
نسخه اعتدالی كه 
آمريکايی ها برای ما 
نوشته اند
  پروژه غرب برای محو اسالم ناب محمدی 
 قاسم روانبخش

یکی از شگردهایی که همواره در طول تاریخ برای تحت تاثیر قرار 
دادن افکار عمومی به کار گرفته می شده است، استفاده از مغالطه 
اشتراک لفظی است، بدین معنی که سیاسیون و نظریه پردازان 
سعی می کنند از واژه ای که دارای چند معناست بدون قراین 
خاصی که مرادشان را مشخص کند، آن لفظ را به کار گیرند، 
تا ذهن مخاطب را به معنای معروفش مشغول سازند، در حالی 
که خودشان معنای دیگری را اراده کرده اند. به عنوان نمونه واژه 
اصالحات که در 16 سال قبل میدان دار عرصه سیاست شد، از 
همین قبیل بود. این واژه حداقل دارای سه معنای متفاوت است؛ 
1. از ماده صلح به معنای آشتی، 2. از ماده صالح به معنای 
تغییر تدریجی  به معنای  سالمت و درستی، 3. ترجمه رفرم 
نظام. روشن است که توده های مردم از واژه اصالح طلبی همان 
معنای دوم را می فهمیدند، ولی سیاسیون عصر به دنبال اجرایی 
کردن اصالحات به معنای سوم بودند. کاری که سرنوشت آن 
در پایان کار دولت اصالحات بر همه عیان شد و اهداف واقعی 
آن در فتنه 88 نقطه ابهامی باقی نگذاشت. واژه اعتدال نیز از 
همین سنخ است؛ این واژه معانی متفاوتی دارد که یکی از آن ها 
میانه روی و حرکت بر جاده میانه، به دور از افراط و تفریط 
است. همان که قرآن مجید آن را امت وسط نامیده است. ولی 
معنای دیگر آن همان معنای وارداتی است که دشمن آن را اراده 
کرده است؛ یعنی اسالمی که آمریکایی ها بپسندند و با منافع 
غربی ها هیچ تعارضی نداشته باشد، بلکه اهداف و منافع آن ها 
را به نحو احسن تأمین کند. در این نوشتار جهت آشنایی با 
شاخص هایی که غربی ها برای اسالم اعتدالی مشخص کرده اند 
به معرفی بخشی از آن ها می پردازیم تا روشن شود که اعتدالی 
که دولت یازدهم از آن دم می زند، چه وجه تمایزی با اسالم 
اعتدالی آمریکایی دارد. در این باره به تحقیقات موسسه رند در 
این موضوع می پردازیم. ابتدا خوب است به اختصار با موسسه 

مذکور آشنا شویم و سپس به پروژه اسالم اعتدالی بپردازیم.
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  آشنایی با موسسه رند
بواسطه  که  است  غیرانتفاعی  موسسه ای   ،)RAND(رند موسسه 
تحقیق و تحلیل در بهبود خط مشی ها، تصمیم سازی ها و ... کمک 
امنیت  آموزش،  بهداشت،  همچون  مسائلی  روی  رند  می نماید. 
ملی، امور بین المللی، قانون و تجارت، محیط و حتی با داشتن یک 
ستاد تحقیق شامل مرکزی فکور و برتر، بر مسائل مختلف جهانی، 
متمرکز شده است. رند بیش از 60 سال است که در راستای دانش 
بشری تالش و به عنوان یک سازمان بی طرف برای امور سیاسی 
و تجاری نیز احترام قایل است. )سایت موسسه، چشم انداز توسعه 
و امنیت ساالنه، 11 اردیبهشت 1390(. این مؤسسه پژوهشی  در 
واقع یکی از اتاق های فکر ایاالت متحده آمریکا می باشد که در 
سال 1948 میالدی توسط نیروی هوایی ارتش امریکا تأسیس شد. 
مؤسسه رند دارای 1700 کارمند بوده و بودجه آن در سال 2010 
روزنامه نگار  ابال«  »الکس  بود.  دالر  میلیون  بر247  بالغ  میالدی، 
موسسه  بایگاني   به  دسترسي  اجازه  پیش  چندي  که  آمریکایي 
نظرسنجي »رند« را بدست آورده بود، از برخی برنامه هاي سري 
این موسسه پرده برداشت. این روزنامه نگار آمریکایي در گفت وگو 
با شبکه تلویزیوني »پریزن پلنت« گفت: »همه ما آمریکایي ها بدون 
آن که بدانیم، تحت کنترل رند هستیم.  هدف نهایي رند از اقداماتش 
در دست گرفتن همه جوانب زندگي اجتماعي توسط تکنوکرات ها 
در راستاي تشکیل یک دولت واحد جهاني است. در واقع به همین 
خاطر است که رند بر مطالعات اجتماعي متمرکز شده تا قادر به 
پیش بیني رفتار انسان ها باشد. رند در واقع یک دولت در سایه است 
که نخبگان تکنوکرات در آن متولد مي شوند. )سایت مشرق، 25 

اردیبهشت 1390(
»ایجاد شبکه  نام  با  کتابی  فوق،  اهداف  راستای  در  رند  موسسه 
مسلمانان میانه رو« را در 10 فصل تدوین کرده است. این کتاب 
که با پشتیبانی مالی بنیاد اسمیت ریچاردسون به چاپ رسیده در 
صدد آن است که با فرهنگ سازی، اسالم اعتدالی را در کشورهای 

به  را  اسالمی  چنین  حاکمیت  راه های  و  کند  نهادینه  اسالمی 
طرفداران خود در همه کشورها آموزش دهد. نویسندگان این کتاب 
از اسالم واقعی، با عنوان »تروریسم جهادی« یاد می کنند. آن ها بر 
این باورند که اسالم جهادی یا به اصطالح خود آن ها تروریسم 
جهادی، منافع غرب را تهدید می کند. از این رو باید براساس همان 
مدلی که در دوران جنگ سرد، اتحاد جماهیر شوروی را زمین گیر 
کرد، اسالم جهادی را زمین گیر کنیم. آن ها معقدند اسالم گرایان 
تندرو هرچند در اقلیت هستند اما توانسته اند شبکه های قدرتمندی 
را در جهان اسالم و در میان جوامع مسلمان آمریکای شمالی و 
اروپا ایجاد کنند، در حالی که بیشتر مسلمانان در کشورها و جوامع 
اسالمی، میانه رو و لیبرال هستند اما نتوانسته اند شبکه هایی مشابه 
ایجاد کنند. بر این مبنا ایشان معتقدند ایجاد شبکه های میانه رو در 
جهان اسالم به کاتالیزورهای خارجی نیارمند است و با استفاده 
از تجربه آمریکایی ها در ایجاد و تقویت شبکه های آزاداندیشان و 
دموکراسی خواهان در دوران جنگ سرد، می توان نقشه راهی برای 

ایجاد شبکه های مسلمانان لیبرال و میانه رو ارائه کرد.

  مدل آمریکایی در جنگ سرد
خود  شبکه سازی  برنامه های  سرد،  جنگ  دوران  در  آمریکایی ها 
را برای زمین گیر کردن شوروی ها و تفکر مارکسیستی، در چهار 
مرحله اجرا کردند: 1. کمک به سازماندهی گروه های شبکه ساز 
این  از  مالی  حمایت  برای  بنیادهایی  ایجاد   .2 دموکراسی طلب 
گروه ها، با حفظ فاصله و ارتباط آن ها با دولت آمریکا 3. تنظیم 
رهنمودهای سیاسی برای گروه ها و نهادهای مورد نظر از طریق این 
بنیادها 4. فراهم کردن کمک های مستقیم محدود برای گروه ها و یا  
نهادهای شبکه ساز از طریق فعالیت برخی عناصر سیاسی به عنوان 
مشاوران رهبراِن سازمان ها. آمریکایی ها سعی می کنند با استفاده از 
تجربیاتی که از دوران جنگ سرد آموخته اند با چالش های کنونی 
در جهان اسالم مقابله کنند. آن ها معتقدند میان دوران جنگ سرد 
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و چالش های کنونی امریکا و غرب در جهان اسالم در حال حاضر 
شباهت های عمده ای وجود دارد که بر خی از آن ها عبارت اند از: 
1. در جریان جنگ سرد آمریکا با تهدید عمده ای از سوی شوروی 
روبرو بود که شامل احتمال حمالت ویرانگر هسته ای نیز می شد. 
شوروی به ترویج ایدئولوژی ای می پرداخت که به دموکراسی غربی 
حمله می کرد. امروزه نیز ایاالت متحده آمریکا و هم پیمانانش با 
تهدید ایدئولوژیکی روبرو هستند که توسط جنبش های جهادی 
و  آمریکا  سرد  جنگ  دوران  در   .2 می شود.  ترویج  بین المللی 
متحدانش مبارزه ای ایدئولوژیک میان لیبرال دموکراسی و کمونیسم 
را آغاز کردند که این مبارزه ایدئولوژیک، تمامی ابعاد دیپلماتیک، 
نیز  امروزه  نظامی و روانشناسانه ـ را دربر می گرفت.  اقتصادی، 
آمریکا درگیر مبارزه ای است که هم نبرد مسلحانه ای و هم جنگ 
عقیده ها را دربر می گیرد و تنها در صورتی در این مبارزه به پیروزی 
خواهد رسید که ایدئولوژی های به اصطالح افراط گرایان در چشم 

مخاطبان و حامیانشان بی اعتبار شود.

  مهم ترین تنگنای آمریکایی ها
تجربیات آمریکا  در دوران جنگ سرد و موفقیت هایی که کسب 
کرده است، نشان می دهد که بهترین مدل برای مقابله با خطراتی که 
امروز آمریکا  را تهدید می کند، شبکه سازی در کشورهای مسلمان 
از نوع اعتدالی و میانه رو می باشد. از نظر کارشناسان موسسه رند، 
یکی از اقدامات مهم آمریکا در این خصوص، باید ارتقاء دموکراسی 
باشد. از این رو برای ایجاد دموکراسی در این کشورها پروژه هایی 
همچون ایجاد آزادی بیان، آزادی مذهبی و دیگر آزادی های مدنی 
پیگیری می شود. مساله مهم دیگر توسعه جامعه مدنی است. در 
واقع تالش های آمریکا برای توسعه جامعه مدنی بسیار گسترده تر 
از برنامه های ارتقاء دموکراسی است. توسعه جامعه مدنی اقداماتی 
مستقل،  رسانه های  اقتصادی،  فرصت های  گسترش  همچون 
حفاظت از محیط، طرح حقوق اقلیت ها و حقوق زنان، دسترسی 
به مراقبت های بهداشتی و آموزشی را دربر می گیرد. از نظر برخی 
کارشناسان توسعه جامعه مدنی در واقع رهیافتی غیرمستقیم برای 
اصالحات سیاسی است که ضمن تقویت نهادهای دموکراتیک، 
واکنش رژیم های حاکم را به حداقل می رساند. راهکار مهم دیگر 
و  عمومی  دیپلماسی  از  استفاده  شبکه سازی  برای  امریکا  دولت 
برقراری ارتباط با مردم و تحت تاثیر قرار دادن آن ها در جوامع مورد 
نظر است. دیپلماسی عمومی مجموعه اقدامات آمریکایی ها، مانند: 
تأمین بودجه تأسیس رادیو و تلویزیون های خصوصی، حمایت از 
گروه های معارض و حتی حمایت های آکادمیک  را دربر می گیرد. 
از جمله ابتکارات آمریکا برای تقویت دموکراسی در خاورمیانه، 
ابتکار مشارکت خاورمیانه )mepi( با هدف تاثیرگذاری بر چهار 
گروه سیاستمداران، اقتصاددانان، محصالن و زنان می باشد که در 
ظاهر توسط سازمان های غیردولتی حمایت می شوند. این مجموعه 
بر مساله آموزش و ارتباط با دانشجویان در سراسر منطقه خاورمیانه 

سرمایه گذاری بسیار زیادی کرده است.

  نقشه راه برای ایجاد شبکه های میانه رو در جهان اسالم
اقدامات  و ضروری ترین  مهم ترین  از  یکی  رند  موسسه  نظر  از 
برای شبکه سازی، میان مسلمانان میانه رو، شناخت اسالم اعتدالی 
و شاخص های آن است. از این رو سعی کرده است با کشف این 
شاخص ها، زمینه های ایجاد و تقویت این شبکه را فراهم نماید. 
شاخص های مسلمانان میانه رو از نظر کارشناسان موسسه رند بدین 
قرار است: 1. تعهد به دموکراسی و اعتقاد به مشروعیت مردمی به 
جای مشروعیت الهی؛ همان طور که در سنت غربِی لیبرالی وجود 

دارد. مسلمانان میانه رو قائل اند مشروعیت سیاسی از خواست مردم 
و از طریق انتخابات آزاد و کاماًل دموکراتیک نشأت می گیرد. 2. 
جهانی دانستن ارزش های دموکراتیک، این دسته از مسلمانان بر این 
باور اند ارزش های دموکراتیک، جهانی است. بر این اساس آن ها 
معتقدند دموکراسی باید اساس قوانین و سنت های اسالمی باشد. به 
همین دلیل تالش می کنند، برخی مبانی دموکراسی را به قرآن نسبت 
دهند، ایشان دستور قرآن به مسلمانان برای اداره امور از طریق شورا 
را بر این مبنا تفسیر می کنند. 3. تاکید بر منابع قانونی غربی؛ مسلمانان 
میانه رو بر منابع قانونی غیرفرقه ای و غیرمذهبی که در سیستم های 
غربی مورد توجه است تاکید دارند، در حالی که مسلمانان جهادی 
تنها بر جاری شدن احکام شریعت تاکید دارند. 4. احترام به حقوق 
زنان و اقلیت ها؛ این دسته از مسلمانان با فمینیست های مسلمان 
و گفتگوی بین مذاهب، آزاداندیشانه برخورد می کنند و معتقدند 
برخی دستورات تبعیض آمیزِ قرآن و سنت، به موقعیت زن در جامعه 
و خانواده آسیب می زند. از این رو بر این باورند تعلق گرفتن یک 
دوم ارث به فرزند دختر در برابر پسر، باید بازبینی شود، زیرا شرایط 
فعلی جامعه با زمان حضرت محمد )ص( تفاوت دارد )همان، 
ص28 الی 30(. از دیگر شاخص های این گروه اعتقاد به این است 
که قانون شریعت محصول شرایط تاریخی زمان است و برخی 
موضوعات آنـ  مانند: مجازات بدنیـ  دیگر زمینه های الزم جهت 
اجرا را نداشته و از این رو باید با شرایط مدرن سازگار شود. )همان، 

ص 131(

  شرکای بالقوه غربی ها درجهان اسالم
با  مقابله  برای  غربی ها  و  آمریکا  مذکور،  ویژگی های  اساس  بر 
آنچه افراطی گری می خوانند، سه دسته را به عنوان شرکای بالقوه 
خود انتخاب می کنند؛ سکوالرها، مسلمانان لیبرال و سنت گرایان 
میانه رو، مانند صوفی ها. سکوالرها در جهان اسالم در سه گروه قابل 
دسته بندی هستند: سکوالرهای لیبرال، سکوالرهای ضد روحانیون 

و سکوالرهای طرفدار استبداد.
1.  سکوالرهای لیبرال از نهادها و قوانین غیردینی در چارچوب 
جامعه ای دموکراتیک حمایت می کنند. آن ها به ارزش های لیبرال 
یا ارزش های دموکراتیک ـ اجتماعی که محور مدل غربِی مذهِب 
مدنی را شکل می دهد، معتقدند. این گروه به جدایی دین از سیاست 
اعتقاد دارند ولی خصومتی با مذهب ندارند. ارزش های مورد نظر 
این گروه به جهت گیری ارزش های سیاسی غرب بسیار نزدیک 
است. دسته دوم سکوالرهای ضد روحانی هستند که خاستگاه آن 
بیشتر در ترکیه است. آن ها با هویت مذهبی از جمله پوشش زنان 
مسلمان در محافل آموزشی یا عمومی مخالفت سرسختانه ای دارند. 
دسته سوم سکوالرهای طرفدار استبداد هستند که گروه هایی نظیر 
بعثی ها، نئوکمونیست ها و طرفداران اعمال فشارهای استبدادی را 
دربر می گیرد. این گروه گرچه با اسالم مخالفند ولی در مواردی که 
مصالحشان اقتضا کند، از سمبل های دینی و مذهبی استفاده می کنند، 

مانند: صدام حسین. 
هستند  گونه ای  به  مسلمانان  از  دسته  این  لیبرال؛  مسلمانان   .2
عین حال  در  دارد،  مذهبی  بنیاد  آن ها  سیاسی  ایدئولوژی  که 
غربی  دموکراسی  ارزش های  با  دارند،  نظر  در  که  دستورالعملی 
منطبق است. آن ها تالش می کنند ارزش های اسالمی با جهان مدرن 
هماهنگ شود. آنچه که مسلمانان لیبرال در اعتقاد به آن اشتراک نظر 
دارند، ارزش های اسالمِی هماهنگ با دموکراسی، پلورالیزم، حقوق 
با مفهوم دولت اسالمی  بشر و آزادی فردی است. آن ها به ویژه 
مخالفند و تاکید دارند که در قرآن هیچ اشاره ای به سازماندهی 
دولت نشده است. مسلمانان لیبرال ریشه های دموکراسی اسالمی 
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آمریکا و غربی ها برای مقابله 

با آنچه افراطی گری می خوانند، 

سه دسته را به عنوان رشکای 

بالقوه خود انتخاب می کنند؛ 

سکوالرها، مسلامنان لیربال 

و سنت گرایان میانه رو، 

مانند صوفی ها. سکوالرها 

در جهان اسالم در سه گروه 

قابل دسته بندی هستند: 

سکوالرهای لیربال، سکوالرهای 

ضد روحانیون و سکوالرهای 

طرفدار استبداد.



را در مفهوم قرآنی شورا تشخیص داده اند که به عقیده آن ها به 
معنای تساوی گرایی سیستم سیاسی است. بر این اساس باید دولت 
اسالمی دموکراتیک باشد. از نظر آن ها شریعت بر مبنای شرایط 
تاریخی خاص، در دوره زمانی خاصی به وجود آمده است و اکنون 
با توجه به شرایط جدید، باید اصالح شود. )همان، ص 30 الی 31(
مسلمانان  شامل  میانه رو  سنت گرایان  میانه رو؛  سنت گرایان   .3
محافظه کاری مانند: صوفی ها است که عقایدشان برای قرن ها مورد 
حمایت قرار گرفته است. برخی از رهبران صوفی مخالف هر نوع 
رژیم اقتدارگرا هستند که کنترل شیعی را بر افکار و عقاید موجب 
می شود. بر این اساس آن ها جدی ترین منتقد حکومت های ایران و 

عربستان هستند. )همان ص 31 الی 33( 
طراحان ایجاد شبکه مسلمانان میانه رو در نهایت اظهار می دارند 
هرچند اسالم گرایان میانه رو از جمله لیبرال ها نیستند ولی عقاید 
تعامل  این گروه  با  باشد که  برای آمریکا  آن ها می تواند فرصتی 
داشته باشد. برخی بنیادهای مورد حمایت آمریکا در این خصوص 
به مشارکت با سکوالرها و اسالم گرایان میانه رو که با ارزش های 
اروپایی  کشورهای  در  هستند.  عالقمند  موافقند،  دموکراتیک 
مانند: انگلستان، اسپانیا، و فرانسه نیز تمایل به تعامل با این گونه 

اسالم گرایان وجود دارد.

  معیارها
کارشناسان موسسه رند در نهایت به ارائه معیارهایی می پردازند 
که بتوان با آن مسلمانان میانه رو را از تندرو تفکیک کرد. آن ها 
اظهار می دارند: »صرف این که گروهی خود را دموکراتیک بنامد 
و از انتخابات به عنوان راهی برای تشکیل دولت حمایت کند ـ 
همچون حزب اخوان المسلمین مصرـ  کافی نیست. در این عرصه 
احترام به آزادی بیان، آزادی مذهب و نیز آزادی الحاد به همان 
اندازه مهم می باشد. بنابراین در تعیین ویژگی های میانه روی برای 
گروه یا جمعیتی خاص، نیاز به تصویری کامل از جهان بینی آن 
گروه داریم. این تصویر می تواند از پاسخ های ارائه شده به سواالت 

زیر حاصل شود: 
آیا آن گروه یا شخص از خشونت حمایت کرده یا آن را نادیده 

می گیرد؟ این مساله در گذشته به چه صورت بوده است؟ 
آیا از دموکراسی حمایت می کند؟ در این صورت آیا دموکراسی را 

به لحاظ حقوق شخصی تعریف می کند؟
آیا از حقوق بشر پذیرفته شده از سوی جامعه بین المللی حمایت 

می کند؟
آیا استثنائات را می پذیرد؟ ) با توجه به آزادی مذهب( 

آیا به این امر معتقد است که تغییر مذهب، یک حق شخصی است؟ 
آیا بر این باور است که دولت باید بخش قانون جزائی شریعت را به 
اجرا در آورد؟ یا بر این باور است که برای حامیان سیستم حقوقی 
سکوالر، در موضوعات حقوق مدنی نباید گزینه هایی به غیر از 

قانون شریعت وجود داشته باشد؟
باید از حقوق  اقلیت های مذهبی  امر معتقد است که  این  به  آیا 

مساوی با مسلمانان برخوردار باشند؟
آیا بر این باور است که یک عضوی از اقلیت های مذهبی می تواند از 
پست های باالی سیاسی در یک کشور با اکثریت مسلمان برخوردار 

باشد؟« )همان، ص 127- 128(
برای تشخیص  معیار خوبی  به پرسش های فوق می تواند  پاسخ 
تشخیص،  از  پس  تا  باشد  جهادی  از  اعتدالی  اسالم  طرفداران 
مورد حمایت غربی ها قرار گیرند و با حمایت های مالی مستقیم 
یا غیرمستقیم آن ها بتوانند در جهان اسالم به مقابله با اسالم ناب 

محمدی و اسالم انقالبی بایستند.



  گروه های هدف
مهم ترین گروه های هدف برای آمریکایی ها جهت ایجاد شبکه های 
لیبرال  مسلمان  دانشگاهیان   .1 از:  عبارت اند  اعتدالی  مسلمانان 
و سکوالر؛ »لیبرال ها به سمت مراکز تحقیقاتی دانشگاهی یعنی 
آن جایی  از  دارند.  باشند، گرایش  تاثیرگذار  که می توانند  جایی 
که شبکه هایی از روشنفکران لیبرال و میانه رو در سرتاسر جهان 
اسالم وجود دارد، این بخش مهم ترین عنصر متشکله برای شبکه 

بین المللی مسلمانان میانه رو می باشد.« )همان، ص 139(
موفقیت  از دالیل  »یکی  رند  نظر  از  میانه رو؛  2. روحانیون جوان 
رادیکال ها آن است که از مساجد برای تبلیغ ایده هایشان و عضوگیری 
استفاده می کنند. از سوی دیگر دانشگاهیان لیبرال برای تعامل با مردم 
در مساجد احساس راحتی نمی کنند. از دید آن ها بیان دیدگاه های 
علمی به زبان عامیانه بسیار سخت است. بنابراین یک جنبش لیبراِل 
میانه رو،  روحانیون  فعال  مشارکت  به  توده ای،  پایگاه  با  مسلمان 
به خصوص روحانیون جوان بستگی خواهد داشت؛ یعنی کسانی که 

رهبری آینده را در اختیار خواهند گرفت.« )همان،  ص 140(
3. گروه های زنان و اقلیت های مذهبی؛ »بیشترین ضرر و آسیب از 
گسترش بنیادگرایی اسالمی و تفاسیر سخت از شریعت متوجه زنان 
و اقلیت های مذهبی می باشد. در برخی کشورها زنان برای دفاع از 
حقوق خود در برابر موج فزاینده بنیادگرایی،  سازماندهی را آغاز 
کرده و روزبه روز در کشورهای مسلمان بر اهمیت آن ها به عنوان 
افزوده می شود.  جنبش های اصالح طلبانه در کشورهای مسلمان 
نوبه خود فرصت هایی  به  زنان،  مدنی  افزایش گروه های جامعه 
را برای شبکه سازی میانه روها فراهم کرده است« )همان(. »امروز 
زنان نه تنها بعنوان عامالن اصلی دموکراسی سازی و تغییر فرهنگی 
مدنظر هستند، بلکه هم چنین در فقدان دیگر جنبش های اجتماعی، 
جامعه  شهروندی،  حقوق  توسعه  ایجادکننده  زنان  گروه های 
)همان، ص 144(  می باشند.«  مترقی  اصالحات  اجرای  و  مدنی 
4. روزنامه نگاران، نویسندگان و خبرنگاران؛ »پیام های رادیکال به 
واسطه استفاده از اینترنت و دیگر رسانه های جدید خارج از کنترل 
دولت، به طور عمیقی در جوامع اسالمی سراسر جهان نفوذ کرده 
است. در این راستا شبکه های رادیو و تلویزیونی مورد حمایت 
مالی، فاقد توان الزم برای توجه به مشکالت و نگرانی های محلی 
میانه رو  محلی  رسانه های  تقویت  برای  تالشی  چندان  و  بوده 
در  رادیکال  گرایشات  نمودن  معکوس  برای  بنابراین  نمی کنند. 
رسانه های اسالمی، باید از رادیو و تلویزیون های محلی میانه رو و 
نیز وبسایت ها و دیگر رسانه های غیرسنتی حمایت کرد.« )همان، 

ص 141(

  کمك های مالی
یکی دیگر از اقدامات مهم موسسه رند، توجه به حمایت مالی 
از اعتدالیون و نحوه امدادرسانی به آن هاست. آن ها توجه دارند 
که کمک مستقیم آمریکا به هر گروهی، موجب مطرود شدن و 
این  به  رسیدن  برای  این رو  از  شد،  خواهد  آن ها  موفقیت  عدم 
موسسه  کارشناسان  این رو  از  اندیشیده اند.  سازوکارهایی  هدف؛ 
رند راهکاری این چنین ارائه داده اند: »حمایت خارجی از مسلمانان 
کمک  است.  اسالمی  کشورهای  در  موضوعی حساس  میانه رو، 
محلی  شرایط  با  که  گیرد  شیوه هایی صورت  به  باید  بین المللی 
همخوانی داشته و تا جایی که امکان دارد به سازمان های غیردولتی 
و )ngo( ها اتکا داشته باشد که با کشورهای دریافت کننده ارتباط 
دارند. موفقیت اصلی عبارت از تعامل با شرکایی مطمئن و در همان 
حال پنهان نگه داشتن بُعد خارجی حمایت ها می باشد« )همان، ص 

)139

  نتیجه گیری و جمع بندی 
و  میانه رو  اسالم  برای  فوق  ویژگی های  و  شاخص ها  به  توجه 
اعتدالی که آمریکایی ها معرفی کرده اند، می تواند راهنمای خوبی 
برای شناسایی جریان های داخل ایران باشد و می تواند پاسخ مناسبی 
به پرسش های اساسی فراروی افکار عمومی باشد. باید دقت شود، 
شعار اعتدالی که این روزها در دستور کار برخی سیاستمداران قرار 
گرفته و به عنوان شعار اصلی دولت یازدهم انتخاب شده است؛ 
چه میزان با اسالم اعتدالِی آمریکایی فاصله دارد؟ و از طرف دیگر 
این اسالم اعتدالی با اصالحات مورد نظر مدعیان اصالحات چه 
مقدار انطباق دارد؟ نیم نگاهی به شعارهای دولت اصالحات )جامعه 
مدنی، آزادی بیان، فمینیسم، حق تغییر دین، حق ارتداد، برابری 
حقوق زن و مرد در همه عرصه ها از جمله ارث، برابری اقلیت ها با 
مسلمانان در کشورهای اسالمی و ...( و ایجاد بحران در دانشگاه ها 
و استفاده از اهرم مطبوعات و رسانه ها برای براندازی نظام اسالمی، 
می تواند نسبت اسالم اعتدال آمریکایِی پیشنهادی، با اصالحات 
آمریکایی را برای همه روشن سازد. با همین نگاه می توان در شرایط 
کنونی بر روی برخی پرسش ها تأمل نمود: حکمت سرمایه گزاری 
اصالح طلبان و اعتدالیون بر دانشگاه ها و مؤسسات علمی چیست؟ 
چرا مجددا ngo ها در حال احیا شدن هستند؟ معاونت امور زنان 
ریاست جمهوری چرا به کسانی واگذار می شود که گرایشات بعضًا 
فمینیستی دارند؟ تکثیر قارچ گونه مطبوعات و بازیابی روزنامه های 
زنجیره ای در راستای چه هدفی انجام می شود؟ حذف ممیزی کتاب 

و بازگرداندن انتشارات متخلف برای چیست؟ و...؟
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یکی دیگر از اقدامات مهم 

موسسه رند، توجه به حامیت 

مالی از اعتدالیون و نحوه 

امدادرسانی به آن هاست. آن ها 

توجه دارند که کمک مستقیم 

آمریکا به هر گروهی، موجب 

مطرود شدن و عدم موفقیت 

آن ها خواهد شد، از این رو 

برای رسیدن به این هدف؛ 

سازوکارهایی اندیشیده اند.


