کار محافظه  ی سنت یهاکارانه، هرچند براساس ارزش نومحافظه  موضع 

  ی هاچالش نیکاران همچننومحافظه .است یسنت یکار از محافظه ظریف ی انتقاد حالبا این شکل گرفت، 

از   یرا ناش  ی فعل د یها تهد کنند. آنی رد م یی عصر قرون وسطا استیعنوان ادامه س دوران مدرن را به  ی کیتیئوپلژ

دهد،  ی م ل یمسلمان را تشک ت یاز جمع ی گرچه بخش کوچکدانند که یم  ( مبارز ا ی کالیراد)مدرن از اسالم   ر یتفس

 آن هستند.   ی و متعهد به نابود بوده شود که از غرب متنفر یها نفر را شامل مونیل یوجود م نیبا ا

 گرایی واقع

احترام   و  باشد  کایآمر  یخارج استیاعتبار س  جوی ودر جست را دارد که  لیپتانس ن یا شهیهم سمیرئال در واقع 

 استیسنت س  ن یاز ا یخوب ی هاو جورج کنان نمونه نجر یسیک ی هنر ؛ جلب کند برای ایاالت متحده را  یجهان
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  "هابرخورد تمدن"  هی نظر  با ارایه که  ن یگروه تعلق داشت تا ا  ن یبه ا  زین   نگتونیهستند. ساموئل هانت  کایآمر  یخارج

هایی  از تضعیف و حتی نابودی تمدن غربی، در صورت انجام ندادن حرکتی اساسی علیه تمدن ترس   که اساس آن

 کاران گرایش پیدا کرد.  است بنا شده است، به محافظه  ی اسالم یهاو تمدن  وس یکنفوس همچون  

واژگون کند.   یکیتیژئوپل ی هاتیرا از واقع هاآن یابیارز ییکایآمر سمیونالیدهند که ناس ی اجازه نم انیگراواقع 

ختالف چندانی ندارند و هر دو  اسالم و جهان اسالم ا  رامونیپ  کاران ه نومحافظ  ا یکاران  نسبت به محافظه   انیگراواقع 

  ی خ یو تار یتجرب  یهاتیدر واقع هارئالیست لیتحلدر واقع  ؛قائل به نوعی محدودیت برای جهان اسالم هستند 

آن را تنها   ی هااز جلوه کی هر  ا یاسالم  ، انیگراواقع البته استوار است.  ان کارتفکر محافظه بر  تر شیب خاورمیانه 

سیاسی جهان -کنند که شرایط اجتماعییها استدالل مدانند. در عوض آنیسپتامبر نم یازده حمالت  ببمس

  در جهان اسالم   را   یطیشرا  ون یزاس یو عدم مدرن  یاس یس   یافتگ ی، توسعه نیاقتصاد  ورشکستگی  ی طور کلبه و  اسالم  

معتقدند که موضع  نیز    انیگرا کاران، واقعاست. مانند محافظه  دادهگسترش    ستیزی را  کایآمر  که  فراهم آورده است

  ر ییدنبال تغ که به  یاسالم یهاکالیراد  یهدف برا  نیترعنوان کشور برتر جهان، آن را به مهم متحده به  االتیا

خود، اقدامات   یهایناکام ل یدلبه  کا یآمر یخارج استیها ضمن انتقاد از س ستی. رئالتبدیل کرده استهستند 

استدالل   نیها چنحال، آننیبا ا  .کنند یسرزنش نمشد،  سپتامبر    یازدهکه منجر به وقوع حمالت  را    کایگذشته آمر

کند.   ییگوش یو چه بسا پ ینیبش یرا پ ستیزی کایآمرموج توانست ی در گذشته متر عقالنی یاستیکنند که س یم

مفسر برجسته  ، همچنین  امور خارجه سابق  ی راپاول، وز  ن یکالو    کر یب  مز یگروه عبارتند از: ج  ن یطرفداران برجسته ا

عنوان طرفدار تفکر  به   یاعتبار و   اما   روزنامه نگار برجسته است،  ک ی  ا یزکرگرچه  .  ایزکر  د ی، فرمشهور روزنامه نگار    و

  ی اجامعه نشیخود مسلمان است و ب ایزکر کهن ی، با توجه به انیاتر شناخته شده است. عالوه برکم  انهیگراواقع 

  انه یگراواقع ل یتر از تحلیغن ی انهیزم یبررس  ن یدر ا انیگراواقع نده ینما نعنوابه  ی م استفاده از ونکمی دارد، فکر 

 .همراه خواهد داشتبه 
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را   یالمللنیب یاس یس  لیو تحل ه یاست و تجز یاس یس  ی از تئور ی بیکه ترک "یآزاد ندهیآ"در کتاب خود  ایزکر

  ی به اندازه کاف   ینیاظهار داشت که متون د ی و ؛ستیکند که اسالم مسئله نیم بیانمسئله را   نیکند، ای مطرح م

ی  انهیگراو اصول  برال یل یرهایتفس . شوند  لیتبد  اسالمیهای تندرو وهر ی برای گبتوانند به ابزار کهمبهم هستند 

  که ن یبا نشان دادن ا  ی . و ی است و نه استبداد  ک ینه دموکرات  نیز اسالم    ، گرید  ن یمانند هر د  دهد که نشان می   اسالم

نه   -  ه ی ، بنگالدش و ترکهند  ، پاکستان، ی اندونز -  تیپنج کشور پرجمع ژه یوجهان اسالم، به جمعیت چه تعداد از 

ساز مشکل  ی طور کلمعتقد است که نه اسالم و نه جهان اسالم به  ای. زکر ستند ه سیدموکرا ضد  و نه  ته یضد مدرن

موج  و  سمی، ترورییاقتدارگراهایی نظیر چالش ت.اس  انه یموجود در خاورم هایریشه مشکالت، چالش .ستین

، اصالح  ایزکر یبرا نیبنابرا ؛گرفته است خود آمیز به فاجعه رنگی ی عرب ی و کشورها ران یا در  که ،ستیزیکاآمری

 . در جهان عرب است  ژهیو، به انه یدنبال اصالحات در خاورماو به  ،بحث است رقابلیمسئله غ  کیاسالم 

 لیرالیسم 

از اهداف   یر یفراگ ینسخهاین پیشرفت  ؛اند متمرکز شده شتر یب شرفتیپ یرو  یطور سنتبه  ییکایآمر یهابرالیل

رحمانه  یب ی ر یگ یبرهنه قدرت و پ ی از ادعا یاست که ناش  ی ر یکاهش درگ ر یدرگ شه یمتحده است و هم االتیا

ها اغلب  برالیهستند، ل ی مل  ت یمنافع و امن برد ش یمند به پعالقه شتر ی، که بانیاست. برخالف واقع گرا ی منافع مل

ها  می، هنجارها و رژیالمللنیب نیقوان بر  یمبتن  جهانینظم  کیساختن  ی برا ییکایآمر  تدنبال استفاده از قدربه 

و    هاسازمانو    کند   جادیا  داریپا  ی المللنیشبکه ب  کی  د نتوابجهان  ،  کایآمر  تحت رهبری  که   دوارند یها امآن  .هستند 

مشترک   یها و هنجارهابر منافع، ارزش  ی نتمب یالمللن یب ی، به جامعه یاقتصاد  یفزاینده  یوابستگ  با یمؤسسات

 را به حداقل برساند.  ی ریو احتمال جنگ و درگ دهد  اجازه ظهور

مثبت استفاده   رات ییتغ جادیا یتواند از آن برا یماست که  ی همواره ابزار  کایآمر یخارج استیها، س برالیل یبرا

در قبال جهان اسالم    کایآمر  یهااستیکه از س   هاستها مدتبرالیل.  حفظ وضع موجود  یبرا   ابزاری  صرفاانه  شود و  
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تا    اند داده  ازهاج  ،مدتکوتاه   منافعنگاه صرف به  تفکر و    اب  کایاند که آمراستدالل کرده  وستهیها پکنند. آنیانتقاد م

عنوان  نسبت به اسالم به  یاس یس  ی هاتیشخص شیبه گرا نیها همچن. آنفتد ابی روابط با جهان اسالم به خطر 

  ی اریسپتامبر، بس  ده یازاند. پس از حمالت  انتقاد کرده  یشورو   ریاتحاد جماه  یپس از فروپاش آمریکا    یدشمن بعد 

  "یعلل اصل"عرب و مسلمان نتوانسته است به  انمتحده در جه االتیا استیها ادعا کردند که س برالیاز ل

  ط یشرا به  ، های خوداستی س  با متحده  االتیکردند که ای ها استدالل مبپردازد. آن  سم یو ترور ستیزی کایآمر

ه  بود  ی اسالم  ی هاشدن جنبش کال یجهات مسئول راد ی اریو از بس است،  دامن زده  شتر یب انه یوحشتناک خاورم

و   ی، خودمختار یفرهنگ  یای، احیمعتبر دموکراس  یصدا امروز  ایاالت متحده آمریکا، گونه نبود، اگر اینکه  است

و   ن یمانند اخوان المسلم ی اسالم ی ردمم ی هامتحده با جنبش االتیها نسبت به مخالفت ابرالیبود. ل ینوساز

 استیدر س  یی ماجراجو نی چند  به ها اند. آنانتقاد کرده اریبسمنطقه  انه یوحش یواشنگتن از استبدادها یبانیپشت

ثمر  بی و مردم منطقه و روابط    ییکایآمر  یهابه ارزش   انتی، خکتاتورهایاز د  تیحما  ژهیو، به کنند اشاره می   ییکایآمر

های این منطقه، به  ها، رفتار آمریکا در خاورمیانه و در قبال دیکتاتوریر لیبرالظدر واقع از ن.  با جهان اسالم  کایآمر

د که  نکنیاستدالل م هاآنکمک کرده است.  دموکراسی فقدانو  سمیشدن، ظهور ترور کال یسرکوب، رادافزایش 

 بپذیریم. و    م یرا بشناس   تیواقع  ن یاست و زمان آن است که ا  یجهان  ی رو ین  ک یشدن به    ل یدر راه تبد   یخوباسالم به 

  ی برا ی مشکالت جاد یمنجر و باعث ا مان یاز ا ند یتفاهم ناخوشااغلب به سوء  ، کیاستراتژ ی هادگاهید  ا ی تعصبات

  ی غرب یخارج استیاصالح س  قیاز طر د یوجود دارد که با مهمی  لیمعتقد است که دال تو یشود. اسپوزیم  نیمؤمن

  ن یو فلسط ل ینسبت به مناقشه اسرائ ی تر کرد متعادلی رو د یمتحده با االتی. اردیقرار گ ی مورد بررس  یی کایو آمر

را در جهان   یسازگار هستند و دموکراس  یکه اسالم و دموکراس  بپذیرد د یبا همچنینمتحده  االتیاتخاذ کند. ا

  د ی عنوان امداند بلکه به یسازگار م یرا نه تنها با دموکراس  انیگرااسالم  تویاسپوز، نی ا. عالوه بردهد  ج یاسالم ترو

 کرد:  الصهخ ر یتوان به شرح زیرا م اسالم  در قبال یو  استی. اصول س شناسد می انهیدر خاورم  یدموکراس  یاصل

 . د یده  یجا نگرش خود را در  یاسالم  یقانون  یهاو آرمان  د یاسالم را بشناس  تی. اهم1
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به   ییکایو آمر یغرب یهااستیاصالح س  ق یاز طر باید متحده دارند و  االتیا هی عل یاد یز یهاتی. مسلمانان شکا2

 . ها پرداخته شودآن

منجر به   اگر  ی حت دهد  جی را در جهان اسالم ترو یدموکراس  د یسازگار هستند، و غرب با ی . اسالم و دموکراس 3

 . شود انیگرااسالم  قدرت رسیدن

و بر حذر   تیدر محدود د یمتحده با االتیا استی، س نیبنابرا؛ بوده است د یاستفاده از زور در گذشته ضد تول -4

 .قرار بگیرد زور ماندن از استفاده از 

 هاپ چ

ی  جمهور ای س ؤر حضور  ی حت  ؛است متمایل بوده  به راست وسته یطور پبه  کا ی، آمرگانیر ی جمهور استیزمان ر  از

طور  ه ها ب آن ن یو متحد  هاو چپ تغییر دهد  روند را  نینتوانسته است ا  نیز و باراک اوباما نتونیکل ل یب همچون

ها محدود  ، اما نفوذ آناند هاند م یها فعال باق آنالبته  ؛اند رانده شده ه یبه حاش  استیمنظم از مباحث مربوط به س 

ای  نمونهاو  یهاوعدهو  2016 سال یجمهور استیسندرز در انتخابات ر یسناتور برن یها است. نامزدبه دانشگاه

و    بودند مستثنا    استیمربوط به س   جدی   از همه مباحثات  ها. چپسیاست است  ها در ورود به عرصهچپ  ناکامیاز  

  استیس   تیدرباره وضع  یانتقاد   ریس اتف  ارایه و گاه    ز یت  و   تند   های همباحثحضور در  اکنون به    هااسی آنیس   عملکرد

 .است افته ی لیتقل آمریکا

  ی چپ متعهد به تساو؛ ملت ناسازگار است- دولت مفهوم از موارد با ی چپ در بعض سم یونالیانترناس  ی کل طور هب

  کا یآمر ی ، با منافع ملشهیهم گوییمآن اغلب، اگر ن یجهان ی هایاست، و نگران یدر سطح جهان  یاس یو س  ی اقتصاد

کند. چپ فقط  یم نییرا تع ی اس یس  ی هامشارکت آن در بحث تیچپ، ماه یجهان ازاند چشم ن یدارد. ا رتیمغا

گرای  عمل   ی هانهیگز  ی قادر به ارایه  نگاه   نیمتحده ارائه دهد. ا  االت یا  استیاز س   ی و اصول  ی انتقاد اخالق  ک یتواند  یم

  ی جهان ی عدالت اجتماعدر روند  ها آن را مخالف است و آن کا یآمر ی اس یو س  ی با تقدم اقتصاد را ی، زنیست یاس یس 
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و با شدت مخالف استفاده از زور   اند را اعالم کرده کایها همواره مخالفت خود با ارتش آمردانند. چپیخرابکارانه م

انداز حمالت  ترس از چشم یو حت د ی، تهد یریپذ بیها احساس آس ییکایکه آمریاند. در زمانبوده کایآمر از جانب

  یی گرای المللنیب  ،داشتند   ی کشتار جمع  ی اهسالح  کمک  بدتر از آن، حمله به  ی سپتامبر و حت  یازده  شبیه  یشتریب

  ی هااز دانشمندان، فعاالن و گروه ی اریوجود، بس  نیشد. با ایم ی خطرناک تلق ی طرف و حتیب  امری  عنوان چپ به 

نقش و    یچپ بود که در افشا  نیاند. اسپتامبر داشته  یازدهمربوط به    ع یوقا  ریدر تفس  ی ریگچشم   ریتأث  انهیگراچپ

، نوام  د یهمچون ادوارد سع ی افراد. عهده داشتبه را  ی کاران نقش اصلنومحافظه  ی رجخا استیدستورالعمل س 

 اند.  امر ارائه داده ن یا لیدر مورد دال ییهانشیب  یهمگ  نیو امانوئل والرشتا  ی، طارق علیچامسک

و حقوق   یطور مداوم روح دموکراس است که به  یستیالیقدرت امپر کیمتحده اساساا  االتیچپ معتقد است که ا

دولت    های اقتصادی تیها و منافع اقلمعتقدند که شرکت  انیگراچپ کند.  ی خود نقض م  یخارج  استیبشر را در س 

در حال توسعه که قادر   یکشورها و سرقت منابع  ی آزاد ف یتضع ی برا کایکنند و از قدرت آمر ی را کنترل م کایآمر

قد است  ، چپ معت انهیخاورم  مورد   کنند. در یاستفاده م  ستند ین  کایآمر  غاتیتبل   ا ی  یبه مقاومت در برابر قدرت نظام

  ست یالیامپر ل یمتحده و اسرائ االتیو آب باعث شده است که ا نی، نفت، زمیعیتسلط بر منابع طب و یابیکه دست

  ی ثباتی کنند و هم منبع بیم   ف یرا در منطقه تضع   یو دموکراس   یآزاد   هم   لیائو اسر  کای. آمرکی را شکل دهند مشتر

بود.    انهیمتحده در خاورم  االتیا  استیس   یبرا   دستاویزیسپتامبر تنها    یازده ،  نیبنابرا  ؛ هستند   خاورمیانهدر    ینظام

  ؛ نویسند می  یدار هیو سرما  کایآمر  یخارج  استیاز س   یب یترک   و   گری سلطه   یپا  به را کامالا    سمیر تروری قصتگراها  چپ

  و این دلیلی است که  یو اجتماع یاس ی، س یعدالت اقتصاد  ا مبارزه ببرای  ی استکی تاکت سم یترور عتقدند ها مآن

 کند.ی متحده مقاومت م االتیا سم یالیدر برابر امپر
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 نتیجه گیری 

را   سپتامبر  یازدهحمالت های غالب در آمریکا پس از در مورد دیدگاه یلیروشنفکرانه و تحل یپاسخ پژوهش نیا

اتفاق دارند و   نیا لیدال حیدر توض یدهد که سعیرا نشان م ییاندازهاتنوع چشم گزارش همچنین ؛ارایه کرد

در دوره   انهیدر خاورم  پسر جورج بوش  یخارج استیکند. س ی م به این اتفاق را نقد متحده  االتیا گی پاسخچگون

منجر    کردیرو  نیکاران برجسته بود(. انومحافظه   یکارانه )و به رهبرنومحافظه  دگاهید  رینخست خود کامالا تحت تأث

  در  خشونت به کمکو  سمی ترور توسعه منطقه،  فیو اثرات موجز آن به تضع امدهایبه جنگ در عراق شد که پ

  هایت ی، با محدودگرفتالگو می  انیگراواقع  دگاهیاز د  شتربی  که   بوش،  دوم   دوره  البته  ؛است   شده  منجر   اروپا  و  منطقه

ی مباحث طرح شده در جدول  خالصه  تالش کرد.   یکار خارجمقابله با عواقب نومحافظه   یرو شد و برا ه روب   یشتریب

 : ه استشد  آوردهزیر 

 خط مشی و پیشنهادات دیدگاه قالب ی اصلی نماینده انداز سیاسیچشم

 

 

 

 

 کاریمحافظه

 سیبرنارد لوئ

 

مترجم  شناس برجسته،شرق 

بسیاری از متون اسالمی، 

 نستون یپر دانشگاه در استاد

 تهیمدرن اسالم مسئله است. با

ناسازگار است.  یو دموکراس

ها یاز سلطه غرب انیگرااسالم

ناراحت هستند و به دنبال 

هستند. ما   تمدن غرب  بیتخر

از  یشورش جهان کیشاهد 

 .میمسلمان هستجانب 

 ایمجبور شوند  دیمسلمانان با

 ایود اسالم را اصالح کنند خ

 دگرگون دیبا ییگرااسالم

 هیجنگ عل دیشود. غرب با

 ی از دریچه را سمیترور

 .ندیبب "هابرخورد تمدن"

 

 

 

 پایپس لیدان

 

و برجسته  نیکارآفر

، لیطرفدار اسرائ مداراستیس

 کیبلکه  ستیاسالم ن نیا

، مدرن از اسالم است یچهره

ضد یا مبارز،  کالیراد اسالم

 هیعل یحل نظامتنها راه

وجود دارد.  "اسالم مبارز"

است. نه  کیدئولوژیمسئله ا
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 کارینو محافظه

در  انهیانجمن خاورم انگذاریبن

 .ایالدلفیف

و  ی، ضد دموکراسییکایآمر

است. اسالم شبه  لیضد اسرائ

و  فیدنبال تضعبه ینظام

 ینابود  ، همچنینغربنابودی  

 است.  لیاسرائ

 چ یاصالحات و نه توسعه ه

. کردنخواهد  ی ایجادرییتغ

نابود  دیبا یاسالم شبه نظام

 شود.

 

 

 

 گراییواقع

  ایزکرفرید 

 

، زیونییتلو برجسته مفسر

 با رویکرد  محقق  ،  روزنامه نگار

 یخارج استیسبه گرا واقع

 متحده االتیا

 ستیزی کایآمر و سمیترور

دولت و  یاز ناکام یا جهینت

و   یدر مدرن ساز  یربغ جامعه  

 یاساس آرزوها ده کردنبرآور

 ی مسلمانکشورها مردم

 است.

در  یاساس یراتییتغ دیبا

 .شود جادیا یعرب هایمیرژ

آزاد شود و از  دیعرب با جهان

و  یمذهبهای حکومت

سکوالر نجات  یاستبدادها

به سمت  دی. تمرکز باابدی

 یهای و آزاد یتوسعه اقتصاد

 .قرار گیرد یمدن

 

 

 

 لیبرالیسم آمریکایی

 تو یجان ال اسپوز

 

 ن یتربرجسته یکی از  

در مورد  یغرب انرگریتفس

اسالم، استاد برجسته دانشگاه 

 جرج تاون

 یخارج  استیس  ی،مشکل اصل

 قید و شرطبی ست کهکایآمر

های خودکامه و حکومتاز 

 .کندیم یبانیپشتاسرائیل 

در مخالفت با ایاالت متحده 

 اشتباه کرده است  انیگرااسالم

 ک یدموکرات یهاو به ارزش 

خود در منطقه عمل نکرده 

 است.

 هاینارضایتیبه  کهتا زمانی

 ،شودن یدگیرس مسلمانان

و  یاسالم رادیکال تیفعال

مسلمانان ادامه  یهایناآرام

اجازه  دی. غرب باافتیخواهد 

در جهان  یدهد که دموکراس

اگر  یاسالم شکوفا شود، حت

 موجب به قدرت رسیدن نیا

 شود. انیگرااسالم
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 ها چپ

 دیادوارد سع

 

، نیفلسطبرجسته  طرفدار

، محقق یاسیس  مفسّر،  گراچپ 

برجسته در مطالعات پسا 

 .ایدر دانشگاه کلمب یاستعمار

و  کایآمر سمیالیامپر

 ی)جهان یغرب یدارهیسرما

 ( یساز

کرده که در  جادیارا  یطیشرا

باعث شورش  یجهان اسیمق

 شود.یم ییکایضدآمر

نو  یهااستیاز س دیغرب با

 ی ستیالیو نئو امپر یاستعمار

 دیخود دست بکشد. با

قرار  نقدرا مورد  یدارهیسرما

در  دیبا یغرب انیو مترق هداد

و  برالیچالش اقتصاد نئول

 یمذهب یکارمحافظه شیافزا

 .عمل کنندتر موفق

 

 


