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اسالمجھانيمراکز اطالع رسانبازنگري راھبرديضرورت 
راستاي نظم ژئوپلیتیك اسالمدر 

چكیده
بھ  عات  شود اطال مي  یاد  عاتي  عھ اطال نوان جام بھ ع كھ از آن  ضر  صر حا ع
عھ  یك جام ماعي  فردي و ا جت ھاي  بھ  یھ جن گذار در كل تاثیر  صر  نوان عن ع

سطھ  بھ وا ست.  كرده ا یدا  مین ورود پ گذاريتاثیھ جراي در غرب ، ر ظم ا ن
ظامي  سي، ن گي، سیا بھ فرھن براي غل عات  قدرت اطال ھاني از  سایر نوین ج

ویارویي با ترفندھاي نظم كشورھا بھره گرفتھ است. در این مقالھ براي ر
قدرت نرم ابزار اطالعاتي و بھ اصطالحبا ھمانتوصیھ مي كند نوین جھاني 
جھان اسالم تاكنون نتوانستھ است از . با وجود حقانیت اسالم،مقابلھ شود

تمامي قابلیتھاي خود در جھت عرضھ حقایق و روشنگري اذھان استفاده كند.  
ستاز جملھ این قابلیتھاكتابخانھ ھا و مراكز اطالع رساني درجھان اسالم 

كھ ھنوز بخوبي و ھدفمند در راستاي  مقابلھ با نظم نوین جھاني و آگاھي 
. استاستفاده نشدهبخشي انسانھا از آن 

برنقش  ید  با تاك سنده  ھت نوی ساني ج طالع ر كز ا ھا و مر نھ  كتابخا
راھبردھا وراھكارھایي جایگاه ژئوپلیتكي جھان اسالمآگاھي بخشي و اعتالي 

مدلي لب  ندرا در قا مي ك شنھاد  ھايسپس. پی یین راھبرد یت و بھ تب حما
تشکیل انجمنھا ، ن اسالمپشتیباني اطالعاتي از نھادھاي وحدت آفرین در جھا
کمک بھ ارتقاء عظمت و ،و تشکیالت علمي و تخصصي اسالم در حوزه اطالع رساني

سلمانان سالم و م عتالي ا بھ ، ا شت  فس و بازگ بھ ن ماد  یھ اعت یت روح تقو
آگاه سازي جھان غیر مسلمان نسبت ، خویشتن اعتالي آگاھي سیاسي مسلمانان

کمک بھ آزاد اندیشي وعلمي مسلمانانارتقاي جایگاه، بھ ماھیت اسالم ناب
گري طي  جر و افرا گي و دوري از تح جھ و آزاد یت نیت پردازد و درنھا مي 

گیري كلي از مباحث ارائھ شده است.
كلید واژه ھا: نظم نوین جھاني، نظم ژئوپلیتیك اسالم، ژئوپلیتیك اطالعات، مراكز 

اطالع رساني اسالم

مقدمھ
، سخن از نظم ابر قدرت غرب و شرقمیان دوبا پایان جنگ سرد

ناگوني  ھاي گو ھاني و نظم مدنوین ج یان آ بھ م گر  ستین دی . نخ
بھ 1كمسیون غیر دولتي جنوبرا براي نظم نوین جھانيپپیشنھاد

یرره" یوس ن ست " جول یا 2ریا ھور تانزان ئیس جم شركت ر با  و 
ستھ  مذھبي برج بران  تي و رھ یزان دول مھ ر صاددانان، برنا اقت

ـــان  ـــوم جھ ـــھ س ـــوب،دادارائ ـــالش در جن ـــل در 1990( چ نق
كمسـیون ضـمن مـرور اوضـاع محنـت بـار این . )14،ص1375چامسكي،

ھان غرب، خوا شین  ستعمرات پی كھ م شد  ھاني" اي  نوین ج ظم  "ن
بتواند بھ "خواستھ جنوب، مبني بر عدالت، انصاف و دموكراسي 

و . سرنوشت این پیشنھاد، بي توجھيدر جامعھ جھاني" پاسخ دھد
).15،ص1375(چامسكي،بودآنبھ فراموشي سپردن 

،غرب بھ دنبال رویاي دیگر بودشواھد تاریخي نشان داد كھ اما
:بھ تصویر كشیداینگونھ آن رارویایي كھ " وینسون چرچیل" 

فراتر از كھ چیزي سپرده شود حكومت جھان باید بھ ملتھاي راضي 
دست ملتھاي گرسنھ اگر حكومت جھان درآنچھ دارند نمي خواھند.

ما یك  ھیچ از  شت.  ھد دا جود خوا مواره و طر ھ شد، خ ھابا ي(ملت
1. The south Commission
2.Julius Nyerere
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دلیلي براي زیاده خواھي نداریم. صلح را مردماني كھ ثروتمند)
بھ راه خود مي روند و زیاده خواه نیستند، حفظ خواھند كرد. 
مردان  بھ  ما  ھد.  مي د جاي  سایرین  ما را در راس  ما،  قدرت 

م كھ در صلح و آرامش در خانھ ھاي خود زندگي ثروتمندي مي مانی
).16-15، ص 1375(چامسكي،مي كنیم
و اظھار ميل داردیباور چرچاین بر دو ایراد اساسي يچامسک
ست : دارد کھ یانخ ند ن ند ھم مردان ثروتم پرواز و آزم ند  بل

وت خویش و ریاد ثدو ھمواره درصدد راھھاي تازه براي ازھستند
گران ھ بر دی سلط  ین .ستندت ظاميا كھن سرمایھ داري)  خود (

گرنھ این آفریدند عمال پیمودن این راھھا را تجویز مي كند و
آن كسي را كھ از دیگران بازمانده، از بازي بیرون ،نظام سلطھ

دوم این توھم كھ ملتھا بازیگران اصلي عرصھ بین خواھد افكند.
واقعیت است كھ در شش رسمي و پذیرفتھ شده این الملل ھستند، پو

ھاي  شدید در امتیاز ھاي  سنھ تفاوت ند و گر ھاي ثروتم درون ملت
،ص 1375چامسـكي،نقل در 1951چرچیل، اجتماعي و قدرت وجود دارد(

16.(
طرح نظریھ نظم جھانيپیشینھ

فروپاشى اتحاد جماھیر شوروى و پایان جنگ سرد، ایاالت ازبعد
را مغتنم شمرد و در پى متحده كھ در پى رھبرى جھان بود، فرصت

، سیاست جدیدى را ارائھ داد كھ 1990در سال حملھ عراق بھ كویت
المللى تحت یك نظم و نظام نوینى قرار بر اساس آن، جامعھ بین

گرفتند كھ با نظم و نظام پیشین كامالً متفاوت بود. از ھمان مى
مان  ھانى«ز نوین ج ظم  یھ ن ستقبال » نظر مورد ا ید و  طرح گرد م

فتبر قرار گر بى،  شورھاى غر صا ك شورھا، خصو بران ك (  خى از رھ
).35،ص 1382شبان نیا،

نگاه آرمان باپس از سركوبى عراق 1990) در سال پدر(جورج بوش.
اما فرصتى در «اظھار داشت: در خصوص نظم نوین جھانيگرایانھ

ھاى آینده یك نظم نوین جھانى پیش رو داریم تا براى خود و نسل
دھیم؛ جھانى كھ در آن حاكمیت قانون و نھ قانون جنگل، را شكل 

جورج بوش در این بیانات، » كند.ھا نظارت مىبر نحوه رفتار ملت
با اشاره بھ نقش آینده سازمان ملل متحد تأكید كرد كھ این 
بر  لل معت سازمان م یك  كھ در آن  ست  مى ا ھانى، نظ نوین ج ظم  ن

صلح جھت تحقق منشور و تواند از نقش خود براى پاسدارى از مى
).521،ص1372کاظمي،»(ھاى بنیانگذاران آن بھره گیردآرمان

پرسشھای اساسی پژوھش
این پژوھش در صدد است بھ پرسشھای ذیل پاسخ دھد:

در باره نظم نوین جھانی چھ دیدگاھھایی وجود دارد؟.1

نظم نوین جھانی در عمل چگونھ عمل کرده است؟.2

غ.3 برال  سی لی شدن آیادموکرا ھانی  برای ج سب  گویی منا رب ال
است؟

نظم ژئوپلیتیک اسالم از چھ ویژگیھایی برخوردار است؟.4
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چھ عواملی مانع گسترش نظم ژئوپلیتیک اسالم در جھان شده .5
است؟

یک .6 ظم ژئوپلیت ھای ن نھ  جاد زمی نع و ای فع موا ھای ر شیوه 
اسالم کدامند؟

ظــم نقــش بایســتھ مراکــز اطــالع رســانی در تحقــق بخشــی ن.7
ژئوپلیتیک اسالم چیست؟

یک .8 ظم ژئوپلیت شی ن قق بخ ستای تح سانی در را طالع ر کز ا مرا
اسالم چھ راھبردھایی را باید اتخاذ کنند؟

روش تحقیق
ایــن پــژوھش بــا اســتفاده از روش مطالعــھ کتابخانــھ ای بــھ 

ما را ،پاسخ بھ پرسشھای تحقیقداده است.پرسشھای فوق پاسخ 
.کرده استت بھ مدل پیشنھادی ھدای

لوم  صاحبنظران ع ظرات  ستفاده از ن با ا شده  ئھ  مدل ارا
با  ھا  ند آن ماعی و پیو سی و اجت طالع سیا کز ا ھای مرا کارکرد

یاده  برای پ ستری  قع ب مدل در وا ین  ست. ا شده ا تدوین  سانی  ر
سازی راھکارھایی است کھ قبال در سایر متون، اندیشمندان برای 

ئھ کرده بودند. وظیفھ اصلی این تحقق نظم ژئوپلیتیک اسالم ارا
عملیاتی کردن اھداف دستیابی بھ نظم ژئوپلیتیک اسالم در مدل 

حوزه اطالع رسانی است.
این مدل بستری مناسب برای اتخاذ رویکرد نوین در مراکز 
اطالع رسانی با رسالت و ماموریتھای ھدفمند است . ھمچنین این 

کردن فعا ند  ظام م نھ ن ند زمی می توا سانی مدل  طالع ر ھای ا لیت
را بھ نحو بایستھ فراھم کند و اسالمی در جھان موسسات فرھنگی 

موثر در  ھایی  خاذ راھبرد شی و ات سامان بخ برای  سب  صتی منا فر
مراکز اطالع رسانی ایجاد کند.

نظم نوین جھانىباره ھاى گوناگون در دیدگاه
، تھ موافقدسسھتوان در ھاى موجود در این زمینھ را مىدیدگاه

:قرار داديمورد بررسمخالفموافق مشروط و
نظـم کھسیاستمداران امریكایىحاكمان و ھاى موافق: . دیدگاه1

دانند و این مىخود نوین جھانى را ھمسو با تأمین منافع مّلى 
با آن موافقند و ،كنندطلبى خود قلمداد مىنظام را ادامھ سلطھ

شود، بھ ھایى مشاھده مىان مخالفتگاه از سوى برخى از آناگر گھ
ھایى است كھ ممكن است در مقابل آن ھا از چالشدلیل نگرانى آن

شود.  جاد  نینای نوین ، ھمچ ظم  با ن یز  تھ ن سعھ یاف شورھاى تو ك
تر خود و این روند را موجب برترى بیشجھانى مخالفتى ندارند

مى سعھ  حال تو شورھاى در  نان نبر ك بین ای لى در  ند. و یز دان
ھایى وجود دارد؛ از جملھ پیشتازى امریكا در نظم نوین نگرانى

ھرم گرفتن ا ست  بھ د بینو  ظام  سى ن جھ ھاى اسا لى و در نتی المل
گیرى در زمینھ صلح و خارج كردن كشورھاى دیگر از محور تصمیم
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ین نگ. از ا نگ ج ثل ج موارد، م خى  شورھا در بر ین ك ند ا رو، ھرچ
چراغ كا  بھ امری فارس،  لیج  مىخ شان  مین سبز ن لى ھ ند، و دھ

ھایى در برابر كشورھا با امكانات اقتصادى و سیاسى خود، چالش
اند.نظم نوین جھانى بھ رھبرى امریكا ایجاد نموده

نھ قدرتبراي نمو یژه  بھ و پا و  یھ ارو صلي اتحاد قاره ا ھاي 
اروپا یعني آلمان و فرانسھ با درك این تالش آمریكا براي حاكم 

ویكم، بھ ھژمونیك خود بر جھان در آستانھ قرن بیستكردن نظم 
عناوین مختلف درصددند تا از پیروزي آمریكا و در واقع شكست 
اتحادیھ اروپا جلوگیري كنند. در حال حاضر مناسبات اقتصادي و 

ھاي متعددي بھ شرح زیر است : تجاري آمریكا و اروپا دچار چالش
ن مذاكرات دور دوحھ كـھ نھمین دور مذاكرات تجاري تحت عنوا-1

آغاز گردیـد، اكنـون بـھ لحـاظ اختالفـات جـدي 2001از فوریھ 
با  پا  فت ارو شاورزي و مخال سائل ك صوص م پا در خ كا و ارو آمری
كاھش حمایت از بخش كشاورزي خود دچار بحران جدي شد، بھ نحوي 
كھ اگر اختالفات كشاورزي حل نشود، مذاكرات در این حوزه شكست 

اتحادیھ اروپا و آمریكا اكنون چنـدین اخـتالف -2خواھد خورد.
بزرگ تجاري در سازمان جھاني تجارت دارند كھ بزرگترین آنھا 

ھاي صادراتي این كشور ھاي مالیاتي دولت آمریكا بھ شركتتخفیف
كم  صدور ح سازمان و  ین  بھ ا پا  شكایت ارو بال  بھ دن كھ  ست  ا

د دالر بھ اروپـا میلیار4سازمان علیھ آمریكا، این كشور باید 
كند تا آفریقا و بـھ اتحادیھ اروپا تالش مي-3غرامت بپردازد. 

ویژه شمال آفریقا را از حوزة نفوذ اقتصادي آمریكا خارج سازد 
و با كشورھاي زیادي نظیر مراكش، تونس، مصر، الجزایر، اردن، 
لبنــان قراردادھــاي تجــارت آزاد منعقــد ســازد و بــا انعقــاد 

مشابھ با دیگر مناطق و كشورھاي جھان كھ حدود ھاينامھموافقت
باشد، درصدد اسـت تـا بـا ایجـاد یـك شـبكھ نامھ ميموافقت40

اقتصادي و تجاري نھادینھ شده با كشورھاي مختلف جھان، نفوذ 
از سـوي دیگـر، -4اقتصادي خود را در سراسر دنیا گسترش دھد. 

جارت آز قھ ت بزرگ منط پروژه  كردن  بال  با دن كا  قارة آمری اد 
كشور این قاره بھ جز كوبـا) در صـدد اسـت كـھ 34آمریكا (با 

با تمامي كشورھاي واقع 1اي را مشابھ نفتاروابط اقتصادي ویژه
ھـاي جـدي بھ دنبال مخالفت-5در نیم كرة غربي بھ وجود آورد. 

آلمان و فرانسھ با حملھ آمریكا بھ عراق، برخي از سناتورھاي 
حریم سخن از ت كایي  یان آمری بھ م سھ  مان و فران صادي آل اقت

اروپـا -6.آورند یعني امري كھ تاكنون سابقھ نداشتھ اسـتمي
درصدد است تا با نھادینھ كردن روابط اقتصادي خود با ایران، 
نفوذ آمریكا را براي ھمیشھ در بازار ایران مسدود كند و از 

پا این نظر وجود حالت مخاصمھ بین آمریكا و ایران بھ سود ارو
موضوع دستیابي بھ انرژي بھ عنوان عامل كلیـدي -7خواھد بود. 

كا و  سي آمری فات اسا لھ اختال یك از جم صنعتي و تكنولوژ سعھ  تو
مي شمار  بھ  پا  طب در ارو ین دو ق جدي ا ضات  كي تعار بھ ی رود و 

.)1387(امید بخش،بحران عراق تبدیل شده است

1. NATA:(North American Free Trade Agrement)
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مطلـوب ،وطي.  برخى نویسندگان نظم نـوین جھـانى را بـا شـر2
ستھ شتھدان ھار دا ند: و اظ یھ «ا بر پا نوین  ظم  كھ ن صورتى  در 

المللى ساالرى و توسعھ حقوق بشر و قوانین بینعدالت، صلح، مردم
استوار باشد و بكوشد میان نظم حقوقى و نظم سیاسى، اقتصادى و 

توان بھ دورنماى اخالقى جھان یك توازن پایدار ایجاد كند، مى
ود. طبیعى است كھ چنین نظم مطلوبى باید روابط آن امیدوار ب

قى و بین شاركت حقی یھ م بر پا كھ  ند  قرار ك تى بر لى مثب المل
صادقانھ بین كلیھ كشورھا، اعم از ضعیف و قوى، شمال و جنوب، 

تواند بھ عنوان چارچوب غنى و فقیر باشد. منشور ملل متحد مى
ھانى« نوین ج ظم  ما» ن یرد، ا قرار گ ستفاده  ھا و مورد ا كمبود

ثل  موارد، م سیارى  ھاى آن در ب بھ خأل جھ  ضل تو ست، مع حیط زی م
ــتھ ــدھاى ھس ــم و تھدی ــر، تروریس ــودفق ــرف ش ــد برط ( اى بای

).  218،ص1381کاظمي،
در حال توسعھ وتر كشورھاى جھان سومھاى مخالف: بیش. دیدگاه3

ستھ فت برخا بھ مخال ھانى  نوین ج ظم  با ن نوب،  ند و آن را و ج ا
تر كشورھاى توسعھ یافتھ و شمال بر این اى براى تسّلط بیشزمینھ

.)24-23،ص1371،يراحمدیامدانند(كشورھا مى
روند حوادث چند سالھ اخیر نشان داد كھ نظم نوین جھانى قادر 
یده  بھ تحقق بخشیدن بھ شعارھاى خود، كھ توسط بوش اعالم گرد

ست نھ،. نی ین زمی حددر ا لل مت ظاھمسازمان م كھ  شى ،  ھرا نق
اساسى براى آن در نظم نوین جھانى در نظرگرفتھ شده، در درون 

.)42،ص1382(شبان نیا،و برون خود با چالش مواجھ است
حران نین ب مىھمچ كھ ھایى را  شمرد  ظم توان بر ھان ن ماوراي ج

مى قرار  خود  تأثیر  حت  سى را ت حران سیا شناخت، ب حران  ند: ب دھ
عاتى نوین اطال ظم  طات و ن حران ارتبا ست، ب حیط زی حران م ، ب

ھایى ھستند كھ از نظر اقتصادى و بحران ھوّیت و امنیت و بحران
مى ید  ھانى را تھد نوین ج ظم  سندگان ن خى از نوی ند.بر از كن

كھ توازن توان بھ چنین نظمى امیدوار بود، مگر آنرو، نمىاین
عھ  قى جام ظم اخال قوقى و ن ظم ح سى، ن ظم سیا یان ن یدار م پا

.(ھمان)للى برقرار شودالمبین
اى دارد كھ نظم نوین جھانى مخالفان گستردهھمانطور كھ ذكر شد 

مى یل توان آنن بھ دل حده  یاالت مت لى ا فت، و یده گر ھا را ناد
اى كھ از زمان پس از جنگ نظامى باال و سلطھاقتصادي و توانایى 

جھانى دوم كسب نموده، درصدد است كھ این نظام را تحقق بخشد؛ 
نوینى چر ظام  نین ن قق چ گرو تح شور در  ى آن ك نافع مّل كھ م ا 
(ھمان).است

در عمل ي نظم نوین جھانيھایژگیو
. چامسكى ویژگى نظم نوین جھانى بھ رھبرى امریكـا را آكنـده 1

دو این بھ . براي ادعاي خوددانداز نژادپرستى و دورویى مى
ھاحملھ": استناد مي كندرخداد  بھ گونھ ي عراقصدام بھ كرد
اى در ھمھ جا گزارش شد و ھمین امر واكنشى ھمگانى را گسترده

میلى كمال بىباھایى پدید آورد كھ واشنگتن را ناچار كرد گام
لھ ما حم بردارد. ا یان  ظت از قربان شدیدتر و براى حفا ھاى 
نوب  مذھب ج شیعى  عراب  بھ ا صدام  تر  تاب عراق ویرانگر نھ باز
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، زمینھھ نگرانى چندانى. در ھمین خبرى گسترده را سبب شد، ن
ھاى ھمگانى ھاى تركیھ علیھ كردھا بكلى از نظر رسانھرحمىبى

تا امروز دوگانھ برخورد كردن ایاالت متحده دور ماند و این 
.)33،ص1375،يچامسک»(ھم ادامھ دارد

رنگ شـدن حاكمیـت مّلـى المللى و كمھاى بین. فعال شدن سازمان2
.  پس برشمرده اندھاى نظم نوین از ویژگىنیز یكىراكشورھا

جھان ھاى پیشرفتھ، بھ مدد اّتكا بھ فناورىاز پایان جنگ سرد
گرایى بھ موازات یكدیگر گرایى و جھانشاھد ظھور مفھوم منطقھ

نظیر المللى با ماھیت جدید ھاى بین. فعالیت سازمانستابوده
سازى ردن و ھمگون) براى یكپارچھ كWTO» (سازمان تجارت جھانى«

سان  ھاى یك ھا و الگو یین معیار شورھا و تع صادى ك تار اقت رف
روز بھ روز باعث شده ر سطح جھان، توسعھ و ھمگرایى اقتصادى د

كم جب  ند و مو خود بیفزای سیطره  لى قدرت و  یت م شدن حاكم نگ  ر
.)1378، يگاه سازمان کنفرانس اسالمیجا(بشوند كشورھا 

ھاى نظم نـوین ھاى بزرگ از دیگر ویژگىت. تقسیم قدرت بین قدر3
كھ تقریبا عموم تحلیل«جھانى است.  بر این نظرند  گران غربى 

اروپاى غربى یك قطب، و امریكا قطب دیگر خواھد بود. بر این 
اساس، امریكا مجبور خواھد بود كھ در نظم نوین، تن بھ تقسیم 

غول ھد و  چینقدرت بد مان،  پن، آل چون ژا صادى،  و ھاى اقت
مانند. كشورھاى نظامى مانند روسیھ در مقابل امریكا ساكت نمى

اوضاع جھانى تغییر كرده و در ساختار جدید، مالحظات اقتصادى 
جّدى براى بايژاپن و آلمان در این راستا، رقچین، ترند. مھم

ھاى جدیدى در امریكا ھستند. مشكالت داخلى امریكا و ایجاد قطب
تر ساختھ ھاى اسالمى این تحلیل را قوىكشورجملھسطح جھان از 

).1378،يافضل»(است
اسـتفاده از ھرگونـھ ابـزار بي ارزش بودن جان انسـانھا و . 4

براي حفظ قدرت 
كھ چرچیـل 1919موید این قضیھ فكر بنیادي چرچیل است. در سال 

در وزارت جنگ بود، فرماندھي نیروي ھوایي سلطنتي درقاھره از 
از سالحھاي شیمیایي علیھ " اعراب متعصب بھ او اجازه خواست تا

عنوان آزمایش" استفاده شود. چرچیل اجازه آزمایش را داد و ھر 
گونھ دودلي را در این مورد " غیر معقول" خواند و رد كرد. او 
با دلخوري گفت:" من این نازك دلي را در مورد استفاده از گاز 

ازھاي زھرآھنگین شدت طرفدار استفاده از گبھ درك نمي كنم و 
علیھ قبایل نامتمدن ھستم....".  در جاي دیگر چرچیل مي گوید" 

ھاي شیمیایيسالحھاي بي در جنگ نش غر كارگیري دا جز ب بھ  یزي  چ
).18-17،ص 1375(چامسكي،نوین نیست"

براي حفظ ثبات ي كشورھاي جنوبحمایت از دیكتاتورھا. 5
یاال ست ا شھ سیا توان در ری مي  كرد را  ین روی ستجو ا حده ج ت مت

ھاي كرد.  ھره  كي از چ پي ی مد چل ست اح ین سیا بھ ا شاره  در ا
(صدام)، زماني كھ جبار عراقبرجستھ اپوزیسیون دموكراتیك عراق

درھم مـي كوبیـد، گفـت كـھ 1991شورشھاي توده اي را در مارس 
ایاالت متحده " در انتظار آن است كھ صدام شورشیان را قصابي 

كھ ب ید  ین ام بھ ا ند  سازد." ك سرنگونش  سبي  سر منا ھا اف عد 



7

نتیجھ این اتفاق براي مردم عراق " بدترین حالت ممكن" خواھد 
صیبتي كھ م یدمن" بزرگ بود  قول فر بھ  شینگتن  براي وا ست و  ا

با  ند  صدام بتوا نین  شت آھ مت م گر حكو كن" ا یاي مم ترین دن بھ
).24ظاھرتر ادامھ پیدا كند(ھمان،ص شنامي دیگر و خو

اده و ھمراه كردن نھادھاي بین المللي بـراي دسـتیابي استف. 6
بھ خواستھ ھا    

آمریكا براي عملي كردن خواستھ ھاي خود بھ ھمراھي نھاد 
تا بھ اقدامات خود مشروعیت بخشد و نیاز داردھاي بین المللي 

عده  مین قا عراق از ھ شور  بھ ك لھ  ند. در حم ناع ك ھان را اق ج
سالحھاي كشتار جمعي در عراق مجوز استفاده كرد بھ بھانھ وجود

گرفت. بعدھا بھ حملھ بھ عراق را از شوراي امنیت سازمان ملل 
چنین سالحھاي پیدا نشد. ،استناد كمیتھ ھاي تحقیق خود آمریكا

ھستھ اي انرژياز دیگر موارد مشھود  فشار آمریكا بر آژانس
ستھ اي نرژي ھ یران از ا كردن ا حروم  براي م لل  سسازمان م ت.  ا

در نظم نوین جھاني بھ علت فشارھاي محسوس وغیر محسوس وتحمیل 
لي،  بین المل ھاي  بر نھاد حدانش  كا و مت سي امری غراض سیا ا

مشروعیت این نھادھا زیر سئوال رفتھ است.
نظم نوین جھاني و جھان اسالم

لب  كھ اغ شد  جب  ست، مو لوك كمونی ست ب سرد و شك نگ  یان ج پا
ی سالھ پ بي م شمندان غر طرح اندی سم را م غرب و كاپیتالی روزي 

معتقد ھستند كھ جامعھ 1نظیر ارنست گلنريكنند. اندیشمندان
سعادت و  گوي  ترین  ال نوان بھ بھ ع بي   سي غر برال دموكرا لی

ما ست.  فوكویا شري ا مع ب براي جوا شبختي  بي 2خو ضل  حل مع یز  ن
قي،  بھ تر سیدن  براي ر بي  یر غر مع غ یت جوا عدم امن باتي،  ث

عادت انساني،  را در  برقراري دموكراسي حقوق بشر پیشرفت و س
و بھ دنبال )1387(واعظ،و بازار آزاد رقابت اقتصادي مي داند

پـیش بینـي كـرد كـھ لیبـرال 1997" در سـال 3ل دویـلكآن "مای
بــراي ھمــھ رخ خواھــد داد( 2100و 2050دموكراســي در ســالھاي 
ي فكري، نظریھ با این مبنا).28، ص1380والتز نقل در پیشگاھي،

ھاني  نوین ج ظم  طن یدرح م نوین گرد ظم  جاد ن براي ای كا  و امری
شد. در جھان پیشگام یعني برقراري دموكراسي لیبرالیسم جھاني 

ست طرح ا بل  سئوال قا ین  گرش ا ین ن با ا سى حال  یا دموكرا آ
لیبرال غربى، الگویى براى جھانى شدن است؟ این سؤالى است كھ 

توسعھ و بھ ویـژه كشـورھاى جھـان اسـالم كشورھاى در حال باید
با طرح ویژگیھاي نظم قبال ھرچند . براى آن پاسخى جدى بیابند

نوین جھاني در عمل آشكار گردید كھ این الگو تاكنون نتوانستھ 
است شعارھاي خود را عملي كرده و توازن پایداري در نظم سیاسي 

ھایي نیز و اخالقي جامعھ بشري ایجاد كند و خود مسبب بحراني
صف ین و با ا ست،  حث ،شده ا طرح مبا شتر و  یل بی ظور تحل بھ من

دو نظریھ از متفكران غربي مطروحھ براي پاسخ بھ سئوال،نظري
نظریھ برخورد تمدنھا"  تبیین "و"با عنوان  " پایان تاریخ

Ernest Gellner.1

2. Fukuyama
3.Mickeal Doyle, Kant
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اسالم جھان ونقشجایگاه ضمن نقد این نظریھ ھا ،مي شود تا
مشخص شود.یاست جھاني در تمدن بشري و عرصھ س

طرح و نقد نظریھ پایان تاریخ
روھى از متفكران غربى با تاكید بر وجود یك پارادایم فرھنگى گ

باورند كھ لیبرالیسم با پایـان جنـگ براى جھانى شدن، بر این
پایـان سرد بھ فرھنگ غالب جھانى مبدل شـده اسـت. تـز معـروف

سس از ، 1ختاری مافران ین مدفوكویا بین ا ین ، م ست. در ا عا
جھانى شدن بھ معناى جھان شمولى، الگوى جامعھ لیبـرال دیدگاه

» پایـان تـاریخ«عنـوان غربى اسـت. وى در مقالـھ خـود، تحـت
گوید: آنچھ ما شاھد آن ھستیم، تنھا پایان جنگ سرد یا عبورمى

از یك مرحلھ ویژه تاریخى نیست، بلكھ ما شاھد پایان تاریخى 
تكامـل ایـدئولوژیك و جھـان شـمولى ن،ھستیم كھ نقطـھ عطـف آ

.بشـرى اسـتدموكراسى لیبرال غربـى بـھ عنـوان آخـرین دولـت
، 1989تز جھانى شدن دموكراسى لیبرال غربى را در سال فوكویاما

اتحاد جماھیر شوروى با اصـالحات گوربـاچوف زمانى مطرح كرد كھ
ز الگوپذیرى افراطى ادر مرحلھ آغازین افول كمونیسم و در راه

داشت.كاپیتالیسم گام برمى
نقد نظریھ پایان تاریخ

بھ تحوالت تـاریخى چشـم پوشـى از توجھفوكویاما در این نظریھ 
كرده است. نادرستى نظریھ وى بھ سبب عدم توجھ بـھ دو مسـالھ

ست:  كھ ا كي این بى، ی شمندان غر سیارى از دان عم ب بھ ز مروز  ا
2ع و مـوثرى داشـتھ،كھ رشد سریاسالم طى دو دھھ گذشتھ، ضمن آن

بھ خـود اىاى و جھانى، سھم و نقش قابل مالحظھدر معادالت منطقھ
وى بدون توجھ بھ و دیگر اینكھ). 1387(واعظ، اختصاص داده است

سـرزمینھاى مسـلمان دوره بازتاب و شكوفایى حركتھاى اسالمى در
ست در  یدئولوژى كمونی ست ا فول و شك بھ، ا یك جان طور  بھ  شین  ن

آرمانشھر جھانى را بھ مثابھ پیروزى مرام و مسلك غربـى تشكیل
بـھ پایـان رسـید امـا ایـن بـرگ كمونیستداند. بلى، تاریخمى

اگر كمونیسم اى براى دموكراسى لیبرال غرب نیست. چرا كھبرنده
نابود شد، ھنوز نھادھاى تفكر، فرھنگ و میراث تمدن اسالمى بھ 

در جوامع اسالمى و در قلب نیروى با تحرك و حیات بخش عنوان یك
جھان غرب، حضور فعال دارد و در دنیاى ماركسیستى دیروز و نیز

دانشمندان غربى، سیاستھاى جھانى، تاثیر گذار است. بسیارى از
1. The End of History

براساس سالنامھ كتاب واقعیات درسرشماري اخیر در آمریكا مشخص شد كھ ساالنھ 2
صد ھزار نفر دركشور آمریكا بھ دین اسالم مي گروند. طبق گراشھاي رسمي 

موسسھ مذھبي  خاص مسلمانان فعالیت دارد. 3000درفدراسیون روسیھ بیش از
ھمچنین در پژوھشھاي اخیر در كشور انگلیس در باره مسلمانان نشان داد كھ اسالم 

نفر انگلیسي بھ 14000گسترش یافتھ است بھ طوري كھ در چند سال اخیر بیش از 
فر زن ن77000اسالم روي آورده ا ند و بنا بر ھفتھ نامھ ساندي تایمز تاكنون 

انگلیسي مسلمان شده اند. اغلب تازه مسلمانان از كتاب "اسالم و منزلت انسان" 
اثر چالز جاي لو جان ایتون  دیپلمات برجستھ خارجي انگلیسي تاثیر پذیرفتھ ا 

كشور ند. امروزه بعد از دین مسیحیت، اسالم بھ عنوان دومین جماعت مذھبي بزرگ 
ود گردھمایي اسالمي فعالیت دارند( ر در حدبھ شمار مي رود. در حال حاضسوئد

).1384توحیدي،
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ضمن آن كھ گسترش اسالم را بھ عنوان یك خطر براى منافع غرب 
اند، بھ تاثیر اسـالم در امـور بـین الملـل اعتـراف كردهمطرح
قبـل، خبـرى از آن نبـود. جـان اند، امرى كھ تا دو دھھهنمود

واشـنگتن ضـمن آنكـھ -استاد دانشگاه جـورج تـاون، 1اسپوزیتو
غرب مطرح مى كند، بھ این موضوع بیدارى اسالمى را خطرى براى 

دارد كھ از الجزایر تا بوسنى تا آسیاى میانھ، پاكستان اذعان
امــل در سیاســتھاى عنــوان یــك عو كشــمیر، اســالم ھمچنــان بــھ

پایـان «مقالھ ،فوكویاماجاى تعجب است كھ .المللى مطرح استبین
میالدى یعنى زمانى كھ شوروى مجبور 1989را درست در سال » تاریخ
نشینى كند، بھ رشتھ تحریر درآورده است. افغانستان عقبشده از

مجاھدتھاى ملت افغانسـتان را در اما وى بھ طور غیر منصفانھ،
لیبـرال ون راندن ابرقدرت شرق بھ حساب پیـروزى دموكراسـىبیر

مى بى  یغر شھر ا فى دهگذارد و آن را آرمان شمول معر ھان  آل و ج
(ھمان).كندمى

طرح و نقد نظریھ برخورد تمدنھا
عدم  بى در  شمندان غر خود اندی یان  كھ از م لى  گر دالی از دی

ان شـده دموكراسى لیبـرال غربـى عنـوجھانشمولى و جھانى بودن
ــھ  ــت، نظری ــدنھا«اس ــورد تم ــوي»برخ ــاموئلاز س ــور س پرفس

كھ  ست  ھاروارد ا شگاه  ستاد دان ھھ ھانتینگتون، ا ین دو د در ا
باشد. وى بـا غربى و مسلمان مىاز جملھ مباحث داغ اندیشمندان

، مدعى شد "2تمدنھابرخوردبھ نام "1993در سال اىانتشار مقالھ
با افزایش رو بھ رشد جمعیت جھان فروپاشى كمونیست، كھ بعد از

اسـالم و مسـیحیت منتھـى اسالم، بھ تغییر موازنـھ دینـى میـان
شود، لذا جنگھاى تمدنى، اجتناب ناپذیر خواھد بود و اسـالممى

بــھ عنــوان خطــر عمــده بــراى تمــدن غربــى مطــرح خواھــد شــد. 
معتقدنـد سیسـتم روابـط بـین ھانتینگتون بر خالف بسـیارى كـھ

شرق بھ سیسـتم یـكان بعد از افول بلوك كمونیستالمللى در جھ
قطبى مبدل شده، بر این باور است كھ جھان، نھ تنھا یك قطبى 

تغییـر كـرده اسـت. قطبى بھ چند قطبى،بلكھ از سیستم دونیست
تمدنھاى مختلف در سیاستھاى منظور وى از سیستم چند قطبى، نقش

.)1387واعظ، (بین المللى است
1997ر كنفرانس اسالم سیاسـى و غـرب در سـال دھانتینگتون

، چنـد طول تاریخ، سیاست جھـانىبراى نخستین بار دربیان كرد 
ست شده ا مدنى  ند ت بى و چ گى و و قط حوالت فرھن ترین ت از مھم

اسـالم از رشـد نھضت اسالمى كھ در جھانازسیاسى در دھھ كنونى
خود را بھ چشمگیرى برخوردار شده است و طى آن مسلمانان، ھویت

اشاره بھ كـاھش وى ضمن، یاد مي كند.اندنوینى درك كردهصورت
غرب  صول  بى، مح برال غر سى لی كھ دموكرا ست  قد ا غرب، معت قدرت 

انحصار غرب نیست، و بھ شـكلھاى متفـاوتى غیـر از است اما در
معتقـد انجامیـد. ھـانتینگتون آنچھ در غرب وجود دارد، خواھد

توانند در یك مقیاس ھستند و نمىخاصارزشھاى تمدن غربى،است
مورد پذیرش واقع شوند. لذا دموكراسى بنـابر خاسـتگاه جھانى،

1. John L. Esposito
2. The Clash of Civilizations
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اسالمى پیاده نشده بلكـھ اگـر ھـم غربى در ھیچ یك از كشورھاى
دیدگاه ھانتینگتون بنابراین،.شده، بھ طور ناقص اجرا شده است

كید دارد،بر جھانى بدون لیبرالیسم غربى تا،فوكویامابر خالف 
كند: اول آن كھ جھان را بر اساس دو دلیل رد مىفوكویامانظر 

جھان چند قطبى در حركت است و ثانیـا، بعد از جنگ سرد بھ سوى
اصول پذیرفتـھ دمكراسى لیبرال غربى قادر نخواھد بود بر اساس

یاد ھان پ قاط ج خى ن بى در بر گوى هشده غر نابراین، ال شود. ب
، فوكویامـانیست. ھانتینگتون بـر خـالف جھانى شدنجامعى براى

براى كاپیتالیسـم غـرب و را نھ تنھا پیروزىمفروپاشى كمونیس
داند، بلكھ پایان جنگ سرد را آغازىبرپایى یك صلح جھانى نمى

د.كناك براى تمدن غربى ارزیابى مىخطرن
برخورد تمدنھانقد نظریھ
یھ ساختھ و نظر كھ  ست  یدگاھى ا مدنھا، د خورد ت تھ بر پرداخ

و بھ خاطر تحلیل نادرست آنان در دودھھ گذشتھاندیشمندان غرب
آنـان از حركتھـاى مردمـى و از تحوالت جھان اسـالم و عـدم درك

اسالمى است. اندیشمندان غربى بر اساس تجربیات تاریخى غـرب و
ست بھ نادر سیحیت،  شتھ م سالمى را ، گذ خواھى ا ھاى آزادی حركت

و یكى دانستن آنھـا بـا ، 3و بربریسم، 2، بنیادگرایى1تروریزم
اند، كھ ایـن، چیـزى جـز نكـوھش و كمونیسم معرفى كردهنازیسم

میـان ملـل غـرب بـھ ھمـراه فرھنگ و ارزشھاى مسلمانان را در
خطرناك آن، این است كھ امروز كھ ایننداشتھ و از جملھ نتایج

جزتوھمات بھ نام تئورى برخورد تمدنھا ارائھ مى شود، چیزى 
ملتھا و تھدیدى براى صـلح و امنیـت اشاعھ جنگ و بدبینى میان

).1387(نقل در واعظ، جھانى در پى ندارد
سالمى  شورھاى ا نھ ك مور خاورمیا ظر در ا صاحب ن سور اسپوزیتو پرف

اجتماعى جھان اسـالم -كتابھاى زیادى در مورد تحوالت سیاسى كھ
قـد اسـت كـھ تئورى برخورد تمدنھا، معتنوشتھ است، ضمن بررسى

بـھ عنـوان ھانتینگتون در تئورى خود بیش از اندازه بر تاریخ
منبع برخورد میان تمدنھا و ایدئولوژیھا تاكید كرده است و آن 

داند. وى بر این باور اسـت برخوردھاى آینده مىرا منبعى براى
بـا ترجمـھ اسالم توانستكھ تمدن اسالمى بدھكار غرب نیست زیرا

بردارى از آنھا، تمدن بـزرگ اسـالمى را بنـاآثار غرب و بھره
مى فرو  یت  باھى وجاھل بھ دوران ت غرب  كھ  مانى  ند، در ز فت، ك ر

و علمـى تمـدن اسـالمى بـا ترجمـھ غرب مجددا از میراث فلسـفى
رنسـانس دوباره آن علوم توانست از آنھا بھ عنوان اساس نھضـت

اسـالمى، بنابراین، فرآیند گسترش اسالم و سنتھاى.استفاده كند
دو نكتھ مھم در مورد جھانى شدن اسـت: اوال، اسـالم خود، گویاى

امروز بشرى سھیم اسـت و ھمـھ خود، در روند جھانى شدن و تمدن
و از آن غرب نیست. ثانیا، ارزشھاى اسـالمى، قابلیـت فراگیـرى

.)1387، ھمان(جھان شمولى را براى سایر ملل دارد
جھان اسالم ،واقعیات موجودبنابراین حسب اظھار صاحبنظران و 

جود،  ھاي مو با قابلیت ست و  كار ا بل ان یر قا گاه غ داراي جای

1. Terrorism
2. Fundamentalism
3. Barbarism
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جھان اسالم بھ  عنوان یك قدرت مھم در عرصھ  سیاست جھاني بروز 
كرده است.

اسالم بھ عنوان آخرین دین الھي با دارا بودن قوانین مترقي و 
خش سعادت ب مي  شر نظ براي ب شمول  ھان  فریج حدت آ یده آل ن وا، و

براي دستیابي بھ،مطمئنارائھ كرده است و آن را تنھا راه 
شنایي  براي آ ند.  مي دا شر  براي ب نوي  مادي و مع ستاوردھاي  د

ي كھ از آن سخن بھ میان آمد كھ در این مقالھ از نظمبیشتر با 
آن بــھ عنــوان نظــم ژئوپلیتیــك اســالم یــاد مــي شــود، ابتــدا 

بھ موضوع اصلي و در ادامھاساسي آن تبیین مي شودویژگیھاي 
تحقق بخشي نظم درمراكز اطالع رساني نقش و جایگاهمقالھ یعني 

پرداختھ مي شود.اسالمژئوپلیتیك
ک اسالمیتینظم ژئوپلویژگیھاي 

دھند کھ يارائھ ميک از نظم جھانیتیژئوپليریتصو،ن اسالمید
لیتیک نظم ژئوپموجود دارد. یيایآشکار با نظم جغرافيتفاوت

قاد  عث از  اعت سالم منب ندي ا جاي مرزب بھ  یدتي  ندي عق بھ مرزب
و در جھان اسالم ، حاكمیت قوانین سامان بخش اسالمي، وحدت ملي

ایجاد یك قدرت سوم، توجھ بھ جھان سوم و حمایت از مستضعفان 
ا چنین نگرشي مي خواھد بھ ایجاد بدر واقع اسالم با جھان است. 

نوني ی لي ک بین المل عادالت  قوا و م نھ  چارچوب مواز لوك در  ك ب
).115،ص1386تاکید ورزد( پیشگاھي فرد،

يمليمرزبنديبھ جايدتیعقيمرزبند
ند بر مرزب سالم  کھ ا ست آن  صل ی، ناديدتیعقينخ شتن ا ده انگا

ين شکل سازماندھیبھ عنوان مھمتريدولت مليو نفيانشعاب مل
سیس ضا تاکيا میف ضع گیورزد. ايد  حاليرین مو کھ يدر  ست  ا

ساس و بیبنا عھ  لیان جام نونين المل صالت جغرافيک يایبر ا
استوار شده است. اصالت ين المللیبيھايخود و مرزبندياسیس

ھا جایمان و عقیايمرز بھ  سرزمیمليده  مت یت و  گرش ا ن (ن
، يمختلف جامعھ بشريم خطوط جداکننده بخش ھای)، در ترسيمحور

ن الملل را تحت الشعاع یمقبول حقوق بیيایمات جغرافیتمام تقس
این نگـرش را خداونـد بـھ ). 79،ص 1303،يمیدھد( ابراھيقرار م

. طبـق ایـن 1سوره حجرات را بیان مي كند13وضوح در آیھ شریف 
آیھ شریفھ، خلقت انسانھا از جنس زن و مرد و قراردادن آنھ بھ 

ھت بوده كھ انسانھا ھمدیگر را صورت قبائیل و شعوب بھ این ج
قوا و  ھا ت ند و تن یدا كن فت پ كدیگر معر بھ ی سبت  سند و ن بشنا
قرب بھ حق را فضیلت معرفي مي كند. این آیھ نتیجھ گرفتھ مي 
یت و  شعب و مل لھ و  قوم و قبی سیت و  قرآن جن سالم و  كھ ا شود 
امثال آن  را جعلي و قراردادي و مقدماتي مي خواند و از انھا 

عرفت نسبت بھ یكدیگر نام عنوان " ابزار" وسایل شناخت و مبھ 
مي برد و ھرگونھ اصالت و استقالل و مرز دادن آنھا را نفي و 
آن مرزھا را مي شكند. خطاب بھ مردم مي گوید كھ باید از این 
مرزھاي جعلي و  زیستي و طبیعي فراتر روند و دنبال آنچھ اصل 

مان  مان ای كھ ھ ست  ضیلت ا یھ ف ست، و ما ند ا بھ خداو یده  و عق
).49،ص1370(موثقي، باشند

یا ایھا الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا وقبائیل "1
اتقكم ".لتعارفو ان اكرمكم عند
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اسالمين سامان بخشینقواحاكمیت 
قواندر  شا  سالم من ھان ا ظم ج ظین خش و تن سامان ب نده ین  م کن

ن معنا کھ اعتقاد بھ اصل ی. بھ االھي است،اجتماعيمناسبات 
لق حاکمیتوح بھ تع باور  بع آن  بھ ت صارید و  بر يت انح لق  مط

ب سان  ھان و ان ھج ند منت تا درکليميھ خداو سطوح یشود  ھ 
معتبر و ين و نظاماتیتنھا آن دستھ از قوانيمناسبات اجتماع

يام الھیموثق والزم االجرا قلمداد شود کھ منبعث از اراده و پ
بھ منزلھ ين المللیو حقوق بيسات نھادیجھ تاسیباشد." در نت

بر اصلي قانون گذاري بین المللي كھ يوه ھایطرق و ش اساسا 
منافع ملي دولت ھا و خرد و اراده بشر بنا پیدا كرده اند نمي 
توانند در سازماندھي جوامع انساني و تنظیم مناسبات و روابط 

یت و حا گرش مل ین ن با ا ند.  شمار آی بھ  ھا  لي كبین آن  یت م م
).118، ص 1375واجد اباطیل حقوقي محسوب مي شوند"( صدیقي، 

وحدت و ایجاد یك قدرت سومنظم جھان اسالم بر اساس 
گي  ھاي ویژ قھ  شتن تفر نار گذا بر ك سالم،  ھاني ا ظم ج سوم ن

بھ  ستیابي  ظور د بھ من قھ اي  یایي و فر گي، جغراف قومي، فرھن
نوعي وحدت و ھماھنگي عملي در راستاي ایجاد یك قدرت سوم در 
چارچوب موازنھ قوا و معادالت بین المللي كنوني تاكید مي شود. 

در ھمین رابطھ قـرآن ریشـھ و علـل ).121،ص1386،فردپیشگاھي( 
ختالف كن وا قھ اف مل تفر جاد عوا یدایش و ای سباب، پ جدایي ا و 

بدنبال آن  فاق و  فر و ن شرك، ك بر  ني  سلمانان، مبت یان م م
جنس،  یل  ھا از قب لھ  عت از ا بادت و اطا خدا و ع یر  یت غ عبود

نژاد  یت،  قھ، مل نگ، طب یت ر پذیرش وال ماره و  فس ا شیطان، و ن
استكبار و طاغوت و تسلیم شدن بھ آنھا و دوستي و ھمراھي با 

).52،ص1370آنھا مي داند(موثقي، 
اسالم در مقام ارشاد، ھمھ جا روي خطابش بھ مردم "الناس" 

پیامبر اسالم نیز عمال در راه انجام .یعني انسان ھا بوده است"
دوره كوتاه دادن ھمین رسالت جھاني گامھاي بلندي برداشت و در 

قدام  خود ا یین  في آ ھت معر عالي در ج سي ف با دیپلما مداري  زما
ز بھ اشکال مختلـف بـر یخدواند ن).114،ص 1366كرد"( خلیلیان، 
ده است و قدرت مسلمانان را در ید ورزیتاک1نآاصل وحدت در قر

حدت  نوان و ھیبھ ع سنت ال نابرايک  ست. ب کرده ا ن در یاراده 
ک قدرت ین، جھان اسالم بھ عنوان یسلمصورت تحقق وحدت جامعھ م

محسوب خواھد شد.موثرجھاني
توجھ بھ جھان سوم و حمایت از مستضعفان جھان

است. جھان سوم يئ، جھان سوم گرااسالمينظم جھانرھیافت چھارم
گرایي بھ طور اعم بھ مكتب یا رھیافتي اطالق مي شود كھ طي دھھ 

د استعمارزدایي و درنیتجھ در پي تشدید رونمیالدي 70و 60ھاي 
كرد و بھ یداورود قابل توجھ دولت ھاي تازه استقالل یافتھ پ

علیكم اذكنتم اعداء الف بین 1 جمیعا و التفرقوا واذكرو نعمھ  " واعتصو بحبل 
قلوبكم فاصبحتم بنعمتھ اخوانا و كنتم علي شفا حفره من النار فانقذكم منھما.  
" و ھمگي بھ ریسمان الھي چنگ زنید و پراكنده نشویدو نعمت خدا بر شما را بیاد 

ي بود و خدا میان دلھاي شما الفت انداخت و با نعمت آورید كھ بین شما دشمنان
خداوندي با یكدیگر برادر شدید و شما بر لبھ پرتگاه سقوط بودید و خداوند شما 

، سوره آل عمران).103را از آن نجات  داد( آیھ 



13

ياسالم بـرا).Taylor,1989,p30جامعھ بین المللي رشد و رونق یافت( 
ن یبھ حکم انسان بودن ارزش قائل است. از اافراد بشريتمام
فھیز حساس است و وظیر مسلمانان نینوشت غز نسبت بھ سریرو ن

ژه یبھ ويداند کھ نسبت بھ ھر گونھ ظلم و ستميمسلمانان م
آنھا بشتابند.ياریمستضعفان عکس المعمل نشان دھند و بھ 

چھ باید كرد؟
ك اسالم از  مباني نظري و عملي باوجود آنكھ نظم ژئوپلیتی

یژه  بھ و سانھا و  جات ان ھا راه ن ست و تن خوردار ا ستواري بر ا
طول لي در ست و سلمانان ا مل م سبب عوا بھ  یز و تاریخ  فھ آم تفر

سلم شده ضعف م حاكم ن یدار  صورت پا بھ  ھان  ظم در ج ین ن انان، ا
است. در این خصوص سید جمال الدین اسدآبادي منادي اصالح طلبي 

و شیوه ھاي دیني و وحدت مسلمین، علل تفرقھ و ضعف مسلمانان
راي رفع موانع و زمینھ سازي براي نیل بھ وحدت مسلمانان را  ب

سیدن مي ر یر  مل ز ھان، را در عوا سالم درج ستھ ا گاه بای بھ جای
:بیند

عوامل تفرقھ و ضعف مسلمانان
قي و ضائل اخال ساد وترك ف ماعيرواج ف قي و اجت طاط اخال در انح

میان مسلمانان
فاصلھ گرفتن از اسالم اصیل و نفوذ خرافات و بدعتھا در عقاید 

مسلمانان
مي ونژاديقومیت گرایي و تعصبات قو

عقیده بدون عمل و مسئلھ نفاق، قطع رابطھ و عدم ھمكاري میان 
علما و زمامداران

جدایي دین از سیاست و تبدیل خالفت بھ سلطنت
فرقھ سازي و فرقھ گرایي

استبداد داخلي
استعمار خارجي

).1370(موثقي، جھل و بي خبري و عقب ماندگي در علوم و فنون

مینھ ھاي وحدت مسلمانانو زشیوه ھاي رفع موانع 
كسب فضائل اخالقي و تحكیم مباني تربیتي و فرھنگي جامعھ اسالمي

مبــارزه بــا اســتعمار فرھنگــي( خوبــاختگي در برابــر غــرب و 
غربزدگیو...)

پیوند دین و سیاست و تاكید بر تعصب دیني
مبارزه با استبداد داخلي و برقراري حكومت اسالمي

مبارزه با استعمار خارجي
ویژگیھاي ژئوپلییتكي جھان شمول ھمانطور كھ اشاره شد اسالم با 

و مطابق با فطرت انساني از قابلیت قدرت جھاني شدن برخوردار 
شد  یر ر سالھاي اخ یاد در  ھاي ز شیب  فراز و ن غم  لي ر ست و ع ا
چشمگیري داشتھ است و نھادھا و موسسات بسیاري در جھت گسترش 

اسالم شكل گرفتھ است.
یدن بــھ وحــدت آرمــاني اســالم و برقــراري نظــم بــراي رســ

ھا نوین ج ظم  جود ن با و سالم  یك ا سرمایھ ژئوپلیت نافع  كھ م ني 
داران را صرفا تامین مي كند، راھي جز رفع موانع وحدت و رفع 

از تمــامي عوامــل تفرقــھ بــراي مســلمانان بــاقي نمــي مانــد. 
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ھل و  ھایي از ج ني ر ھدف یع ین  براي ا ھا  یت  ستعدادھا و قابل ا
ندگي و قب ما فعع گاه ر حدت و جای بھ و ستیابي  حدت و د نع و موا

یكي از نھادھایي بایستھ اسالم در جھان معاصر باید بھره جست.
كھ در آگاھي بخشي و وحدت آفریني مي تواند بسیار موثر باشد 
بھ  خش  ین ب ست. در ا ساني ا طالع ر كز ا ھا و مرا نھ  ھاد كتابخا ن

ز اطالع رساني در تحقق بخشي نقش و جایگاه كتابخانھ ھا و مراك
نظم ژئوپلیتیك اسالم پرداختھ مي شود.

اسالميکیتینظم ژئوپليدر تحققق بخشيستھ مراکز اطالع رسانیگاه بایجا
كھ از آن  ضر  صر حا عاتي ع عھ اطال نوان جام شود بھ ع مي  یاد 

اطالعات بھ عنوان عنصر تاثیر گذار در كلیھ جنبھ ھاي فردي و ا 
بھ طوریكھ جھان غرب در عھ ورود پیدا كرده است. جتماعي یك جام

خوبي از  بھ  ست  ستھ ا قاي آن توان ھاني و ال نوین ج ظم  یھ ن توج
مھ  لي در ھ بین المل لي و  ساني م طالع ر سانھ اي و ا ھاي ر شبكھ 
كشورھاي متحد خود استفاده كند . این امر از اھمیت و جایگاه 

نطور كھ در نظم ھمامراكز اطالع رساني حكایت دارد. بنابر این 
نوین جھاني از قدرت اطالعات براي غلبھ فرھنگي، سیاسي، نظامي

ند مي كن ستفاده  خالف ا شورھاي م با ،بر ك یارویي  براي رو
نرم  قدرت  مان  با ھ ضرورت دارد  ھاني  نوین ج ظم  ندھاي ن ترف

و وحيمبتني بر شود.  از آنجائیكھ اسالم دین برحق و مقابلھ
انسانھافرصت عرضھ حقایق اسالم بھ چنانچھاستفطرت انساني
شود، گرش داده  سلمانان نوع ن سالم و م بھ ا ھا  مي آن قاء  ارت

تــاكنون نتوانســتھ اســت از تمــامي جھــان اســالمامــا یابــد. 
قابلیتھاي خود در جھت عرضھ حقایق و روشنگري اذھان استفاده 
ند در  خوبي و ھدفم نوز ب كھ ھ ھا  ین قابلیت لھ ا ند.  از جم ك

و آگاھي بخشي انسانھا از جھاني نظم نوین ھ بامقابلراستاي  
آن استفاده نشده ، كتابخانھ ھا و مراكز اطالع رساني درجھان 

، برخي از در جامعھ جھانيآگاھي بخشي براي البتھ .استاسالم 
شكل گرفتھ و جھان اسالمنھادھا و تشكیالت رسمي و غیر رسمي در 

ر خبرگزاري، بنیاد ھاي نظیدر این راستاھم فعالیتھاي مھمي
تحقیاتي و انتشاراتي، وب سایت، روزنامھ و نشریات علمي چاپي 

كي ساني والكترونی طالع ر كز ا نھ و مر شكیل و كتابخا جاد و ت ای
درحد ا راھبردھاي مشخص و ھدفمنداز این امكانات بليو،شده

مي  ئوپلیتیكيدرك ظم ژ شي ن ظم بخ سالمن ست.ا شده ا ستفاده  ا
كتابخانھ ھا و مركز اطالع رساني در جھان اسالم نقش ظاھرا براي

خي از  ست بر كن ا ند مم ست. ھرچ شده ا یف ن ندي تعر شخص و ھدفم م
در كاركردھاي خود رابخشي از كتابخانھ ھا و مركز اطالع رساني

جایگاه مسلمانان اختصاص داده باشند جھت آگاھي بخشي و اعتالي 
گاه آنھا مشخص نشده است نقش و جایولي طبق یك برنامھ راھبردي

و چنانچھ تالشي نیز دراین زمینھ شده است آنچنان تاثیرگذار و 
پایدار نبوده است. بنابر این الزم است طي یك برنامھ راھبردي 
كھ از  سالم  ھان ا طرح در ج ساني م طالع ر كز ا ھا و مر نھ  كتابخا
خوردار  صص بر ساني متخ یروي ان كافي و ن جھ  سب، بود ساختار منا

ستند، شي از براي ھ گاھي بخ ھان آ عتالي ج ھاني و ا نوین ج ظم  ن
ھاي  سالت، ماموریت بازنگري ر بھ  سالم  ین ا ند. در ا خود بپرداز

خش از  ھا و ب نھ  ستھ كتابخا ھاي بای خي از راھبرد بھ بر لھ  مقا
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مركز اطالع رساني براي حمایت از نظم ژئوپلیتیك اسالم و آگاھي 
لب  ھاني در قا نوین ج ظم  یده ن شي از پد شنھادي بخ یر مدلي پی ز

پرداختھ مي شود:

مدل جایگاه بایستھ مراكزاطالع رساني در تحقق بخشي نظم ژئوپلیتك اسالم

ھریك از راھبردھا بھ سھم خود در تحقق بخشي نظم ژئوپلیتك 
و قدرت تاثیرگذاري آن اسالم موثر است. ولي آنچھ نقش و جایگاه 

استمرار مي بخشد توجھ و داشتن برنامھ براي ھریك و مضاعفرا 
ھا یك از دراز راھبرد ھر  مھ  ست. در ادا ساني ا طالع ر كز ا مرا

راھبردھا طرح و تبیین مي شود.

ن در جھان اسالمیوحدت آفرياز نھادھاياطالعاتيبانیت و پشتیحما
مذاھب یب  مع تقر یر مج جامعي نظ ھا وم بین نھاد سازمان   ،

جھان اسالم براي پیشبرد درازمان كنفرانس اسالمي،المجالس و س
خود ھداف  ندا ساني مان طالع ر عات و ا ند اطال یر، نیازم موارد ز

ھستند:
كوشــش در راه ایجــاد آشــنایي وتفــاھم بیشــتر بــین علمــا و -

متفكران و پیشوایان مذھبي جھان اسالم 

کمک به آزاد 
اندیشی وآزادگی

ارتقاي جایگاه 
علمی مسلمانان

نهادهاي 
رین وحدت آف

در جهان اسالم

تقویت روحیه 
اعتماد به نفس و 

بازگشت به 
خویشتن

تشکیل انجمنها و 
تشکیالت علمی  

در حوزه 
رسانیاطالع

کمک به ارتقاء 
عظمت و اعتالي 
اسالم و مسلمانان

آگاهی بخشی 
مراکز توسط 

اطالع رسانی

اعتالي آگـاهی  
سیاسی مسلمانان

ایجاد بانکهاي 
اطالعاتی از 
منابع علوم 

اسالمی

ایجاد وب 
سایتهاي فعال 
آگاهی بخش

ایجاد 
وبالگهاي 

فعال آگاهی 
بخش

معرفی منابع 
اطالعاتی مفید 
و آگاهی بخش

قویت نمایه ت
استنادي علوم

اسالمی

گردآوري و 
آرشیو خبرهاي 

تحلیلی 
بخشآگاهی

فراهم آوري منابع 
اطالعاتی روحیه 

بخش جهان ا سالم

دسترس پذیر 
ساختن منابع 

اسالمی وحدت 
آفرین

آگاهی سازي 
کشورهاي غیر 

مسلمان
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ھماھنگي و تشكیل جبھھ واحد بر اساس اصول مسلم اسالمي مقابل
توطئھ ھاي تبلیغاتي و تھاجم فرھنگي دشمنان اسالم

اشاعھ فكر تقریب بین توده ھاي مسلمان و آگاه كردن آنان با 
توطئھ ھاي تفرقھ انگیز دشمنان

اطالعات ارزشمندي در جوامع اسالمي وجود دارد كھ مي تواند بھ 
سالمي  حدت ا باني و كیم م براي تح مي  ستندات مھ نابع و م نوان م ع

شود قي  نھ . تل ین زمی سانيدر ا طالع ر كز ا ھا و مرا نھ  كتابخا
ند ھا و قادر ستاي محور ھداف در را بھ ا فرین  حدت آ ھاي و نھاد

و اشاعھ آنھا با فراھم آوري و انتخاب منابع اطالعاتي مناسب
مبادرت كنند.استفاده از امكانات و خدمات اطالع رساني خود 

يالم در حوزه اطالع رساناسيو تخصصيالت علمیل انجمنھا و تشکیتشک
تاریخ  یھ  قرون اول سالم در  مي ا شان عل سابقھ درخ بھ  جھ  با تو
اسالم منابع بسیاري وجود دارد كھ در كنج كتابخانھ ھاي اسالمي 

400ناشناختھ مانده اند. فقط در حوزه  نسخ خطي اسالمي وجـود  
ھزار نسخھ را تخمین زده اند. ولي كمتر كتابخانھ اي در جھان 

داشتھ نسخھ ( عنوان) خطي ھزار 100م وجود دارد كھ بیش از اسال
شد.  جودبا سالم و ھان ا طي در ج سخ خ نابع ن جامع از م گاھي  پای

ن یچنجا دارد تشكیالتي براي انجام ز این روابسیار خالي است.
البتھ در سالھاي با ھمكاري كشورھاي مسلمان بوجود آید.يامور

حوزه  ستگذاري در براي سیا یر  گره اخ سالم كن ھان ا ساني ج طالع ر ا
) تشكیل 1اطالع رسانان مسلمان( كاملیسبین المللي كتابداران و
فھ یك وق پس از  كھ  فت  سھ آن در ازطوالني یا ھارمین جل سال چ

در مـالزي 1387درآذر سـالپنجمـین جلسـھ آن خوشبختانھ ، 1374
شد. گزار  نیابر ھاین فعالیجاد چ شنایيت بات  ند موج خت مي توا

را فراھم و سیاستگذاري اطالع رساني جھان اسالم  يراث فرھنگیم
ت قدرت نظم یتقويتواند در راستايکھ ميکند. از جملھ موارد

عبارت است از:گذار باشد،ریتاثدر این حوزه اسالم يتکیژئوپل
جھان اسالم باشدياطالعاتيکھ معرف غناياطالعاتيھاجاد بانکیا

ر ساختن یدسترس پذيبراياسالميشورھاکيان فرھنگیب متولیترغ
يکھ بھ وحدت جھان اسالم کمک ميژه منابعیبھ ويمنابع اسالم

کند
جاد یاينھ ھایدر زميھ گذاریران و واقفان بھ سرمایب خیترغ

نیوحدت آفريمنابع اسالميتال سازیجی، ديبانک اطالعات
ان اسالم  درجھياطالعاتيو فراھم آورياز شناسینيل گروھھایتشک
جھان يشبرد قدرت اطالعاتیپيبرايمختلف تخصصيل انجمن ھایتشک
اسالم

اسالم و مسلمانانيکمک بھ ارتقاء عظمت و اعتال
در جھان اسالم و گسترش ظھور با مسلمانان در قرون اولیھ 
با انحراف از مسیر اسالم بعدھا داراي جایگاه ممتازي بودند.

قھ و چار تفر كود شدند.ضعف ح حداقل متي  چھ  سمت از چنان آن ق
عث  شود با طرح  لف م شكلھاي مخت بھ  سلمانان  خار م شتھ پرافت گذ
شكار  سلمانان آ ھا و غیرم نزد خودآن سلمانان  مت م شد عظ ھد  خوا

ساني  طالع ر كز ا ھا و مرا نھ  في شود. كتابخا با معر ند  مي توان
1 . International Congress of Muslim Librarians and Information Scientists(COMLIS)
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ت افتخارات جھان اسالم در گذشتھ و حال و برجستھ سازي نقاط قو
بھ  یان را  گاه جھان سالم ن ھان ا نوي ج مادي  و مع ھاي  ئي  دارا

ارتقاء بخشد.اسالم و مسلمانان 
شتنیھ اعتماد بھ نفس و بازگشت بھ خویت روحیتقو

جامع تاثيدرک  قدرت  گذاریاز  جب ير  مروز مو ھان ا سالم در ج ا
ر یباسايو روابط اجتماعياسیخواھد کھ مسلمانان در مناسبات س

شورھا ودر قدرتھاک با  جھ  تار يموا قدرت رف صالبت و  با  طرح  م
ند.ینما

توانند ين خصوص میدر ايکتابخانھ ھا و مراکز اطالع رسان
ک یتیت ژئوپلیموقعيکھ بھ نحويمنابع و مدارکيبا فراھم آور

ھ یت روحیشود، باعث تقويادآور مینانھ یمسلمانان را واقع ب
يچنانچھ بھ خوبارتباط ن یمسلمانان بپردازند. در ايخودباور

م شان عل شتھ درخ تاثيگذ قش و سلمانان و ن سلمانان در یم ر م
ت یگاه و موقعیان شود،جایمختلف بيق روشھایشرفت علم از طریپ
ن یابد و ایيان ارتقا میمسلمانان نزد جھانيواجتماعياسیس

شکوفا بھ دوران  شت  ضمن بازگ سلمانان  شد م ھد  عث خوا یيخود با
م شھايعل سالميو ارز تاثیھم تاثيا حت  ھم ت شند و  گذار با ر یر

از ياریرنــد. بســیقــرار نگين جھــانیت نظــم نــویــســلطھ حاکم
بھ يھستند کھ دسترسير اسالمیغيژه در کشورھایمسلمانان بھ و

ن رو یاطالع ھستند و از ايخود بيراث علمیگذشتھ پرافتخارو م
ن موضوع یايکھ بھ درستی. در صورتندارندبھ آنزینيتعلق خاطر

سلمانان و غیاح گرش م شود ن سالم یا  بھ ا سبت  سلمانان ن ر م
خواھد کرد.ير مثبتییمسلمانان تغاجتماعيگاهیوپا

مسلمانانياسیسيآگاھياعتال
سطح  سي در  سائل سیا ھاي م شھ  عد و ری سلمانان از قوا چھ م چنان

لي یوم ھم عم یت و ف با درا شند  شتھ با گاھي دا ھاني آ تري قج
تجزیھ و تحلیل مي كنند. در جھان امروز رویداد ھا مسائل را 

با  ند و  مي كن یدا  شر پ ھي ن ھاي گرو سانھ  سط ر سرعت تو بھ 
استفاده از تكنیكھاي رسانھ اي سعي مي كنند تاثیري خبري مورد 
نظر خود را بر مخاطبان خود بھ نحو دلخواه بگذارند. با توجھ 

ھا د سانھ  ثر ر ھاني اك نوین ج ظم  كھ در  ن ظام بھ این خدمت  ن ر
سلطھ قرار داد، اخبار و رویدادھا و تحلیل ھاي خبري بھ گونھ 
نابر  شد. ب ھاني با نوین ج ظم  ید ن كھ موردتای شود  مي  طرح  اي م
ستند،  بار م فت اخ كھ از دریا ھان  سلمانان ج سیاري از م ین ب ا
ین  ند در ا ستند. ھرچ حروم ھ صفانھ م بري من ھاي خ صحیح و تحلیل

ھ ھاي ملي كشورھاي اسالمي در برابر خصوص خبرگزاري ھا و رسان
رسانھ ھاي گروھي نظام سلطھ تالش مي كنند اخبار و تحلیل ھاي 
خود بھ مخاطبان خود برسانند ولي بھ علت ضعف سرمایھ گذاري در 
زمینھ رسانھ ھاي جمعي،گستره مخاطب محدودي را تحت پوشش خود 

اسالم و البتھ برگزاري  دوره ھاي آموزشي نیز با عنوان دارند. 
ید  سلمانان مف سي م قاء درك سیا براي ارت یز  ھاني ن نوین ج ظم  ن

خواھد بود. 
كتابخانھ ھا و مراكز اطالع رساني در جھان اسالم بھ ویژه 
ستر  كردن ب فراھم  یري در  فھ خط ستقل، وظی سالمي  م شورھاي ا درك
بار  سي روز و اخ عات سیا بھ اطال سلمانان  سي م براي دستر سب  منا
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مي جھان اسالمكتابخانھ ھا و مراكز اطالع رسانيآرشیوي دارند.
وتواننــد حــداقل بــا گــردآوري ھــا تحلیــل ھــاي سیاســي روز

مسلمانان را ،سازماندھي و قرار دادن آنھا در وب سایتھاي خود
نسبت بھ جریانھاي سیاسي مھم مطلع سازند.

آگاه سازي جھان غیر مسلمان نسبت بھ ماھیت اسالم ناب
نوی ظم  نافع در ن عارض م سبب ت بھ  ھاني  شروع ن ج یر م سرمایھ غ

ھمواره سعي داران با حكومتھاي اسالمي و در مجموع اسالم اصیل 
یر  شورھاي غ یان ك سالم در م نامطلوب از ا ھره اي  ند چ كرده ا
ند  صد دار بھ ق ین حر با ا قع  شند. در وا صویر ك بھ ت سلمانان  م

ي غیر مسلمان رفتار نامعقول خود در برابر اسالم را نزد كشورھا
نھ و  فت طلبا یات من مراه ن ھان را ھ ند و اذ پذیر كن یھ  توج
سلمان در  یر م شورھاي غ مردم ك سیاري از  ند. ب خود كن ضانھ  مغر
صورت كسب اطالعات صحیح از ماھیت اسالم نگرش آنھا نسبت بھ اسالم 
ھا و  نھ  صت را كتابخا ین فر شد. ا ھد  صحیح خوا سلمانان ت و م

معرفي منابع مفید در موضوع با وانندمي تمراكز اطالع رساني
ب سالم  سایتھاي ھا كارگیري وب  با ب ستند  جامع و م ساده،  بان  ز

یا،  ھاي روز دن بھ زبان فراھم جذاب و  سلمان  یر م ھان غ براي ج
این تعامل با مراكز اطالع رساني كمك شایاني در دریافت كنند.

سلمانان خو یر م نزد غ قي  سالمي حقی ھره ا شفاف از چ صویري  ھد ت ا
كرد.

و...)يعلميمسلمانان( روزآمد سازيگاه علمیجايارتقا
یھ  قرون اول مي در  شكوفائي عل یك دور  جز  بھ  سلمانان  م
تاریخ اسالم، بھ علت یك دوره فترت طوالني در جھان از جایگاه 

ولي خوشبختانھ در سالھاي اخیر علمي بایستھ برخوردار نیستند. 
ب سلمانان  یداري م موج ب سبب  سب بھ  تب منا بھ مرا ستیابي  راي د

ین  شاھد ا ند.  جام داده ا ظھ اي را ان بل مالح شھاي قا مي تال عل
سالمي و  شورھاي ا سالمي در ك ھاي ا یره المعارف تدوین دا عا  اد
تشكیل مجامع علمي و فرھنگي اسالمي است. در این عرصھ كتابخانھ 
ھا و مراكز اطالع رساني مي توانند نقش ارزنده اي ایفا كنند. 

بھ ا ھا  شاعھ آن كان ا عاتي و ام نابع اطال شتن م با دا كز  ین مرا
مي مثبت حركت علمي مسلمانان شتاب بخشند. یكي از این اتفاقات 

اي اطالع رساني مركز منطقھنمایھ استنادي اسالم ایجادتوان بھ
ناوري لوم و ف ستنادي ،شیرازع مھ ا یھ نا ین نما كرد. ا شاره  ا

براي  سبي  صي منا یین شاخ یزاتع سلمان م شورھاي م مي ك شد عل ن ر
در آینده این شاخص مي تواند زمینھ رقابت و توسعھ خواھد بود. 

بھ جز آن الزم است با علمي كشورھاي مسلمان را مھیا مي سازد.
ھمكاري كشورھاي مسلمان پایگاھھاي اطالعاتي جامعي و روز آمدي 
بھ  نھ  ترین ھزی با كم تا  شود  جاد  شگران ای ستفاده پژوھ براي ا

یشترین اطالعات علمي دسترسي داشتھ باشند.ب
يگرياز تحجر و افراطيو دوريو آزادگيشیکمک بھ آزاد اند
ر و اعتدال است. خداوند انسان را در قرآن بتد،اسالم دین تفكر

كریم بارھا بھ تعقل و اندیشیدن در آیات و نشانھ الھي دعوت 
خود انتخاب مي كند و بھ انسان اختیار داده است راه خویش را
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ایي ندارند. كند. انسانھاي متحجر و افراطي در قاموس اسالم ج
متاسفانھ از ھمان اوایل ظھور اسالم یك عده اي متحجر و متعصب 
و مقدس نما كھ فقط از اسالم ظاھر را گرفتھ از اسالم چھره اي 
خشن و ناموجھ جلوه داده اند. البتھ این عده یا خود بھ سبب 

اف كشیده شده اند و یا آلت دست ابرقدرتھا شده  جھلشان بھ انحر
و ظاھري ناخوشایند از اسالم بھ واسطھ انجام كارھاي متعصابھ و 
مھ دارد.  نوز ادا ضیھ ھ ین ق ند. ا كرده ا ئھ  طق ارا دور از من

مي توانند در دراین راستا كتابخانھ ھا و مراكز اطالع رساني 
حجران و متعصبان دو جھت روشنگري كنند یكي در جھت رفع جھل مت

شفاف سازي چھره اسالم با ارائھ ویژگیھاي اسالم بي غرض و دیگر 
مدي. برد ناب مح ین راھ قق ا ھان براي تح شنگري اذ ني رو یع

كتابخانھ ھا مي توانند امكان جھانیان و ھدایت قلوب منحرفان، 
سي  في و دستر شنفكرانمعر ید رو نابع  مف آزاده و آزاد بھ م

د.فراھم كننرااندیش

حاصل سخن
غرب در پي اجراي آن است آمریكا و حقیقت نظم نوین جھاني كھ 

ساده قت  ین حقی ست. ا ساده ا ست و درك آن  ید نی لي پیچ از ،خی
شناختھ  شاھنگ نا ین پی سمیت، ا سوي آدام ا پیش از  سال  ست  دوی

ست: شده ا عالم  ستورھاي بدخا ند از " د نھ مردان ثروتم واھا
ی ني آدم"  پ بان ب مي اربا مل  عده ع ین قا بھ ا ند و  مي كن روي 

كنند" ھمھ چیز از آن ما و ھیچ چیز از آن دیگران". در روزگار 
اسمیت بازرگانان و تولیدكنندگان معماران اصلي سیاست بودند. 
یق  بھ دق نان  نافع آ كھ م شد  مي  حي  نھ اي طرا بھ گو ست  پس سیا

ن از ترین وجھ ممكن برآورده شود. ھر چند تاثیر آنھا بر سایری
ــد ــز باش ــم انگی ــز غ ــان نی ــود آن ــع خ ــردم جوام ــھ م ( جمل

).17-16،ص1375چامسکي،
اگر پرده توھمي كھ " نسخھ" چرچیل را در خود فروپوشانده را 

روشن خواھد شد: بھتر كنار بزنیم خطوط ھادي نظم نوین جھاني
؛جوامع ثروتمند باید بر جھان حكومت كنندومردان ثروتمند 

ن مع ثروتم مین جوا ثروت و ھ تري از  سھم بزرگ بھ  سیدن  براي ر د 
؛قدرت رقابت كنند

چنانچھ كسي در سرراه آنھا قرار بگیرد بي رحمانھ سركوب كنند 
و از كمــك و ھمراھــي مــردان ثروتمنــد ملتھــاي گرســنھ كــھ " 
خواھشھاي" ایشان را برمي آورند، نیز در این راه استفاده شود 

).16،ص1375( چامسکي،و بقیھ انسانھا خدمت كنند و رنج كشند
بنابر این تكلیف مشخص است بھ ویژه براي كشورھاي جھان سوم كھ 

یر  قر و تحق جز ف یزي  شان چ ھاني عاید نوین ج ظم  ین ن مي از ا ن
بھ ویژه مسلمانان كھ ، شود. حال باتوجھ بھ این واقعیات تلخ
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، مي بایست با اجراي برخوردار از تعالیم متعالي اسالم ھستند
ظم  ھداف ن جاي ا بھ  یدتي  ندي عق ني مرزب سالم یع ئوپلیتكي ا ژ

بكارگیري قوانین سامان بخش، ایجاد وحدت و كنار مرزبندي ملي، 
بھ منظور دستیابي  گذاشتن تفرقھ ھاي قومي، فرھنگي، جغرافیایي 

مي تواند سعادت یك قدرت سوم، توجھ و حمایت از مستضعفان جھان 
و تعالي را براي بشر بھ ارمغان آورد.

بھ عنوان یك عنصر اساسي و اطالعاتكھمقتضیات عصر امروزر د
نظام سلطھ نیز ،در مناسبات كشورھا محسوب مي شوداھرم قدرت

ي از امكانات اطالعاتي و ارتباطي گسترده، خواستھ برخورداربا
بنابر این جھان اسالم راھي بھ جز ھاي خود را تحمیل مي كند.

ھان اسالم مي بایست براي جارد.مقابلھ و بكارگیري قدرت نرم ند
خود یك  ظم ژئوپلیت ھداف ن جراي ا ناوري ،ا عات و ف حوزه اطال در 

. سرمایھ گذاري قابل توجھي را انجام دھد،اطالعات و ارتباطات
مي  ساني  طالع ر كز ا فت مرا شاره ر كھ ا مانطور  ستا ھ ین را در ا

ظم توانند در جھت حمایت از نظم ژئوپلیتكي اسالم و مقابلھ با ن
لي  براي عم ند.  خاذ نمای موثري را ات ھاي  ھاني راھبرد نوین ج

در جھان اسالممي بایست مراكز اطالع رساني راھبردھاكردن این 
تعریف چشم انداز و ماموریتھا و كاركردھاي خود بازنگري كنند. 
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