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  بنیادگرایی مسیحیتأثیر 
  امریکا بر سیاست خارجی ایاالت متحده 

  *یزخانیاحمد عز
  چكيده

 رايي جنبشي مذهبي است كه بازگشت به اصول و بنيادها را مفروض گرفته و عمدتاًگبنياد
جامعيت ديـن،   كيد برأب، ت. تصلّباشد مي ها درنيسم و بازگشت به سنتخواستار عبور از م

اصـلي  هـاي   ويژگـي كيد بر خشونت جهت پيشبرد اهداف، از أمخالفت با سكوالريسم و ت
هـاي بنيـادگرا بـا چنـين      بنيادگرا و از جمله بنيادگرايي مسيحي است. جنـبش هاي  جريان

  اند. د بودهثيرگذاري بر محيط پيرامون خوأصدد ترويكردي در
بنيادگرايي مسيحي بر سياسـت خـارجي ايـاالت    هاي  ثير آموزهأتحقيق حاضر به بررسي ت

هـاي   سياسـت  متحده آمريكا در چهار حوزه حمايـت از اسـرائيل، فروپاشـي كمونيسـم،    
  اي آمريكا و گسترش ميليتاريسم در اين كشور خواهد پرداخت. خاورميانه

سياست خارجي  يونيسم مسيحي، اياالت متحده امريكا،ها: بنيادگرايي مسيحي، صه واژهكليد
  اياالت متحده امريكا.
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  مقدمه
هـاي   اي نو و محصول دوران مدرن است. ایـن جنـبش بـین سـال     بنیادگرایی مسیحی پدیده

پدید آمد. کار کلیسا  از سوي رهبران محافظه یمقاالت سلسلهو پس از انتشار  1915تا  1910
مطالعـات انتقـادي    سويتهدیدهایی که از  در مقابلیحیت را صدد بود تا مساین حرکت در

دارویـن و در مجمـوع مشـکالتی کـه علـوم جدیـد بـراي        هاي  بر انجیل و همچنین تئوري
حفظ کند. بنابراین بنیادگرایی مسـیحی واکنشـی بـه مدرنیسـم و      ،مسیحیت ایجاد کرده بود

 بـر  یمبتن امالًکان ین جریه اکد برآنن یحیان مسیادگرایچه بناگر 1اصلی آن است.هاي  آموزه
د در نهضـت  یـ با ینـ ید یش آن را بـه عنـوان جنبشـ   یدای، اما پباشد می تاب مقدس)کنص (

ر یق شد. حق تفسـ یش به عهد عتیگرا يایباعث اح ییرایپ نینهضت د. ردکرصد  ییرایپ  نید
ـ ا .در دست عموم قـرار گرفـت   سا خارج ویلکتاب مقدس از انحصار مقامات ک  انیـ ن جری
 2رد.ک یحیمس ییادگرایبه رشد بن یفراوان کمک

 یعنـ یتاب مقدس معتقد اسـت؛  ک يریه به خطاناپذکاست  یانیجر ییادگرایمقصود از بن
 ییادگرایـ را بـه بن  یحیمسـ  ییادگرایـ ل بنیـ ن دلیل و تـورات. بـه همـ   یـ به الفاظ انج کتمس
هـاي   ییشـگو یو پ تـاب مقـدس  ک یاللفظـ   م تحتیه به مفاهک ،ندکن یمتعبیر ز ین یستیونیصه

قـرن   ۀ هفتـاد دهـ  ان را دریـ ن جریـ ن اعتقاد دارد. ایهود به فلسطیتورات در مورد بازگشت 
  3دند.ینام یمنیز » جریان تدبیرگرا«نوزدهم 

 يریـ درگة دهنـد  نشان ییادگرایبن يایه احکمعتقد است  ،.آر.ساندین ارنستمورخ غربی، 
ه کـ ن معنـا  یـ اسـت؛ بـه ا   گرایـی  هـزاره و  ییرگرایبر تدب یمبتن ين با نظام اعتقادینوۀ جامع

تـا بـر    دادهح سـوق  یمسة خ را به سمت بازگشت دوباریتار ،ها انسان یپروردگار بدون آگاه
 جان نلسـون داربـی   يرلندیم الّکو مت ساندینند. کومت کبر جهان ح یهزار سال خوشبخت

ه کـ رد کـ م یمرحلـه تقسـ   خ را به چندیتارجریان تدبیرگرا،  19ان قرن یه در پااعتقاد دارند ک
خ یان تـار یبهشت قبل از پا يان به سویحینجات مس يح برایآن بازگشت مسۀ ن مرحلیآخر

طان رخ خواهد داد یر و شیخ يروهاین نیب هرمجدوندر  یدر آن موقع جنگ امت) است.ی(ق
  4.نندکومت کروانش هزار سال بر جهان حیح و پیگونه مس نیتا بد

سـان  بـه   قرن بیستم زائیده مدرنیسـم اسـت و   تالیتاریسمِگرایی مسیحی همچون توبنیاد
پیدایش این دو جنبش، همسانی در  أتشابه در منش درروي خالق خود ایستاد. همزاد خود رو
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توتـالیتر را جـدایی   هـاي   علت ایجاد حکومت اریک فروم. مبارزه را به همراه نداشت ةشیو
مسبب چنین روندي مدرنیسـم اسـت. در   داند که   اصیل خود میهاي  انسان غربی از پناهگاه
و بـه دنبـال    شـده جـا، در بیابـان مدرنیسـم سـرگردان      رهاشده از همهچنین شرایطی انسان 

توتالیتر همچون فاشیسم و نازیسـم و رهبـران فرهمنـدي    هاي  که حکومتاست گاهی  تکیه
د اقبـال  انسان سـرگردان سـربرآوردند و مـور   هاي  به عنوان پشتوانه موسولینیو  هیتلر چون

 برايجنبش بنیادگرایی مسیحی نیز در چنین شرایطی شکل گرفت؛ اما  عمومی قرار گرفتند.
یســم در پاســخ بــه تخریــب عناصــر تقابــل بــا مدرنیســم راه دیگــري را برگزیــد. توتالیتار

انسان مدرن را به سوي خود فرا خواند، در صورتی  ،جدیدهاي  گاه ساز، با ایجاد تکیه هویت
جهـت   . بـی ساز پیشامدرن بوده است به دنبال بازسازي عناصر هویتی مسیحی که بنیادگرای

نیست که جنبش بنیادگرایی مسیحی بر مخالفت با سکوالریسم، اندیویدوآلیسم و همچنـین  
. شاید این جنبش به دنبال آن بوده تا خـدا، دولـت و   تأکید بسیار داردتحکیم بنیان خانواده 

ی مسیحی پیچیده و به انسان پسامدرن تقدیم کند. بنیادگرایی خانواده را در کادوي بنیادگرای
 ۀامور را در سـای  ۀو همرا محور قرار داده فوق، دین  ۀگان کید بر عناصر سهأمسیحی ضمن ت

عناصر پیشامدرن) موجـب بـروز    کند. چنین نگرش جامعی به دین (با تکیه بر آن تفسیر می
نضـج گرفتـه اسـت. یکـی از     آنهـا   ایی درتحوالت گسترده در کشورهایی شده که بنیـادگر 

ده، ایـاالت  شـ کشورهایی که جنبش بنیادگرایی در آن رشد یافته و موجب تغییرات گسترده 
 ییادگرایـ کـه بن ما در پی پاسـخ بـه ایـن پرسـش هسـتیم      مریکاست. در این تحقیق امتحده 

ي ایـن  ا داشته اسـت؟ بـر مبنـا   یکاالت متحده آمریا یاست خارجیبر س يریچه تأث یحیمس
در چهـار حـوزه    یحیمسـ  ییادگرایایم که بن خود را بر این اصل استوار کرده ۀپرسش فرضی

اي آمریکـا و گسـترش    هـاي خاورمیانـه   حمایت از اسرائیل، فروپاشـی کمونیسـم، سیاسـت   
 در ذیل به تفصیل به ایـن موضـوع   ر داشته است.یا تأثیکآمر یاست خارجیمیلیتاریسم بر س

  پردازیم. می

  يحيمس ييادگرايبن يفهومچارچوب م
ژه در یـ ز است، بـه و یآم اربرد آن مخاطرهکموارد  یز و در برخیبرانگ بحث يا واژه ییادگرایبن

 ین منظـر بحـث و بررسـ   یـ ب از آن اسـتفاده گـردد. از ا  یردن رقکوب کمن يه براک ییفضا
  .است» ستان بردنکره به تر«از آن  یچارچوب مفهوم ۀن واژه قبل از ارائیرامون ایپ
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ارائه شـده   چارلز کیمبالاز جانب  ییادگرایبن ةرامون واژیپها  ن چارچوبیاز بهتر یکی 
 یتمـام  يرا برا اصلی یژگیسه و ،شود که مذهب شوم میگاه  آن نامدر اثر خود با  يو است.
گـر  یاز د ییادگرایـ ان بنیـ هـا جر  یژگـ ین ویه بر اساس اکرد اشم یبرم ییادگرایبنهاي  نمونه

ادگرا از یـ بنهـاي   انیـ جر یعمـوم هـاي   یژگیو شود. می زیمتما یاسیو س یهبمذ هاي انیجر
 .3 ؛اعتقـاد بـه جنـگ مقـدس     .2. اعتقاد به آخرالزمان زودرس؛ 1: از ندعبارت کیمبالدگاه ید

بـه لحـاظ تعلـق بـه      یاجتمـاع هـاي   ار جنبشین اساس عیبر ا. قت مطلقیشف حقک يادعا
  5ص خواهد شد.فوق مشخ کادگرا، با سه محیبن هاي یانجر

ن مجـال از آن بحـث   یـ ه در اکـ  ییادگرایـ رامون مفهـوم بن یشده پ ن چارچوب ارائهیدوم
 ییادگرایبن يمرزبند يبرا یاصل یژگیاز چهار و ياست. و وود اندرو هیشود، متعلق به  یم

است، تعهـد بـه   ین و سیوند دیه عبارتند از: پک برد ینام م یاسیو س ینید هاي انیر جریبا سا
ن یـ ان ایـ در م وود هـی ؛ ییجـو  زهیسـت  یـۀ و روح یینوگرا ز باین، ستیادید بنیو عقاها  ارزش

ن یبـه همـ   6دانـد.  یمرا است ین و سیان دیز میعدم تما ییادگرایبن یها، مضمون اصل یژگیو
ون یزاسیوالرکداند و افول س می ونیزاسیوالرکمقابل سۀ را نقط ییادگرایبن پیتر ال.برگرل یدل

  7شمارد. میبر ییادگرایشرفت بنیم با پیتقرا در ارتباط مس
ونـد  یفـوق، از پ هـاي   شده در چـارچوب  از عناصر ارائه يریگ رو ضمن بهره شیق پیتحق

ادگرا سـود بـرده اسـت و بـه     یـ بن هـاي  انیجر یاصلۀ است به عنوان شاخصین و سیان دیم
ـ  ییادگرایان بنیز میتما یوجه اصل برگرو  وود هیت از یگر به تبعیعبارت د هـاي   انیـ ا جرب

ده یشکرون یعزلت بۀ کنج ن را از گوشید ییادگرایداند. بن می ادگرین بنیت دیمشابه را جامع
ن و یـ ان دیـ ونـد م یداده است. البتـه پ  يتسر يو فرد ياجتما یزندگ هاي عرصه یو به تمام

ان یـ جر یـک جـاد  یفـوق بـه ا  هاي  شده در چارچوب گر عناصر ارائهینار دکاست تنها در یس
 یـک  ییادگرایـ بنموجب است ین و سیان دیوند میپبه رف اعتقاد شود و ص می را منجرادگیبن

  . شود ینم یمذهب یاسیجنبش س
بـه  کـه   ین در جـوامع یاست، بنابرا ینید امالًک یجنبش ییادگرایبناینکه  گریمهم دۀ تکن

ن یـ بـه ا تـه  کن نیشود؛ اما ا میافت یبه وفور  يدار نیدهاي  نهیمز ،دنرس ی میبالندگ رشد و
شود  می ز تنومندین ییادگرایرد درخت بنکرشد  يدار نیه داي ک ه در هر جامعهکست یمعنا ن

 ،اسـت  يادگرا ضـرور یـ ان بنیـ جر یکجاد یا يبراهاي ذکرشده  نهیزم یا شدن تمامهیه مکبل
 ینـ یدهـاي   نهید زمیادگرا، ابتدا بایان بنیجر یکر یثأوجود و ت یبه هر حال جهت بررس یول
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ن یدر چن ییادگرایا بنیه آکشود  ياوکته واکن نیو سپس ا شده یآن جامعه بررس موجود در
 ر؟یا خیرده است کرشد  ییفضا

  ومت در آمريكاك؛ سياست و حيحيمس ييادگرايبن
ـ   بـوده  ییادگرایـ ان، مسـلمانان مـتهم بـه بن   یـ ان جهانینون در مکات د یـ موضـوع جد  یانـد. ول

کـوین  . م گرفته شـده اسـت  ک ا دستیول مانده و ان مغفیحیان مسیادگرا در میبن يها انیجر
مقصود خـود   یاالت متحده با عبارتیومت اکاست و حیدر مورد نقش مذهب در س فیلیپس

معتقـد اسـت در مـورد انتخابـات و      یحتـ  يو» م گرفته شده؛ک ار دستیبس«ند: ک یان میرا ب
 یمـذهب  – یقـوم د یـ شـود، با  میه در نظر گرفته ک ین پرسشیدادن مردم، اول يرأ یچگونگ

  8و... ی، فرهنگییای، جغرافياقتصاد يبا مبنا ییها باشد، نه پرسش
 9هـا دارد.  ییایکـ در فرهنـگ آمر  ی، مذهب نقش اساسیصنعت يشورهاکر یبرخالف سا

شور بـه  کن یت ایدرصد از جمع 5 یال 4باً یه تقرکا نشان داده است یکر در آمریمطالعات اخ
ن یا معتقد به وجود خدا هستند. بنـابرا یکدرصد مردم آمر 90ش از یخدا اعتقادي ندارند و ب

متر از تعداد افـراد  کن تعداد یاست و ا كار اندیمذهب باشند، بسضد امالًکه ک يتعداد افراد
  10است. یصنعت يشورهاکگر یغیرمعتقد در د

ا صـورت  یکـ ر در مورد نقش مـذهب در جامعـه آمر  یاخ يها ه در سالک يگریمطالعه د
ه کـ  ینند، درحالدا یگرا م ها خود را اصول ییایکدرصد آمر 82ه کدهد  یان مگرفته است، نش

ن یدرصـد اسـت. همـ    48درصد و در فرانسه  54درصد، در آلمان  55ا یتانین نسبت در بریا
درصـد   44روند  می سایلکه هر هفته به ک يا نسبت افرادیکه در آمرکدهد  یمطالعات نشان م

درصـد   10درصـد و در فرانسـه    14رصـد، در انگلسـتان   د 18ه در آلمان ک یاست، در حال
اما از آنجایی  ،البته صرف مذهبی بودن یک جامعه به معناي بنیادگرا بودن آن نیست 11است.

هـایی   مذهبی است بنابراین بستر اولیه براي رشد چنین جنـبش  که بنیادگرایی جنبشی کامالً
  تنها در جوامع مذهبی مهیا است.

د. مـذهب  دهـ   یان مشن یا را به خوبیکآمر ۀان جامعیمذهب در م گاهیفوق جا يآمارها
ه در ک، بلیو خصوص یع دارد و نه تنها در امور شخصیرف یگاهیا، جایکان جامعه آمریدر م
در امریکـا  ا یـ ه آکـ ن مطلـب  یـ دارد. البته فهـم ا  یز نقش اساسین یاسیس يها يساز میتصم

از مـذهب  اینکـه   ایاست و  یقادات قلباعت ياز رو ،است و جنگیمذهب بر س يرگذاریتأث
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 نـد، ک یان میب دوتوکویله کگونه  ل است، اما همانکمش یمکشود،  یبه عنوان ابزار استفاده م
ست، اما آنـان بـه لـزوم    ین یامالً محتومکر، امر یا خید نن معتقدیها به د ییایکآمر ۀهماینکه 

  12اعتقاد دارند. يجمهور ينهادها يبقا يمذهب برا
شـور  کن یاست در این و سیوند دیا، پیکدر آمر ییادگرایرشد بن ةعمد يامدهایپاز  یکی

 يهـا  ن را به عرصـه یوالر بوده و دکس يشورکا همواره یکه آمرکن اعتقاد یل به ایاست. تما
مطـرح  ا یکل آمریگران مسا ان پژوهشیهمواره در م عقب رانده است،ها  ی انسانزندگ يفرد

 یکا به عنوان یکه آمرکنیرفته باشد. اول ایر پذیدو عامل تأث ن است ازکل ممین تمای. ااست
ه کـ عامل دوم  .یسم، بخصوص سکوالرسیم را پذیرفته استشور مدرن، عناصر مقوم مدرنک

شـده  کرات ذکـ است. نیکآمر یقانون اساس شده،ا یکاست آمرین در سینقش دکاهش باعث 
نگـره در  کمنـع  «رامـون  یا پیکـ آمراالت متحـده  یا یاول اصل هفتم قانون اساس یۀدر اصالح
ومـت از  که چون حکن اعتقاد باشند یبر ا ريایه بسک، باعث شده 13»جاد مذهبیخصوص ا

نشده و تنها بـه   یاسیس يها میز وارد حریم مذهب منع شده است، مذهب نیدخالت در حر
  پردازد.   یم يامور فرد
 یدگاه مـذهب ید یحیطور تلوا، به یکاالت متحده آمریا یوان عالینامه د در اساس یعبارت

 یمـدن  ۀه جامعـ ک داردان یباین عبارت دارد. مضمون  یان میرا ب ییایکمستقر در فرهنگ آمر
طـرف باشـد؛ امـا ایـن عبـارت تنهـا سیاسـت را از         در رابطه با مذهب باید به طور تام و کمال بی

گـاه مـانع    ؛ اما هیچکند دارد و به نوعی آزادي مذهبی را تضمین می ورود به ساحت مذهب باز می
 یرسـم  شود. مردم آمریکا عموماً قانون عـدم وجـود مـذهب    ورود مذهب به عرصۀ سیاست نمی

 ها نسبت بـه پندارند. آن ین نمیا مخالفت با دی یطرف یب یشور را نوعکن یا یدر قانون اساس
نه مذهب را آنها  شند،یاند یم ،هستند یت الهیه تحت مشک یشور و ملتکخودشان به عنوان 

  14دانند. ید میز مفین یمدن ۀجامع يه براک، بليت و فرهنگ فردیشخص يتنها برا
از  یه توسـط جمعـ  کـ ج یمبـر کاز انتشـارات دانشـگاه    مذهب و سیاسـت آمریکـا  تاب ک

ا یکـ آمر يهـا  يگـذار  استینقش مذهب در س ةشده است، دربارتألیف سندگان برجسته ینو
  سد:ینو ین میچن

ن اواخـر فـرض   یستم تا همیقرن ب يها استیس یار بررسکراند ی دستپژوهشگران اجتماع
ن یا نتیجۀدارد. کمی  یاست و نفوذ عموم یخصوص يا امریکه مذهب در آمرکند کرد می

به آن  یاسیشناسان و محققان س ه جامعهکه مذهب ارزش آن را ندارد است کن یفرض چن
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مهـم   يرهایگر متغیت و دیربم و تیبه نژاد، سطح درآمد، تعل ایشان هکگونه  آن توجه کنند،
را بـه   ها یهن فرضیااساس  ،قرن نوزدهم يایکپژوهش در باب آمر کنند. میتوجه  یاجتماع

ـ ، پژوهشـگران اهم یمـذهب  راستظهور لرزه درآورده است؛ اما تا  ت مسـتمر مـذهب در   ی
  15نگرفته بودند. يرا جد یاسیس یزندگ

مهمی ) نهادند، مذهب به عنوان عامل Cape cadاز زمانی که مهاجران اولیه پاي به کیپ کد(
ار آمـدن  کـ  ير پـس از رو ین تـأث یـ ه اکـ چنـد  یکـا مطـرح بـوده اسـت. هر    اسـت آمر یدر س

ر خود قـرار داده  یاست را تحت تأثیا سیکن در آمریتر شد، اما همواره د انینما یمذهب راست
تعیـین   مـداران و همچنـین   دهی بـه سیاسـت   يأدر انتخابات و میزان ر ،است. عامل مذهب

  16دارد.نقش مهمی سرنوشت منازعات سیاسی در آمریکا 
و  یمـذهب  ار آمـدن راسـت  کـ  ياسـت پـس از رو  ین و سید یوستگیچنانچه گفته شد، پ

 ۀنقط يالدیم 1970 ۀرد. دهک نمایانشتر یخود را ب ة، چهریاسیاران سک ائتالف آن با محافظه
ه خـود را  کـ  ریگـان و  کارتر چون يجمهور يار آمدن رؤساک يبود. رو یوستگین پیاوج ا

 يخصـوص بـا رو  ب 17رد.کار کق را آشیاز حقا ياریدانستند، بس یشده میان تازه متولدحیمس
جمهـور   سیار شد. رئکر بهتر آشیا به تعبیا دگرگون و یکاست آمریسة چهر ریگانار آمدن ک

ه خـود را  کـ شـد   یت مـ یـ حما یمـذهب ـ    یاسـ یس يها نهضت ياز سو يادید تا حد زیجد
، در جنـاح راسـت قـرار    یاسیصحنه شطرنج س يامالً بر روکو  هدانست ادگرا یا بنیگرا  لیانج

هرچـه   يرگـذار یتأثآنهـا   ه هدفکل شد کیتش يفشار متعدد يها گروههمچنین گرفتند.  یم
  18شتر این کشور بود.یچه بکردن هر یحیا به منظور مسیکآمر یاسیمات سیشتر بر تصمیب

ه کـ رد کـ  یمـ  ینیا سـنگ یکـ اسـت آمر یذهب چنان بر سر سم یۀبه بعد سام 1970از دهه 
مـداران   اسـت یشـد. س  یاتخـاذ مـ   یمذهب يها آموزه ۀتنها با پشتوان یاسیمهم س هاي میتصم

ا یکـ آمرآنها  19هستند. ين ویفرام يه مأمور خداوند و مجرکپنداشتند  یم ییایکآمر ۀبرجست
هـا   انوسیـ ان اقیـ در م يخداونـد ه طبق برنامه ک هپنداشت قدس پاك و م يشورکرا به عنوان 

 يهـا  طرح يجهت اجرا یگاهیو پا شدهگر مردم جهان باز شناخته ی، تا از داست نهاده شده
  20باشد. يخداوند
متـر اقـدام مهـم    که کـ ق و گسترده اسـت  یا چنان عمیکاست آمریمذهب بر س ي هاریتأث

در آن  یمـذهب  يها از مذهب و آموزه ییه ردپاکرد کتوان رصد  یدر این کشور را م یاسیس
سـم و  یمونکمواجهـه بـا    ،لیت از اسـرائ یـ همچون حما یاست خارجیل مهم سینباشد. مسا
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همچـون اقتصـاد،    یاسـت داخلـ  یس يهـا  ن عرصـه یانه و همچنیل خاورمیمسا جهان اسالم،
در  یاسـ یسهـاي   او اقـدام  هـا  یم، متأثر از مـذهب بـوده و تصـم   یل اجتماعیآموزش و مسا

ا در زمـره  یکآمر ن رهگذریاتخاذ و عمل شده و از ا یمذهب يها وانهتشفوق، با پ يها عرصه
 يهـا  ر مذهب بر عرصـه یبه تأثادامه قرار گرفته است. در  یامالً مذهبکادگرا و یبن يشورهاک

  م. یپرداز یا میکآمر یاست خارجیمختلف س

  االت متحدهيا ياست خارجيبر س يحيمس ييادگرايبنهاي  ر آموزهيتأث. ۱
  ايكآمر ياست خارجيت سيل؛ اولوياز اسرائ تيحما. ۱ـ۱

معتقد است که بنیادگرایان مسیحی در آمریکـا، در میـان همـه مسـایل      سل گریس هالخانم 
 يدر شورا ا بارهایکآمر 21شوند. یل قائل میاسرائ يت را براین اولوی، باالتریاست خارجیس
، ی، نظـام یمـال  يهـا  کمـ کرده اسـت.  کـ ل استفاده یدر جهت منافع اسرائ از حق وتو تیامن
ار اسـت.  کهمگان آشـ  يتمان نبوده و براکل قابل یاسرائ بها یکمردان آمر و ... دولت یاسیس

از  یخـاص برخـ   يردهـا یکمربـوط بـه رو   هـا  تیـ ن حمایـ ا ایـ ه آکـ ن اسـت  یـ اما سؤال ا
مـداران   اسـت یس یرقابل اجتناب تمامیو غ یلکاست یه سکنیا ای ،استیکجمهور آمر يرؤسا

ا یـ ؟ آتوان یافـت  می جاکدر را ها  تین حمایا يها شهیه رکنیت؟ و سؤال دوم ااس ییایکآمر
  دارد؟ یشه در اعتقادات مذهبیه رکنیا ایاست و  يبر اساس منافع ماد

ا یکـ آمر یاسـت خـارج  یردهـا در س کها و عمل میه تصمکد گفت یدر مورد سؤال اول با
متر قائل بـه  کشوند و  یمل مو ع شده موجود در این کشور اتخاذ يشتر توسط ساختارهایب

االت یـ ومـت ا کاسـت و ح یان در سیـ سـازان و مجر  میه تصمکن معنا یند؛ به اهست  اشخاص
نـه  ین زمیـ متـر در ا کر است و یناپذ و اجتناب یشگیه همکهستند  یشتر تابع اصولیمتحده ب

  گوید:  در این زمینه چنین می پاترسونحق انتخاب دارند. 
 ا قـرار دارد، یکآمر یاست خارجیانون سکدر  یه اصول اساسکم یرین نظر را بپذیاگر ما ا

 يجمهور سیهر رئ ی،اساس يها و باورها آن ضرورت ۀه به واسطکم ینکم استدالل یتوان می
 کی دارد؛انـد  يها، آزاد نهیجهت انتخاب گز يگر ویت آنهاست. به عبارت دیملزم به رعا

ـ ش باتیت، تجربه و هدایز، شخصیمتما ةویه شک یحال در ـ د نقـش و موقع ی ـ ت آمری ا در یک
ـ  کش ،ه منحصراً متعلق به اوستک یبه صورت را الملل نیروابط ب ن معلـوم  یل دهد. امـا چن
به طور مستقیم در ارتبـاط  ه کبلیست، ن وي  يرد فردکاز عمل یه رفتار شخص ناشکاست 
 يهـا  صاحب مقـام بـه واسـطه ضـرورت    اینکه  باشد و یدار آن م ه عهدهکاست  یبه مقام
  22.دهد یت جلوه میاهم کماو را  يات فردیه خصوصک يشود به نحو یمحدود م ،تر بزرگ



   ۱۷۱امريكا  ارجي اياالت متحدهبنيادگرايي مسيحي بر سياست ختأثير 

ا خود را ملزم بـه  یکجمهور آمر يا همواره ثابت بوده و رؤسایکآمر یاست خارجیاصول س
را جهـت   یمتفاوت يها یکتکمختلف، تا يها ن است دولتکدانند. البته مم یبه آن م يبندیپا

اسـت.   كثـر مـوارد مشـتر   کار برند، اما اهـداف در ا کبه  یارجاست خیدن به اهداف سیرس
ن یـ ه در اک ییها دولت یه تمامک يا هاست به گونه ل از جمله این سیاستیت از اسرائیحما

گـرا و   راسـت  ریگـان داننـد. از   یبند به آن مـ یرند، خود را پایگ یشور قدرت را به دست مک
مـدعی   اوبامايطلب تا  جنگ بوشرو و از  هانیرات و مکدمو کلینتونخواه گرفته تا  يجمهور

  دانند. یل میت از منافع اسرائیخود را ملزم به حما یصلح و دوستی، همگ
د گفـت  یـ ت اسـت با ین حمایشه و علل ایر يوجو ه همان جستکدر مورد سؤال دوم 

ن بخـش بـه دنبـال    یـ رد، اما ما در اکر کتوان ذ یها م تین حمایا يرا برا یه علل گوناگونک
ت از یـ ق اصـل حما یـ ن طریـ نباشد و از ا یان خاصکه مختص به زمان و مکم یهست یلیدال

  ر درآمده باشد.  یناپذ و اجتناب یشگی، همیلکاصل  یکط آمریکا به عنوان سل تویاسرائ
اسـت.   یحیان مسیادگرایبن یل اعتقادات مذهبیا از اسرائیکت آمرین علت حمایتر یاصل

ل یت از اسـرائ یـ ه حماکـ نند کا یکمان ملت آمریرا وارد ان اصل یآنان همواره تالش دارند ا
در مقابـل   یستادگیل، ایدر مقابل اسرائ یستادگیبوده و ا یه خواست الهکبلیست، ن ياریاخت

ان یـ ادگرایاز بن ياریبسـ  يز بـه همـراه دارد. بـرا   یـ را ن يه خشم و غضب وکخداوند است 
آن  يه بر مبنـا کم است یند به ابراهل تعهد خداویت از اسرائیل حماین دلیتر یاصلی، حیمس

ز متعلـق  یها رحمت فرستند و عذاب ن يهودیه به کاست  یسانک يتنها برا يپاداش خداوند
 یحیان مسـ یادگرایز بنین دستاویتر ن عبارت مهمینند. اکان را لعن یهودیه کاست  یسانکبه 

  23ل است.یت از اسرائیدر جهت حما
فر پ  که از کبا استناد به عبارت فوق  جري فالول ش برداشـت شـده اسـت،    یدایـ تـاب سـ

هـود را  یا یکـ ه آمرکـ  این دلیـل  ا را مورد رحمت قرار داده، به یکه خداوند آمرک استمعتقد 
بـوش  بـا نفـوذ در دوران   مـداران   استیاز س یکی ،ریچارد لندمورد رحمت قرار داده است. 

ا رحمـت  یکـ اونـد بـه آمر  خـواهم خد  یمن مـ : «گوید یتورات م یۀبا استناد به همان آ، پسر
  24»رد.یا مورد خشم و غضب خداوند قرار گیکآمراینکه  فرستد نه

ــک ــرود نووی ــاور  25نیم ــرز مش ــیمون پ ــال ش ــتگی، 1986در س ــی،  وابس ــاي فرهنگ ه
ـ ا 26رد.کـ ل اعالم یا از اسرائیکت آمریحما یل اصلیاز دال ایدئولوژیکی و اخالقی را یکی ن ی

ا داشته و مخـتص  یکان جامعه آمریدر م یعموم يترل بسیت از اسرائیه حماکبدان معناست 
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گانـه  یان نـه تنهـا ب  یـ هودیا یکـ از مردم آمر ياریست. از نگاه بسین یا فرقه خاصیبه گروه و 
از آداب و رسـوم و اعتقـادات    ياریند. بسـ یکشـر آنهـا   قیـ ه در اعتقـادات و عال کنبوده، بل

ن یـ سرچشمه گرفتـه اسـت. ا   ياحددارد و از منبع و یان همسانیهودید یها با عقا ییایکآمر
داشته تأثیر عمیقی ا یکان مردم آمریم ل دریت از اسرائی، بر اصل حماكد مشتریق و عقایعال

  سد:ینو ین میاالت متحده چنیل عنوان ایهود ذی المعارف دایرةاست. 
ـ ه بنک ین منابعیتر از مهم یکی ـ گـذاران آمر  انی ـ  يا بـرا یک   از آن يل نظـام جمهـور  کیتش

  هـا کـه اصـالً تـورات را مبنـاي      ریتنویژه پیوبه  بود. یتاب مقدس عبرانک رفتند،یر پذیتأث
  هـم بـه پیـروي از آنهـا     هـاي نیوانلگنـد   کلنـی دانستند و تمـامی   اعتقادات خود می ۀهم

 تنظیمات جدید قـانونی  یماده قانون 79% از 50ش از یر همان منبع بودند. بیتأث عمالً تحت
ـ  یتاب مقدس عبرانکنشأت گرفته از  افت،یانتشار  1655ه در سال ک باشـد.   ی(تورات) م

ـ ا پس از استقرار دولت، بر دخالت نیکآمر یاست خارجیس يمبنا ـ  ک  یردن در امـور داخل
ـ هودیبـه   ين اصل، توجه جدیا يها بود و تنها استثنا گر دولتید شـورها در  کگـر  یان دی

  27ت از آنان بود.یحما يراستا
ان یـ هودیاز  ياریه بسـ کـ ق بـود  یـ ها چنـان عم  ییایکا آمران بیهودید یق و عقایعال یکینزد

گوسـتاو  رفتند. ین موعود خود پذیعنوان سرزمه ا را بیکآمر هرتزل،ها قبل از  سال دیاسپورا،
المقـدس   کرد و بیتاحداث  یجنوب ينایاردکدر  يمعبد م1814ل سال یدر اوا 28پوزنانسکی

ـ بـا ا  يوق داد. یـ ا تطبیکـ ن را بر آمریو فلسط کارلسترا بر   ۀنـ یرید يار خـود، آرزو کـ ن ی
ه در کـ ن موعـود  یه بـه سـرزم  کـ ردند ک یگمان مآنها  نده را جامه عمل پوشاند.کان پرایهودی
 لیو اسرائآنها  ا بهشت موعودیکاند. آمر تاب مقدس به آنان وعده داده شده است، بازگشتهک

  29شد. یمحسوب مآنها 
ن یـ م داده و ایل تعمـ یت از اسـرائ یـ ماان را بـه ح یـ هودیت از یحما یحیان مسیادگرایبن
 يالدیمـ  70 ۀه در دهـ کـ  جیمی کـارتر پنداشتند.  یخود م ینیو د یفه اخالقیت را وظیحما

ل یس اسـرائ یسـ أت«خـود نوشـت:    یانتخابات یۀا در دست گرفت در اعالمیکقدرت را در آمر
شتن کا به ان ریهودیه کرا  یسانکن یهمچن کارتر .»تورات استهاي  ییگو شیتحقق پ ن،ینو

در  يخوانـد. و  یوم نمود و آنان را دشـمن نژادهـا مـ   کردند را محک یح متهم میحضرت مس
  :گوید مین یچن م1979ل در سال یدار از اسرائید یط

ـ ا روابـط ا یکن آمریشیپ يجمهور يرؤسا ل را بـاالتر از روابـط   یاالت متحـده بـا اسـرائ   ی
 ن روابط منحصریرا نشان دادند. ا مان خودیب این ترتیژه قرار دادند و به ایو و یخصوص
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شه دارد. یا و در اخالق، مذهب و اعتقادات آنان ریکرا در وجدان ملت آمریزفرد است؛   به
داده است. سپس  يشگام را در خود جایا هر دو مهاجران پیکاالت متحده آمریل و ایاسرائ
  30م.ینک یم میگر تقسیدیکراث تورات را با یما م

 يعـاد  یل فراتـر از روابطـ  یا با اسرائیکه روابط آمرکدهد  ینشان م یخوببه  کارتر يها گفته
 يد بـه دنبـال منفعـت و سـودآور    یـ هـا نبا  ییایکن نوع از رابطه، آمریقت در ایاست. در حق

ل یآن به حساب اسرائ یاتیو ح یه منافع اصلکه برقرار شده یسو یکارتباط  یکرا یباشند، ز
ن یـ ها از ا ییایکه اگرچه به ظاهر آمرکآن است  یحیان مسیراادگیشود. البته نگاه بن یز میوار

ـ یرا ن ی، منافعيد به لحاظ مادیبرند و شا ینم يارتباط سود آنـان در   یز از دست بدهند، ول
ن و سـعادت  ی، بهشت بـر يز مادیهبه ناچ ياند و در ازا قت با خداوند وارد معامله شدهیحق

 ینـ یو د ین در واقـع جـزء تعهـدات اخالقـ    یـ ننـد. ا ک یمـ  يداریخود خر يرا برا یجاودان
  کنند.ت یل حمایه از اسرائکهاست  ییایکآمر

چنانچه گفته شد حمایت از اسـرائیل منحصـر بـه فـرد و یـا گـروه خاصـی در آمریکـا         
شود، بلکه این حمایت، کامالً فراگیر و گسترده است. عالوه بر کارتر، رؤسـاي جمهـور    نمی

اند. بـه عنـوان    و دینی خود جهت حمایت از اسرائیل اشاره کرده آمریکا نیز به تعهد اخالقی دیگر
من خود به عنوان فرزند یک کشیش پروتسـتان در  «گوید:  باره چنین می ایندر  ویلسونمثال 

و  31»نم.کـ  یفه میوظ مقدس و بازگرداندن آن به صاحبان اصلی آنها احساس هاي مقابل سرزمین
ـ با الهام از رو«ن گفت: یچن م1997سال  خود در ۀساالن یدر سخنران کلینتونا ی  یمیقـد  يای

  32».مید بدوزین موعود جدیخود را به سرزم يها د چشمین موعود، امروز بایسرزم
 يهـا  ه بـر آمـوزه  کیر و با تیناپذ وصف یبا حرارت ریگانا یکجمهور آمر يان رؤسایدر م

آرماگـدون   ۀواقعـ  ه سخت معتقد بهک يپرداخت. و یل میت از اسرائیبه دفاع و حما یمذهب
دانسـت.   یر مـ یارناپذکان یع آخرالزمانیل را در وقایدن آخرالزمان بود، نقش اسرائیو فرا رس

  دهد: یح مین توضیباره چن نید خود را در ایعقا يو
شـوند   ینده مکنار جهان پراکگوشه و  ۀمان نداشته باشند به همیه به خدا اک یانیهودیابتدا 

  را دوبـاره آنهـا   ش از بازگشت پسر خدا، اویند، پک یا فراموش نمری آنها لک ... اما خدا به
  ل هـم یبـه اسـرائ  آنهـا   ونقـل  ل حملیات وسایجزئ یند. حتک یهم جمع میل گرددر اسرائ

ـ کها آمده است  ییگو شین پیاء آمده است. در ایانب يها ییگو شیدر پ ـ هودیاز  یه برخ   ان ی
ـ گردنـد   یمبـه النـه بـاز   کبـوتر  گـران بـه صـورت    یگردنـد و د  یبرم یشتکبا    ه مـراد ک

  33ماست.یهمان هواپ
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 ي، امـر یات فرهنگـ کو مشـتر  ینـ یاعتقـادات د  يل بـر مبنـا  یا از اسـرائ یکـ ت آمریحما
، از اسـرائیل  اتین اعتقـاد یست بر اسـاس چنـ  یونیادگرا و صهیان بنیحیر است. مسیناپذکاران

موجـود در   یمـذهب  ییادگرایـ از بن ین نـوع رابطـه، بازتـاب   یـ کننـد و در واقـع ا   می حمایت
ل به نفـوذ  یا از اسرائیکت آمریه حماکگر سید يست. روین تمام ماجرا نیا یول ؛استیکآمر

ننـده اسـت و تـا    ک نیـی از مـوارد تع  ياریه در بسـ ک یتیگردد. حما یا باز میکان در آمریهودی
ا یکـ آمر ۀپود جامعـ یان در تـارو هودینفوذ  34رود. می جمهور این کشور نیز پیش یین رئیسعت

ل یت از اسـرائ یـ به حما یو مذهب یاالت متحده اعتقاد قلبیه در اکهم  یسانکشود  یباعث م
امـا  ی شوند، تین حمایا مجبور به چنیکان در آمریهودیش از حد یل نفوذ بیندارند، تنها به دل

تـرین دلیـل حمایـت آمریکـا از اسـرائیل،       گفته ذکر شد، مهـم  گونه که در مطالب پیش همان
  ی مردم این کشور است.تقادات مذهباع

ل باعـث  یت از اسرائیبه حما یحیان مسیادگرایبن یه اعتقاد مذهبکد گفت یدر مجموع با
ل یا تبـد یکـ آمر یاست خـارج یت اول سی، به اولویطیل در هر شرایاز اسرائ پشتیبانیشد تا 

 يل نقـش اول را در تـراژد  یرا اسـرائ یـ ز ،ردیـ نظر قرار نگي مدن منافع مادین بیو در ا شده
 پـاول فینـدلی  ه کـ ل باشـد  یـ ن دلید به همیبه عهده دارد. شا یحیان مسیادگرایبن یآخرالزمان

 یانه، بسـ یاالت متحده در خاورمیا یاست خارجیل بر سیر اسرائیوز نخست«ه کمعتقد است 
  35».شور خودشکشتر نفوذ دارد تا در یب

  سميمونك يو فروپاش يحيمس ييادگرايبن. ۱ـ۲
ا بـا  یکـ آمر یردگکان جهان غرب به سـر یگسترده م يا آغاز مناقشه ،دوم یان جنگ جهانیپا

ن یبکـه اگــر بــا عنـوان رقابــت و نــزاع مــا   يا . مناقشــهباشــد مـی  ير شــورویاتحـاد جمــاه 
تر است. جنگ  یکده شود، به صواب نزدیسم نامیسم و فاشیمونکسم، یبرالیل يها يدئولوژیا

ه بـا  کـ  یستم بـود. چالشـ  یساز قرن ب انانس يها يدئولوژیان ایم یبه واقع چالش یدوم جهان
افت. اما ادامه نزاع یسم به ظاهر خاتمه یسم و با به زانو درآمدن فاشیبرالیسم و لیمونکاتحاد 

ه کـ سـم  یمونکسم و یبرالیه لک ییول شد. جاکروز به پس از جنگ مویپ يها يدئولوژیان ایم
و نـزاع را   يریـ رد درگد با عنوان جنگ سـ یجد یبودند در جنگ یبرندگان جنگ دوم جهان

  36همچنان ادامه دادند.
 یاساسـ  يها تفاوت ينزاع دو ابرقدرت شرق و غرب در خالل جنگ سرد از نظر ماهو

 که هریـک ن بود یطرف یغاتین نزاع نبرد تبلیا یژگین ویتر ن داشت. مهمیشیپ يها يریبا درگ
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 یکـی ننـد.  کب تنگ یا بر رقداشتند تا با استفاده از آن عرصه ر ییدر استفاده از ابزارها یسع
ن نزاع مورد استفاده قـرار گرفـت، عامـل    یا در ایکاالت متحده آمریه توسط اک ییاز ابزارها

خـود را بـر    یزي مبـارزات   استرات یاالت متحده پس از جنگ دوم جهانیرهبران ا مذهب بود.
ها  ستیمونکجاد جبهه حق و باطل، یتدوین کردند و با ا یمذهب يردیکسم با رویمونکه یعل

سـم را بـا   یمونک تـرومن  ،ن اساسهمیرا در جبهه باطل و خود را در جبهه حق دانستند. بر 
ـ    کـ با وارد  يدانست. و ی، دشمن ميمعنوهاي  ارزش ن یردن عنصـر مـذهب در مناقشـات ب

ن رهگذر و یمان دانست و از ایفر و اکن ین را جنگ بی، جنگ طرفياالت متحده و شورویا
  یجه گرفت.سم را نتیمونکرورت مبارزه با ض ین مقدماتیبا چن

جمهور  سیافت. رئیز همچنان ادامه ین يسم، پس از ویمونکه یعل ترومن یرد مذهبیکرو
 يدانست. و یارآمد مکسم یمونکر مذهب را جهت مبارزه با یشمش ترومنز مانند ین آیزنهاور

م. یـ مـان دار یه خـدا ا ه ما بـ کن بود یومت او اکار مؤمن بوده و شعار حیبس ي،به لحاظ فرد
 يبـرا  يادیـ ن احتـرام ز یرد و همچنـ کنه یابکنماز را وارد جلسات  يمراسم برگزار آیزنهاور

محدود نمانـد و بخصـوص    یل شخصیتنها به مسا ین اعتقادات مذهبیل بود. اما ایسا قایلک
ـ تاثیر گـذارد. د  یاست خارجیل سیبه مسا يدر نوع نگرش و  آیزنهـاور  یمـذهب هـاي   دگاهی

مـذهب  معیار ا با یکآمر یردگکسم و جهان آزاد به سریمونکان یم يخط قرمزشد وي  باعث
مـذهب چنـان گسـترده و     ۀه دامنـ کـ ن باور بود یانه بر ایادگرایبن یالتیبا تما يو .ندکجاد یا

  37شود. یرا شامل م یل جهانیمسا یه تمامکع است یوس
 يه بـرا کـ  ییارهـا ک، 38سـون درو پیرخطاب به  يا در نامه م1952در ماه مارس  آیزنهاور

  دهد: میگونه شرح  نیتوان انجام داد را ا می سمیمونکست کش
ـ شـوم   یشتر متقاعد میشوم، ب ینده جهان امروز آشنا مکالت پراکچه با مشمن هر  يه بـرا ک
قـاً  ید اول دقیاست. ما با یاخالق يها و ارزش يمعنو يها حل از به راهیالت نکن مشیحل ا

م ... اگـر مـا   ینکسم از خودمان حفاظت یمونکد ید در مقابل تهدیه چرا باکم ینکمشخص 
م، آن موقع ینکبسنده  يماد يها م به ارزشینک یم و سعیمان را از دست بده یقدرت واقع

ـ است. ما نبا یستیالیها ماتر ستیمونکدگاه یه دیم، چراکشو یسم میمونکما هم  ـ د دی دگاه ی
  39م.یخودمان را از دست بده

و از جمله مسـئله   یاست خارجیرامون مسائل سیجمهور را پ سیدگاه رئید، انتشار نامه فوق
بـه   يا ویـ ه آکـ ابهام وجود داشـت   يهنوز هم جا یبرخ يد. اما براکن میسم روشن یمونک

ن بـرد.  یاز شبهات را از بـ  ياریاو بس يبعد يها ؟ گفتهکند مقابله میسم یمونکخاطر خدا با 
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خصـم   يدئولوژیـ ا یکما مواجه با  یدر قلمرو جهان: «گوید مین یچن یسخنران یکدر  يو
 يا در جـا یـ و  40»انـت در روش یدر منظـور و خ  یرحمـ  یت الحاد، بیم؛ با خصوصیباش یم
  41»د برود.یسم بایمونکد، یآ یم ییخدا در جا یوقت«گر گفته بود: ید

 ۀوارد مرحلـ  ير شورویاالت متحده با اتحاد جماهیا ییارویرو ریگانار آمدن ک يبا رو
 يفـرد  ریگـان ، منحصر بـه فـرد بـود.    یشدت و عمق مذهباز لحاظ ن تقابل یشد. ا يا تازه
سـال   ۀدر خطاب يز اذعان داشت. ویخود ن یادگرا بود و به تعلقات مذهبیو بن یار مذهبیبس

 ییان دو ورقه مقـوا یدر م«ن گفت: یخود چن یتاب مقدس در زندگکت یاهم ةدربار م1983
هـا و   اند؛ پاسـخ همـه پرسـش    ان گرفتهیتاب مقدس) را در مکد (تاب منحصر به فرکن یه اک

ماننـد اسـالف    ریگـان  42»انـد، وجـود دارد.   ه امروز در برابر ما قرار گرفتهک ییها لهئهمه مس
 یمـذهب  يهـا  تـاب مقـدس و آمـوزه   کا را در یکآمر یاست خارجیالت سکحل مش خود راه

ست بـر اسـاس   یبا می هک يدوران وا در یکآمر یاست خارجیس ۀن مسئلیتر افت و مهمی یم
جنگ با  ریگانن راستا یسم بود. در ایمونکسم با یبرالیل ییارویحل شود، رو ینید يها آموزه

در مقابـل   یالهـ  يروهایه در آن نک یجنگ 43خواند.» يآزاد يبرا یبیجنگ صل«سم را یمونک
 ریمن است تـا مسـ  یردر بند اه يها انسان يرند و مقصود از آن آزادیگ یفر قرار مک يروهاین

 يرا امپراتور ير شورویاتحاد جماه ریگانن اساس یز به سمت نور هموار گردد. بر اینآنها 
ر و شـر را در اذهـان مـردم    یـ خ يروهـا یتقابل ن يا و شورویکآمر ییارویتا رو 44شر خواند

سـب  کانـه و  یادگرایبن يهـا  اسـت یقت با اعمال سیحقوي ند. ک یه جهان تداعکا و بلیکآمر
در مبـارزه بـا    ریگـان  يروزیـ د. پیـ فـائق آ  يا توانست بر شـورو یکان آمریادگرایت بنیحما

شـتر  ینفـوذ هرچـه ب   يهـا  نـه یرد و زمکـ را دو چنـدان   ییایکان آمریادگرایقدرت بن يشورو
  .ا فراهم ساختیکانه را در آمریادگرایرات بنکتف

  االت متحدهيااي   انهيخاورمهاي  استيو س يحيمس ييادگرايبن. ۱ـ۳
است  یکاستراتژ ار حساس ویبساي  انه منطقهی، خاورمییایکآمر یحیان مسیادگرایدر نگاه بن

 و در حقیقت مکانی است که تمامی وقایع آخرالزمان در آنجا شکل خواهد گرفت. تشـکیل 
حکومت یهودي در فلسطین، تهاجم نیروهاي دجال از شرق (عـراق و ایـران) بـه اسـرائیل،     

قدس آرماگدون و در نهایت تشـکیل حکومـت جهـانی مسـیح بـه      حضرت مسیح، جنگ م ظهور
پایتختی اورشلیم از جمله وقایعی است که در خاورمیانه رخ خواهد داد و این وقایع جزء اصـول  
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 يتخـت معنـو  ین، پایانـه و مشخصـاً فلسـط   یخاورم 45.اعتقادي بنیادگرایان مسیحی آمریکاست
  ین گروه قرار دارد.ز توجه اکمر ن دریاست و بنابرا ییایکآمر يادگرایان بنیحیمس

ه کـ ع آخرالزمان اسـت  یر وقایامالً تحت تأثکانه یادگرا به منطقه خاورمیان بنیحینگاه مس
اگـر    سـت ین یشـگفت  ين جـا یند. بنـابرا ک یفا میدر آن ا ين نقش محوریدر این میان فلسط

ل انجـام  یاسـرائ منـافع   يامالً در راسـتا کـ انـه  یا در خاورمیکـ آمر يهـا  يگذار استیم سینیبب
آمریکا، جنگ  يا انهیاست خاورمیل در سیت اسرائیه عالوه بر محورکنیگر اید ۀتکشود. ن یم

امالً متـأثر از نبـرد   کـ ه کـ  يمحـور  ،دانست این کشوراست یگر سید محور دیشتار را باکو 
  ین آرماگدون است.خون

ه جلسـات  کـ د دار یحیان مسـ یـ ادگرایان بنیـ در م یکیگـاه اسـتراتژ  یانه چنان جایخاورم
 یلـ یانج يسـا یلکنـدگان  یانه با حضور نمایاالت متحده راجع به خاورمیا یت ملیامن يشورا

 يمات اخـذ شـده در شـورا   یق تصـم یـ قت جهـت تطب ینده در حقین نمایشوند. ا یبرگزار م
در  یلـ یانج يسـا یلکد یر جدیتورات و تفاس يها ییگو شیبر پ یبا اعتقادات مبتن یت ملیامن

  46ابد.ی یجلسات حضور م
برخـورد   یو چگونگ يا ران هستهیر جنگ افغانستان و عراق، مواجهه با اینظ یموضوعات

 یحیمسـ  ییادگرایـ رات بنکه تنها در چارچوب تفکاست  ين از جمله مواردیفلسط ۀبا مسئل
انـه رخ  یه در خاورمکـ  یادگرا هـر حادثـه و اتفـاق   یـ ان بنیحیدگاه مسـ یاست. از د كقابل در

 دیـ رخ داده بـا عقا وقایع . اگر تفسیر و تبیین شوندآخرالزمان  ةپروژ يستاد در رایدهد با یم
ه امـر ظهـور را   کاتخاذ شوند  ییردهایکو در عوض رو دهنار گذاشته شکنباشد،  آنها همسو

  کنند.تر  یکنزد
ن یدر فلسـط  يهودیومت کل حکی، مسئله تشیحیان مسیادگرایبن ين اصل اعتقادیتر مهم
گونه جهـان بـه    نیح خواهد بود و ایظهور حضرت مس يبرا يا مقدمهن واقعه یرا ایاست، ز

ومـت  کح تشـکیل  ه بـر سـر راه  کـ  ین اساس هـر مـانع  یخواهد شد. بر ا یکان خود نزدیپا
ران یـ ا ایـ دات عـراق و  یـ ن مـانع تهد یـ ن است اکد برداشته شود. ممیجاد شود، بایا يهودی

 یالهـ هـاي   ر تحقـق وعـده  ید در مسیز بایباشد. همه چ ینیمبارزان فلسط یا حتیو  يا هسته
  ان برود.  ید از میه باشد باکق یرد وگرنه به هر طریقرار گ

 معتقـد اسـت   )CUFI(مدیر اجرایی سازمان مسیحیان متحد براي اسـرائیل   دیوید بروگ
 – یحیال با تمدن مسـ یک، در واقع نبرد اسالم رادیاسالم يشورهاک یا با برخیکه نبرد آمرک
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ل کهـود شـ  یت از یـ بوده و در حما یامالً مذهبک ییاروین روین اینابراغرب است. ب يهودی
ل یـ چـارچوب تحل ایـن  ز در یـ ران را نیـ ا يا مخالفت غرب با برنامه هسته يگرفته است. و

گـر خواهـد    رانیار ویدهد، بس یانه رخ میه در آخرالزمان در منطقه خاورمک یجنگ 47ند.ک یم
ن وجـود  یاسـت. بنـابرا   يا هسـته  ين نبرد، نبردی، اریگانچون  یانیادگرایر بنیبود و به تفس

 یــکن اســت معــادالت تئولوژکــران، ممیــانــه همچــون ایدر خاورم يا شــور هســتهک یــک
سـتاد و از  ید در مقابـل آن ا یـ با یمتـ یرو به هـر ق  نیزد. از ایرا در هم بر یحیان مسیادگرایبن

 يهـا  تیاز شخص یکی هاگی  جانرد. ک يریران جلوگیچون ا یشور مسلمانکشدن  يا هسته
هـا گوشـزد    ییایکران را به آمری، خطر ايردیکن رویا با چنیکادگرا در آمریان بنیجر ۀبرجست

ن یبـاره چنـ   نیـ در ا ي. ودهـد  اي ارائه مـی  برنامهران یبه ا یحمله نظام يند و سپس براک یم
  د: یگو یم

ست. االن وقت آن ل ایا و اسرائیکآمر يخطر روشن برا یکران یه اکخواهم بدانید  یمن م
ـ م. رهبر اسالم رادیران داشته باشیه ایعل یحمله نظام یکه ما کاست  انـه  یال در خاورمیک

خ دوباره در حال یشور است. تارکن یمتعصب اجمهور  رئیس زینژاد ن يران است و احمدیا
هـا   يهـود یشتن کتلر در مورد ینژاد همچون ه يران آلمان است و احمدیزنده شدن است. ا

  48. ند...ک یمصحبت 
 يهـا  رر از واژهکراد شد به طور میا م2007 يجوال 17خ یه در تارکفوق  یدر سخنران هاگی

 يهـا  آمـوزه  يران را بـر مبنـا  یه ایعل یجنگ جهان یکجاد یرد تا مقدمات اکاستفاده  یلیانج
 ه درکـ رد یـ د مورد حمله قـرار گ ین علت بایران تنها به ایا يو نگاهاز  49ند.کفراهم  یلیانج

 یـک  ۀسـت یران محـور شـرارت و شا  یل این دلیستاده است. به همیل ایومت اسرائکمقابل ح
  است.  یحمله گسترده نظام

 ،شـود  یران خالصـه نمـ  یانه تنها در مسئله ایاالت متحده به خاورمیانه ایادگرایرد بنیکرو
جـرج  شـود.   یز شـامل مـ  یـ ن را نیر طالبان، جنگ عراق و مسئله فلسطینظ یه موضوعاتکبل

گونـه شـرح    نیـ انـه را ا یانه خود در قبال خاورمیادگرایرد بنیکرو یوتاهکدر جمالت  بوش
  دهد: یم

ــین ببــرم و مــن چنــین کــردم. ســپس او    خداونــد از مــن خواســت تــا طالبــان را از ب
  د و من نیز قادر به انجام آن شـدم مأموریت نابودي صدام و آزادي عراق را نصیب من کر

  و فلسطین را حـل کـنم و بـه طـور قطـع     د که مسئلۀ اسرائیل خواه و اکنون او از من می
  50چنین خواهم کرد.
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ا در یکـ آمر یاسـت خـارج  یس يهـا  تیـ ردن اولوکـ در عبارات فوق ضمن مشـخص   بوش
تحـوالت   یتمـام  يند. وک یروشن م یها به خوب استین سیانه، نقش مذهب را در ایخاورم
نـد  ک یفرض مـ  یاله يامبریو خود را پند ک یر میتفس یخواست اله يانه را در راستایخاورم

  کند. یانه مشخص میرا در خاورم يو یاسیس یمش  ، خطیاله یه وحک
. نیسـت  بـوش انه تنهـا مخـتص   یل خاورمینسبت به مسا یاله یدگین حس برگزیالبته ا

انـه را  یرا تجربـه و هـدف خداونـد در خاورم    ین حاالت اشـراق یز چنین ریگان يش از ویپ
 ریگـان  يدر زمـان فرمانـدار   ییایـ فرنیالک یلـ یش انجیشـ ک الـد بردسـن  هاررده بود! ک كدر

ـ ا ریگـان  يهـا  احساس خود را از صـحبت  بردسنداشت.  يبا و يا مصاحبه ان یـ گونـه ب  نی
  ند:ک یم

انه آگاه است و یامالً از هدف خداوند در خاورمکگان یه رکجاد شد ین احساس در من ایا
ـ ک یم ین زندگه ما حاال در آکرا  یل دورانین دلیبه هم ـ اهم يم داراین ت بـه خصـوص   ی

ن یدر ا یاند، همگ شده ییشگویتاب مقدس پکه در ک ییدادهایرو يرا از نظر ویداند. ز یم
  51دوران در حال تحقق هستند.

از  یکیمعتقد بود  يبر این باورند که و یبرخ یانه بود. حتیرگرایتقد يمدافع تئولوژ ریگان
ند. اگرچـه  کجنگ آرماگدون آماده  يا را برایکت تا آمراس یستمیجاد سیاو ا يها تیمسئول
 يه تئولـوژ کست ین کیش یولبود،  یفراوان يها محل بحث م1980ن ادعا در دهه یا یدرست

 م1981 مـی  15ر گذاشـت. در  یگان تـأث یر يها استیماً در سیانه، مستقیرگرایتقد ينگر ندهیآ
ر کـ اوقـات ف  یگـاه «سـد:  ینو یمـ انـه  یخاورم يهـا  در خاطرات خود در مورد بحران ریگان

ه کـ خـورم و معتقـدم    یم ... قسـم مـ  یم تا شاهد آرماگدون باشیا ا ما مقدر شدهیه آکنم ک یم
  52»است. یکآرماگدون نزد

ن اسـت.  یفلسط ۀانه مسئلیا در خاورمیکل مورد توجه آمریاز مسا یکیچنانچه گفته شد 
ند و کفا ین ایل و فلسطیاسرائ ۀقشرا در منا یرده تا نقش اصلکاالت متحده همواره تالش یا

ل یـ ل بوده است. در آوریاز موارد دخ ياریا در بسیکسران آمر یر تعلقات مذهبین مسیدر ا
 ۀرانـ کسـم بـه   یردن ترورکـ ن ک شهیر ۀبه بهان یبا نام سپر دفاع یاتیعمل یل طیاسرائ م2002
ر شـدند. در  یا اسـ یـ شته و کها  ینیاز فلسط يادیات شمار زین عملیرد. در اکحمله  يباختر

ـ  يا رد منتقدانهکگونه عمل چیه بوشدولت  يرین درگیاول ا ۀهفت در هشـتم   یانجام نداد، ول
نـد. ابتـدا   کخارج  ینیفلسط يخود را از شهرها يروهایه نکل خواست یل علناً از اسرائیآور
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ل یه اسـرائ کـ نیبـر ا  یهـا مبنـ   پس از دخالت رسـانه  یولی داد، ا جواب منفیکل به آمریاسرائ
 يروهـا یل مجبور به خـروج ن یآور 25رده است در کا را رد یکآمرجمهور  رئیس درخواست

  53شد. یات جنگیان عملیخود و اعالم پا
 يخـود را مجـدداً بـه شـهرها     يروهـا یگـر ن ید یاتیعمل یل طیاسرائ م2002 يدر جوال

ت متحـده  االیـ ن بار ایبه راه انداخت. اما ا يدیشد ینظام يرین فرستاد و درگینش ینیفلسط
ن یـ خود را به عقـب برانـد. سـؤال ا    يروهایه نکل نخواست یاز اسرائ بوشرد و کدخالت ن

فرمـان نـداد؟ پاسـخ در تفـاوت      یلیاسـرائ  يروهـا یبه خـروج ن  بوشن بار یه چرا اکاست 
ن، یل بـه فلسـط  یداشت. علت حمله مجـدد اسـرائ   ین جنگ با جنگ قبلیه اکاست  یفاحش

را  بـوش  ین موضـوع احساسـات مـذهب   یـ سا بـود. ا یلک یکبه ان ینیاز فلسط يحمله تعداد
  54ان نشد.ینیفلسط ل بهیاسرائ ین مانع از حمله نظامیخته بود و بنابرایبرانگ

ن مسـئله تنهـا   یـ روشن اسـت و ا  یدر اتفاق فوق به خوب بوش یر نوع نگرش مذهبیتأث
ا در یکـ رآم يهـا  يگـذار  اسـت یه نقـش مـذهب را در نـوع س   کاست  یاز موارد فراوان یکی

انـه جنـگ   یا در خاورمیکـ آمر یاست خارجیس ۀلئن مسیتر دهد. اما مهم یانه نشان میخاورم
 ییادگرایـ آن در بخش مربوط بـه بن  یستیتاریلیت میه به جهت ماهکافغانستان و عراق است 

  م پرداخت.  یا بدان خواهیکسم در آمریتاریلیو گسترش م یحیمس

  ايكسم در آمريارتيليو گسترش م يحيمس ييادگرايبن. ۱ـ۴
 یاصـل  يهـا  یژگـ یاز و یکـی د یـ را با یسـت یتاریلیشات میل به گسترش خشونت و گرایتما
دانست که به شدت بر سیاست و حکومت ایاالت متحده آمریکا  یحیمس ییادگرایبن  انیجر

وگـو   در جـردن در گفـت   يلوتر يسایلکاسقف اعظم  55اي یونان مونیبسایه افکنده است. 
اعـالم   یحیمسـ  سمیونیصه یعنی یحیمس ییادگرایان غالب بنیدر مورد جر شدانیبا روزنامه 

 يز هسـت. و یه مرتد نکض است، بلیمر يتئولوژ یکنه تنها  یحیمس سمیونیه صهکند ک یم
ن قرارنـد: اول  یه بـد کـ دانـد   یعمده آن مـ  یژگیادگرا را در سه ویان بنین جریعلت ارتداد ا

ان یـ دوم جر یژگـ ی؛ ویمنجـ  یـک نـه بـه عنـوان    و  یفرد نظام یکبه عنوان  یسیع یمعرف
ان در نبـرد آخرالزمـان   یـ هودیاز  ياستفاده ابـزار  و سومآنها  الت ضد صلحی، تماییادگرایبن

سـم سـوق داده و   یتاریلیرا بـه سـمت م   یحیمسـ  يادگرایان بنیفوق جر يها یژگیو 56است.
  کرده است.ل یان تبدین جریا کنفیرا جزو ال وي گر ینظام
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ت یحیل مسـ یاص يها ه آموزهکاست  یدر حال یحیان مسیادگرایبن یستیتاریلیالت میتما
بـه   یسیطلبانه ع الت صلحیاست. تما یس) ناظر بر صلح و دوستکان ارتدویحی(از نگاه مس

را یز؛ ندانستند یح واقعیح بودند، او را مسیه منتظر آمدن مسک یانیهودیثر که اکبود  اي گونه
رد؛ کـ  یم مـ یترس يداود یتیرا به صورت شخص يح، ویه مسق بیاز اشارات عهد عت ياریبس

ـ   یمـ  ینظـام  يروزیـ ه مردمش را به پک یتیشخص  يردیکـ نـه تنهـا رو   یسـ یع یرسـاند، ول
  57رد.ک یمعرف یامبر صلح و دوستیه خود را به عنوان پکبلیش نگرفت، طلبانه را در پ مبارزه
ـ  ک ینفـ  يااز جنگ، به معنآنها  زیه بر صلح و پرهیان اولیحید مسکیتأ جنـگ   ۀامـل مقول

رفتـه  یرا پذ ینینابیب يدر مورد دو مقوله جنگ و صلح نظر یحیمس يساهایلکشتر یست. بین
ه صلح را کده بودند ین عقیبر اآنها  اند. تر دانسته نیترازو را به سمت صلح سنگ ۀفک یو حت

ان کـ نـاه، ام آلـوده بـه گ   يایـ ان آن وجود ندارد؛ چـون در دن کشه امیح داد، اما همید ترجیبا
تنها خشـونت   یین فضایه در چنکوجود ندارد و تجربه نشان داده است  یتحقق صلح دائم

نتـرل  که باعـث  کـ مشروع اسـت   یشود. پس جنگ تنها در صورت یباعث توقف خشونت م
 یحیان مسـ یـ ادگرایامـا بن  58اسـت.  یاصـل  ين صورت صلح مبنایر ایخشونت شود و در غ

ن یـ دگاه ایاند. از د رات خود قرار دادهکتف یرا شالوده اصلرده و جنگ کگونه  قت را واژیحق
ه کـ اسـت   یطین شـرا یشود و تنها در چن یح میامر ظهور مس يساز نهیگروه جنگ باعث زم

  شوند. یل مینا یده و مؤمنان به سعادت واقعیآخرالزمان فرا رس
طلبانـه      گجنـ  يهـا  ه دگایـ االت متحـده د یا یاسیان سکبا تسلط بر ار یحیان مسیادگرایبن

ه از کـ  یدگین گروه با احساس برگزیردند. اکل یشور تحمکن یا یاست خارجیخود را بر س
هسـتند   یامبرانیـ ه پکگر دانسته و معتقد بودند یت به ارث بردند خود را برتر از ملل دیهودی
جهـان   یزه در تمامیبه زور سرن یرا حت یاله يها اند تا ارزش ده شدهیه از طرف خدا برگزک
  رد.کسم بر تن یتاریلیم يردا ییایکت آمریحین نقطه مسینند و در اکم کاح

ــدســناتور  ــرت جــی. بورای ــا رو م1989در ســال  آلب ــایادگرایبن يردیکــب ــه تم الت یان
 يهـا  ان برداشتن تمـدن یاز م«ند: ک یه میگونه توج نیاالت متحده را ایم بر اکحا یستیتاریلیم

از طـرح نامحـدود خداونـد     یم، بخشکمستح يها ده به دست تمدنیپوس يها پست و ملت
ت خداونـد اسـت   یـ ه مـورد عنا کم را کمصداق تمدن مستحي اینکه سپس برا يو 59»است.

ن یه توسـط برتـر  کـ اسـت   يا همان جمهوریکآمر يجمهور«د: یگو ین میند، چنکمشخص 
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ن یـ ت خداونـد اسـت ... رهبـران ا   یـ ومت مـورد عنا کشده است و ح يگذار هیخ پاینژاد تار
  60»د دانست.یامبران خدا بایه پک، بلخودمان دولت کرا نه تنها حا دولت

چون آلبـرت   يش از اظهارات افرادیپ یمذهب يها با پشتوانه يزیل به جنگ و خونریتما
و توسـط   م1845ه در سـال  که یانین بینه شد. در اینهاد 61»بیانیه سرنوشت«، با صدور بوراید

د کیـ تأ یالهـ  يهـا  االت متحده با پشـتوانه یا یمیاقلافت، بر بسط یانتشار  جان لی اوسولیوان
 يا بسـط منطقـه   يبـرا  ید الهـ ییـ مجوز و تأ ةنندک یا تداعیکخ آمرین واژه در تاریشده بود. ا

ردن کـ مه یبـه ضـم   یه سرنوشت به طور مشخصیانیا بود. اگرچه بیکد آمریدولت نوپا و جد
ن دولتمـردان  یش آمـد و بنـابرا  خـو  يارین واژه به مذاق بسـ یاما اه بود، ز شدکتگزاس متمر

تـوان   یسرنوشت را م ۀیانیب 62گر جهان، از آن بهره بردند.یدر جهت اشغال نقاط د ییایکآمر
  ا دانست.  یکسم در آمریتاریلیدر جهت گسترش م یحیان مسیادگرایاساسنامه بن

ان یـ اگر الملـل  نیا باعث شد تا بیکآمر یالملل نیسم بیتاریلیت خداوند از میاعتقاد به حما
ارتجاع  يروهایخواهد تا ن یا میکه خدا از آمرکن باور برساند یم در قرن نوزدهم را به اکحا

توسـعه   یاخالقـ  يها ، پشتوانهیستیتاریلیر مکن تفیبا چن 63از بین ببرد.را در سرتاسر جهان 
 يهـا  خـدا جنـگ   يها به نـام خـدا و بـرا    ییایکگونه آمر نیا فراهم شد و ایکآمر يامپراتور

ن یـ ردند! اک یشگاه الهیپ یر قربانین مسیرا در ا ياریرا به راه انداختند و مردمان بس یانفراو
  شور شد.کن ینده ایآ يها نسل يهن براک يها ییایکراث آمریر مکتف

ا را دنبال یکآمر یاست خارجیه سیسا به هی، سایحیان مسیادگرایبن یستیتاریلیالت میتما
 یسـتم تمـام  یبـرد. در قـرن ب   یش مـ یشـورها پـ  کگـر  یدبـا   تقابـل ند و آن را به سمت ک  یم

انوس یـ اق يهـا   کرانـه انوس اطلس تـا  یاز سواحل اق یعنیا؛ یکشور آمرک ینونک يها نیسرزم
توانسـته بودنـد    ییایکـ آمر يادگرایـ ان بنیحیخارج شـده و مسـ   یان محلیآرام از دست بوم

را   خـود، آن هاي  يروزیپها سرمست از  ییایکنند. آمرکت ین مناطق تثبیحضور خود را در ا
ش ا گسـتر یسر دن را در سرتا ین خواست الهیه اکدانستند و درصدد بودند  یخواست خدا م

  .دهند
قـدر مسـلّم    آناالت متحـده  یا يها یشکت خداوند در لشگریو رضا يارکاعتقاد به هم

ـ ا از یکی ویلیام مک کینلیح آن نداشتند. یاز اظهار صر ترسیشور کن یمان اکه حابود ک ن ی
  دهد: یح میگونه توض نین را ایپیلیجهت حمله به فگیري  یمتصم ةنحوه کمردان بود  دولت
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ـ یتا ن یاپیها به طور پ د شبیاخ سفکمن در داخل  سـتم  یزدم و شـرمنده ن  یمه شب قدم م
ت، خداوند متعال را عبـادت  یو هدا یروشن يزدم و برا یها زانو م ن زمانیه در اکم یبگو

 یتمـام اینکـه   نبـود جـز   يدیگر تردیشد ... د ت به من الهامیآن هدا شب یکردم و ک یم
برابـر؛   يهـا  را به عنـوان آدم آنها  را آموزش داد و ینیپیلیرد و مردم فکن را تصرف یپیلیف

  64. متمدن ساخت...
شـور  کن یـ ا با حـدوث ا یکدر آمر ییایمناطق جغراف ۀجهت توسع یات مذهبیاستفاده از ادب
 يهـا  نیتشـاف و تصـرف سـرزم   کح اقـدام بـه ا  یا در راه مسیکآمر ةقار اشفانکهمزاد است. 

ـ ا 65ردنـد. کشتار مردمان آن کت یشف شده و در نهاک ا بـا توجـه بـه    یکـ رد در آمریکـ ن روی
رقابـل خدشـه و   یغ یل بـه سـنت  یشـور تبـد  کن یـ م در اکحـا  یو فرهنگـ  ینـ ید يهـا  نهیزم

بـا   یسـت یتاریلیالت مین تمـا ییافـت. بنـابرا   يتسـر  يبعـد  يها ر شد و به نسلیناپذ اجتناب
ار آمـدن  ک يالت با روین تمایاما ا ،االت متحده وجود داشته استیدر ا یمذهب يها پشتوانه

د یرا با ریگانخود گرفت.  یار افراطیبس یمش ان با خطیار عریبس يا به چهره ،رونالد ریگان
ال یکـ مات رادیه با تصمک یانیدانست. جر یو مذهب یاسیراست س یان افراطیدار جر مشعل

قـرار داد؛   يدیـ ر جدیا را در مسـ یکـ ، آمریمـذهب  يهـا  است و با پشـتوانه یس ةخود در حوز
ث شدت یه از حکاست  یافراط یسم مذهبیتاریلیآن همان م ين نام برایتر بندهیه زک يریمس

  همتا بوده است.  یا بیکخ آمریدر تار یانیو عر
انـه  یگرا مداخلـه  يردیکـ با اتخاذ روم 1980ر دهه به همراه گروه مشاوران خود د ریگان

جانبه  همه ةاالت متحده خصومت داشتند، به مبارزیبا ا یه به نوعک ییدر برخورد با واحدها
جنـگ  ة پـروژ  يریـ گ یند. پـ ین رهگذر برگزیرا در ا یستیتاریلیامالً مک یو نگرش استخرب

ل، ربـودن  یاز اسـرائ  يدر لبنـان بـه طرفـدار    یستارگان، بمباران شهر طرابلس، مداخله نظام
 وقـایعی گرانـادا و پانامـا،    یو تصـرف نظـام   ییایبیل ةردن جنگندک، ساقط يمصر يمایهواپ

ـ  جیمـز میلـز   66رخ داد. ریگـان  يان زمامـدار یه در جرکاست  الـت  یا يس موقـت سـنا  یرئ
ر آن بر اتخاذ یو تأث ریگانانه یادگرایبن يها فرض شیپ يبند در جمع م1986ا در سال یفرنیالک
  د:یگو ین میچن یستیتاریلیم يها ستایس

مطـرح   يشـنهادها یاو به پ ییاعتنا یو ب یگان) راجع به بودجه نظامیاو (ر يها ناً نگرشیقی
با نظرات ناظر به آخرالزمان هماهنگ است ... آرماگـدون   يا خلع سالح هسته ةشده دربار

 یتواند در جهـان  یمشده است، ن ینیب شیاشفه پکو م یال نبیحزق يها تابکه در کگونه  آن
ـ  یسکه خلع سالح شده است، رخ دهد. هر ک ه معتقـد اسـت آرماگـدون بـاالخره رخ     ک
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ن امر برخالف طـرح  یه خلع سالح اتفاق افتد. اکتواند انتظار داشته باشد  یخواهد داد، نم
ـ جمهور چرا با سیان شده است... به اعتقاد رئیالمش بکه در کگونه  خداست آن د نگـران  ی

ن یشود ؟... چن یم یسوزان منته ین نسل به فرجامیا يز برایهمه چ یبود وقت ستیط زیمح
 يگذار هیه مستلزم سرماکرا  ییها ژه برنامهیوبه  یداخل يها ه تمام برنامهکشود  یاستنباط م

رد کمحدود  يا هسته يها گسترش سالح ین منابع مالیتأم يد برایتوان و با یالن هستند، مک
  67د خدا و قومش نازل شود.ین بر دشمنان پلیت آتشکه هالکنیتا ا

اش بـه   یاسـ یس يهـا  يریگ میدر نوع تصم یه اعتقادات خاص مذهبک يگریجمهور د رئیس
نـام   جرج دبلیو بوشتوان از  یر فراوان داشت، میو جنگ تأث یاست خارجیرامون سیژه پیو

مـان داشـت   ید. او امعتقد بو ییایکان آمریادگرایبن يبه اصول و باورها جرج بوش پسربرد. 
مـان  یو ا یاسیس ياند تا رسالت آزاد ده شدهیخداوند برگز ياز سو ییایکان آمریادگرایه بنک

ه کـ باعـث شـد    یاسـ یو س ین اعتقـادات الهـوت  یـ را به سراسر جهان انتقال دهند. ا یمذهب
 اصـلی ت نقـش  یـ نها و در بوده یحیان مسیادگرایبن يها متأثر از آموزه يو یاست خارجیس

نگـره و در  کدر مقابـل   م2003در سـال   بـوش  68نـد. کفـا  یافغانستان و عراق ا يها نگدر ج
از  یمـ یش از نیبـ  يوبیان نمـود.  را خود  شد، اهداف دولت  ون پخشیزیه از تلوک يا برنامه

ن راسـتا  یسم اختصاص داد و جنگ بـا عـراق را در همـ   یخود را به جنگ با ترور یسخنران
  رد:که یگونه توج نیرا اسپس جنگ خود  بوشرد. کف یتعر

ـ   یحق هر فرد و آ يدانند آزاد یه مکآزاد هستند  یها مردم ییایکآمر اسـت.   ینـده هـر ملت
ـ بلست، یا به جهان نیکآمر ۀیم، هدیآور یه ما به ارمغان مک يآزاد ـ ه هدک خداونـد بـه    ۀی
عـا  م. امـا نـه تنهـا بـه خودمـان؛ اد     یمان داریها به خودمان ا ییایکت است ... ما آمریبشر

آنهـا   م بـه یتوان یما م یم، ولیدان یمان میها تیطه مسئولیح يها را برا ه تمام راهکم ینک ینم
ن یم، به ایده یم يخ جایو تار یم و عشقمان به خداوند را در تمام زندگیاعتماد داشته باش

  69ند.کت یه او ما را هداکد یام
خـت.  یرا برانگ ياریبسـ  عراق و افغانسـتان تعجـب   يها در مورد جنگ بوش یات مذهبیادب

ه اسـتفاده از  کرد ک یان میها ب ن جنگیپرده نقش مذهب را در ا یان و بیات چنان عرین ادبیا
 کـرد  ) براي آن دور از واقعیت نیست. وي علناً بیـان مـی  Religious Warواژه جنگ مذهبی(

 کمـ کر خداونـد بـه او   ین مسـ یاست و در ا یجنگ مذهب یکه جنگ عراق و افغانستان ک
رد. کـ ر کگر ذید یانین معنا را به بیهم بوش ۀنیابکر دفاع یمشاور وز ولیام بوي کینند. ک یم
طان یارواح ما، دشـمن مـا نـامش شـ     ياست برا ین جنگیا: «ردکاعالم  م2003در سال  يو

  70»ند.کنابود  یحیمس یملت و به عنوان ارتش یکخواهد ما را به عنوان  یطان میاست ... ش
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 يهـا  یباً تمام سـخنران یه تقرکرد کان یب بوش یسخنران يها نده متنسینو میشل گرسون
د یـ مؤ یلـ ین ارجاعـات انج یل شده بود. اکیتش یلیانج يها قول و نقل یات مذهبیاز ادب يو
و  جیمـز دابسـون  ، جـان هـاگی  چـون   یبود. رهبران مذهب بوش یکیار پروتستان اوانجلکاف

 یار مـذهب کـ از اف یاسـ ک، انعبـوش  یاسـت خـارج  ین سیتـر که دکـ ردند کاعالم  گري بوور
خداونـد   یاسـت خـارج  یس بـوش ن یتـر که دکـ رد کـ ن راستا اعالم یدر همهاگی آنهاست. 

چنـان   بـوش پسـر   یجنگـ  يها استیبر س یحیان مسیادگرایر مذهب متداول بنیتأث 71است.
ه باال بـرد  يامبریا تا حد پیکان آمریادگرایان بنیرا در م يگاه ویه جااست کق یگسترده و عم

ه خداونـد  کـ نمانـده بـود    یبـاق  کیچ شـ یهـ  يها جا ییایکاز آمر ياریبس يگر برای. داست
 ةدیـ برگز ةن مهم را بـه دسـتان بنـد   یانه است و ایا در خاورمیکآمر یخواستار دخالت نظام

 ۀن بـاور را بـه جامعـ   یـ ا يو همراهـان و  بـوش ، انجام خواهـد داد!  جرج دبلیو بوشخود، 
 معـارض بـا   يروهـا یهاسـت و ن قت مطلق در دستان آنیه حقک رده بودندکل یتحم ییایکآمر

ر کـ لباس تف يو همراهان و بوشنگر  دگاه مطلقیشر هستند. د يروهایطان و نیلشگر شآنها 
ن آن یگزیرا جـا  یحیمس ییادگرایند و تنها احساسات تند بنکا بریکت را از تن آمریو عقالن

گـاه  یجا يردیکـ ن رویبا چنـ  بوشلت دو یاسین مردان سینفوذتراز با ریچارد پرلساخت. 
  دهد: یح میگونه توض نیا را ایکآمر

کنم این  خیر است. فکر می ۀجهانیان سرچشم ۀمن مطمئن هستم که قدرت آمریکا براي هم
کنـد   زمـین را تهدیـد مـی    ةابرقدرت واحد، رسالت تاریخی دارد که با هر خطري که کر

  72مبارزه کند.
 ةریکـ دن روح اخـالق بـر پ  یـ ردنـد تـا بـا دم   یار تـالش ک بسـ  ییایکآمر یحیان مسیادگرایبن

ا یکـ آمر يهـا  دائماً جنگآنها  نند.کتر  ا آسانیکمردم آمر يجنگ، تحمل آن را برا ةدیناخراش
گونـه مـذهب را در    نیـ رده و اکـ قلمـداد   یاخالقـ  يها با افغانستان و عراق را از نوع جنگ

تـاب  کدر  ییایکـ ژنرال آمر گاورنروبرت پی مک دخالت دادند.  یاسیو س یمعادالت نظام
ن یدر مـورد جنـگ عـراق چنـ    ، چرا من به فوتبال، خدا و جنگ عراق معتقـدم خود با عنوان 

  د:یگو یم
ـ  یک يارهایدر عراق مع يریه درگکمن معتقدم  ـ نـدارم   کجنگ عادالنه را دارد و ش ه ک

روزولت قبل از ه کطور  بوده است ... همان یاخالق يارهایمع يرد ما در عراق بر مبناکعمل
ما  ید به صلح دارد. وقتیا امیکجنگ تنفر دارد. آمر  ا ازیکرد، آمرکد کیتأ یجنگ دوم جهان
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... مـن  ل ما فقط گسترش عدالت استیه دلکم یم مطمئن باشیخواه یم میشو یوارد جنگ م
  73جهان است. يها برا یاز لشگر خوب يا نمادیکاالت متحده آمریه اکمعتقدم 

ا تا چـه حـد   یکآمر یستیتاریلیم يها استیشبرد سیه پکدهد  ینشان م یوبفوق به خسخنان 
و  یاخالق يها ارزش ۀآن است. اعتقاد به توسع ةشد فیهم از نوع تحر آنبه مذهب،  کیمت

در  یعمـوم  يسـت و بـه اعتقـاد   ین یق جنگ، منحصر به دولت خاصیا از طریکآمر یمذهب
بـاراك  صلح  رات و مدعیکدامان دولت دمو ین اعتقاد حتیل شده است. ایا تبدیکسطح آمر

ن مسـئله  یـ رامـون ا یخود پ یوران مبارزات انتخاباتکدر  اوباماه است. کردز آلوده یرا ن اوباما
د بـا  یـ ا بایکـ اسـت ... آمر یا بـه دن یکـ ن صـادرات آمر یا بهتـر یکآمر يها ارزش: «ن گفتیچن

و جدید مؤثر  یپلماسید با دیبا ینظام يروی... نن باشدیزم ةرکدر  ینظام يروین نیتر قدرت
دانـد و   یشـور مـ  کن یـ ا يهـا  ا را ارزشیکن صادرات آمریبتدا بهتراوباما در ا 74»همراه شود.
ـ  یینـد. گـو  ک یشـور اشـاره مـ   کن یا ینظام يرویبالفاصه به ن و  ییایکـ آمر يهـا  ن ارزشیب

دولـت   بانیگر یه حتک يوندیوجود دارد. پ یوند ناگسستنیشور پکن یم بر اکسم حایتاریلیم
 مسـلم و  يا امـر یکـ آمر یاسـ یم بر نظام سکحا یسم مذهبیتاریلیاست. م گرفتههم را  اوباما

د هـم  یست و شـا یر آن نییز قادر به تغین اوباماخواه  دولت تحول یرفته شده است و حتیپذ
  ر فراخوانده است!یناپذ ن اصل اجتنابیاز ا يرویا را به پیکمان آمرکحا ی،ر الهیتقد

  يريگ نتيجه
بـه   ياسـت. و  یاجتمـاع  يهـا  بـه بحـران   یپاسخ کند بیان می دکمجیانکه  یادگرایی چنانبن

و ... در  ی، قحطـ يمـار یر جنگ، بینظ یاجتماع يها ه هر زمان بحرانکدهد  ینشان م یخوب
هـا   انسـان  ند.ک یشرفت میل گرفته و پکشور شکدر آن  ییادگرایابد، بنی یگسترش م يشورک

شــوند و در  ین خــود بــه مــاوراء متوســل مــکیتســ و مشــقت جهــت یط ســختیدر شــرا
 يبخشـد و بـه واد   ییرا از مشـقت رهـا  آنهـا   هکـ  یسکند؛ باش می یمنج یک يوجو جست

ند، کالت را حل کتوانست عمالً مش یالت اگر نمکاز مش یید رهایسعادت رهنمون شود. ام
رد. کـ  یل میسهشد و تحمل مصائب را بر آنان ت یممبتال  يها ن روان انسانکیاما موجب تس

د را یام يها ح، بارقهید بر آخرالزمان زودرس و ظهور حضرت مسکیبا تأ یحیان مسیادگرایبن
شـتر  یا هرچه بیکآمر ۀگاه خود را در جامعیرده و جاکبت زده، روشن یمص يها در دل انسان

  ردند.کت یتثب
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رواج  ییگراادیـ تـر باشـد، بن   قیـ عم یاجتماع يها ه بحرانکزان یل فوق به هر میبنابر تحل
 يهـا  انیـ ه جرکـ سـازد   یقت رهنمون مین حقین مطلب ما را به ایرش ایابد. پذی یم يشتریب
را یـ ز؛ نـد کن بیشـتر نفـوذ مـی   االت متحـده  یخصوص او ب ینده در جوامع غربیادگرا در آیبن

روز شـدیدتر   روزبـه ت) در غـرب  یـ (عـالوه بـر بحـران هو    یاسـ یو س ياقتصاد يها بحران
بودجـه و ... اقتصـاد    يسـر ک، ياریکـ ، تـورم، ب یجهـان  يضا در بازارهااهش تقاک. شوند می

 يهـا  از بحـران  ياریالت سرمنشـأ بسـ  کن مشیه اکرده کمواجه  يالت جدکبرال را با مشیل
 یاسـ یغرب با چالش اسالم س يایدن یاسیدر غرب شده است. به عالوه از نظر س یاجتماع

جـه  یاهـد و در نت ک ین مـ ینشـ  مسـلمان  يشورهاکاز نفوذ غرب در به تدریج ه کمواجه شده 
شـود. مجمـوع عوامـل فـوق باعـث       یا میکژه آمریغرب و به و یاسیموجب افول قدرت س

را در  ییادگراین رهگذر رشد بنیا گشته و از يو اقتصاد ی، اجتماعیاسیس يها جاد بحرانیا
  ند. ک یل میغرب تسه

معـارض   يشـورها کبـا   سـم عمـالً  یونیت از صهیـ د بـر حما کیـ با تأ یحیمس ییادگرایبن
ن و بـه  یت از فلسـط یـ ران بـر حما یـ د اکیتأ یسم در تقابل قرار گرفته است؛ از طرفیونیصه

ران یـ ا یاسـالم  يو جمهـور  یحیان مسـ یادگرایان بنیم یل به دشمنیت نشناختن اسرائیرسم
ن یا و همچنیکدر آمر یحیان مسیادگرایافتن بنیبا توجه به قدرت رو،  نیدامن زده است، از ا

ران یـ رامون روابـط ا یپ ینده روشنین، آیت از فلسطیران بر مواضع خود در قبال حماید اکیتأ
ادامـه  ز یـ نـده ن یشـور در آ کست و به احتمال فراوان روابط خصـمانه دو  یا متصور نیکو آمر

  .خواهد یافت
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 .1377رسا، ، ، تهراني، ترجمه خسرو اسدتدارك جنگ بزرگس، یهال سل، گر

 .1385هالل، ، دوم، تهران ، چی، ترجمه قبس زعفرانیداهللا، ـ ــــ

  . 1383ان، یاد، ، قمیجنت یعلترجمه ، مسیحیت صهیونیست و بنیادگرایی آمریکاهالل، رضا، 
و  یاسیدفتر مطالعات س، ، تهرانيمهرآباد یعیمحمد رف ، ترجمههاي سیاسی درآمدي بر ایده ئولوژيوود، اندرو،  یه
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