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 بنیادگرایی مذهبی
یا

»بازی شیطانی«

پیشگفتار

در تاريخ جنگ ســرد و نظم نوين جهانی فصلی نانوشته وجود دارد. اين فصل، داستان 
حمايت مادی و معنوی- گاه آشــکار و گاه پنهان- ايالت متحــده ی آمريکا از فعاليت 
اســالمگرايان واپسگرا و ارتجاعی انديش اســت. کتاب "بازی شيطان" می کوشد پيوند 

گمشده ی حياتی ميان اين دو را نشان دهد.

شــناخت اين پيوند از اين رو مساله ای حياتی اســت، که سياست کمتر شناخته شده ی 
شش دهه ی گذشته اياالت متحده ی آمريکا در حمايت از اين اسالم، تا حدی در پيدايش 
"تروريســم اسالمی" به عنوان پديده ای جهانی، موثر بوده است. گذشته از اين، طراحان 
اســتراتژی بر پايی امپراتوری آمريکا در خاورميانه، شــمال آفريقا و آســيای جنوبی و 
مرکزی، اميدوار بودند که تا حدی با تکيه بر اســالم سياســی، اين پروژه را پيش ببرند؛ 
اما خيلی دير و پس از رخداد واقعه ی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، نتيجه ی اين بازی شيطانی آشکار 
شــد. در چندين دهه ی متمادی، اياالت متحده با اســالمگرايان طرح دوســتی ريخت، 
آنان را اينجا و آنجا و با روش های گوناگون از آنها اســتفاده کرد، از آنها بعنوان متحد 
خويش، در جنگ ســرد اســتفاده کرد و حتــی در مقاطعی به آنــان خيانت نيز کرد. 
اين شــيوه ی برخورد با اســالمگرايان در نهايت زمينه ی رشد تروريسم اسالمی و پشت 
کردنشــان بــه حامی خود را تقويت کــرد. به اين ترتيب روحانيــون مذهبی در هيات 
شياطينی انتقام جو نه تنها لبه ی تيز شمشير خود را به سمت اياالت متحده برگرداندند، 
که تهديدی برای دموکراســی، سکوالريسم، ناسيوناليسم، جنبش چپ و حقوق زنان نيز 
شــدند. بخش تقريبا کوچکی از اســالمگرايان در زمره ی تروريست ها قرار گرفتند، و 
بخش عظيمی از اين دسته، با افکار قرون وسطايی خويش می خواهند چرخ تاريخ را به 

قرن هفتم ميالدی بازگردانند.
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در دوران جنگ ســرد از ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۱ از نظرگاه غرب، تنها اتحاد جماهير شــوروی 
سوسياليستی دشمن به حســاب نمی آمد و اياالت متحده، رهبران کشورهای خاورميانه، 
شمال آفريقا، آسيا و بطور کلی جهان سوم را هم چنانچه صميمانه مهر تاييدی بر پروژه ی 
سياسی او نمی زدند و يا هژمونی غرب و به ويژه آمريکا را به چالش می کشيدند، تحت 
فشــار می گذاشت. آنچه اياالت متحده را نســبت به رهبران اين کشورها ظنين می کرد 
تمايل به ناسيوناليســم اومانيستی، سکوالريسم و سوسياليســم بود. اينها از نگاه امريکا 
"ايديولوژی هايی مخرب" بودند که بنيادگرايی اســالمی در حال ظهور را نيز به هراس 
می انداخت. در اين منطقه از جهان اســالمگرايان واپســگرا نه تنها در گستره ی فکر و 
انديشه، که در پهنه ی کارزار عملی نيز وارد ميدان مبارزه ای تمام عيار و خشونت آميز 
با عامالن انديشــه های مترقی شــدند. در دهه های متمادی، اياالت متحده، همدستی با 
اســالمگرايان افراطی را ضد ناسيوناليسم عرب- و همزمان، ناسيوناليسم ايران و ترکيه و 

هند- در سياست خود گنجاند و آن را مفيد يافت.

با نگاه در مقياســی وسيع تر، آشکار اســت که اياالت متحده ی آمريکا سال های زيادی 
ســعی در ايجاد سدی دفاعی در مرزهای جنوبی اتحاد شوروی داشت. از يونان تا چين 
زنجير کشــورهای اســالمی القا کننده ی ايده ی تقويت پدافندی ماژينو)۱) توســط اين 
کشــورها بود. بتدريج ايده ی "کمربند ســبز" در مرزهای جنوبی اتحاد شوروی شکل 
گرفت. تنها جنبه ی تدافعی چنين ايده ای مطرح نبود، بلکه گذشــته از اين، با توجه به 
خصلت ســرکش و تهاجمی بنيادگرايی اسالمی، طراحان اين سياست های ستيزه جويانه 
در آمريکا، ســودای تحريک مسلمانان جمهوری های آسيای مرکزی اتحاد شوروی و از 

درون فروپاشاندن آن را نيز در سر داشتند.

اياالت متحده نه تنها با اسالم به عنوان مذهبی متشکل از باورهای سنتی و چهار چوب 
انديشــه ايی خاص که ميليون ها مسلمان بدان معتقدند استفاده ی ابزاری کرد، که اسالم 
واپسگرا را بيشتر به خدمت گرفت. بر خالف ايمان اسالمی که ريشه در ۱۴ قرن گذشته 
دارد، بايد ريشه های اين اسالم گرايی، بعنوان آيينی سياسی را در اواخر قرن ۱۹ ميالدی 
جســتجو کرد. انگاره های اسالم گرايی ستيزه جوی امروز با ويژگی نظری جهانشمول 
در نظر مسلمانان با تفکرات سنتی و متفکران مسلمان، چيزی غريب و در واقع تحريف 
اســالم می نمايد. به هر حال چنين پديده ای خواه پان اسالميسم ناميده شود، خواه بنياد 

برگرفته از نام وزیر دفاع فرانسه در جنگ اول جهانی و نام دیواری دفاعی از   )((
استحکامات در مرزهای شرقی فرانسه برای مقابله با آلمان ها که در حمله ی 940) آلمان به فرانسه 

شکسته شد.)م(



3 »بازی شیطانی«

گرايی اســالمی و يا اسالم سياســی، آنچه نمی توان در آن شکی داشت، ماهيت کامال 
متفاوت آن با باورهای مذهبی سنتی اسالم و به عبارت ديگر پنج رکن اصلی دين اسالم 
اســت. آشکارا اســالم گرايی تحريفی از باورهای سنتی اســالم و ايديولوژی دگرگون 
شــده ای اســت که اياالت متحده ی آمريکا چه مالی و چه معنوی، با سازماندهی، از آن 
حمايت همه سويه کرد. مصاديق پشــتيبانی آمريکا را اينجا و آنجا در کشورهای جهان 
سوم می توان ديد. "االخوان المسلمين" در مصر، انجمن حجتيه در ايران، وهابيون راست 
آيين در عرســتان ســعودی، حماس و حزب الله در فلســطين، مجاهدين در افغانستان و 

دست آخر اسامه بن الدن.

اياالت متحده ی آمريکا بکار گرفتن اسالم سياسی در خاورميانه را موثرترين و در عين 
حال ســهل ترين شــيوه در روند پياده کردن پروژه ی امپراتوری خويش يافت. از آغاز 
نفوذ در منطقه تا دست اندازی ها و مداخالت نظامی، و سرانجام حضور مستقيم نظامی 
در جريان اشــغال عراق و افغانستان، همواره اسالم سياسی ابزاری در خدمت اين هدف 
بوده اســت. در ســال های دهه ۵۰ ميالدی آمريکا نه تنها اتحاد شــوروی را دشمن خود 
می پنداشــت که ناسيوناليسم در حال ظهور جهان ســوم، از جمال عبدالناصر گرفته تا 
مصدق را نيز دشمن خود می پنداشت. آمريکا و بريتانيا می بايست به شيوه ای مانع رشد 
فزاينده ی شــخصيت محبوب و مردمی ناصر به عنوان رهبر ناسيوناليسم عربی شوند و 
برای اين کار "االخوان المسلمين" بهترين گزينه بود. در ايران نيز در جريان کودتای ۲8 
مرداد ۱33۲ حمايت مالی آمريکا از رهبری "فداييان اسالم" که گروهی افراطی مذهبی 
و نســخه ايرانی "االخوان المسلمين" مصر بودند، نقش مهمی بازی کرد. بعدها در دهه ی 
۵۰ ميالدی، آمريکا از اســالم گرايان عربستان سعودی به عنوان سدی در برابر پيشروی 

ناسيوناليسم چپ در اين کشور بهره گرفت.

عليرغم همه تالش آمريکا، جناح چپ ناسيوناليسم عربی و سوسياليسم عربی در دهه ی 
6۰ ميالدی از مصر و الجزاير تا ســوريه، عراق و فلســطين گسترش يافت و آمريکا به 
منظور مقابله با خطر گســترش بيشــتر اين جنبش ها؛ عربستان را متحد خود در منطقه 
کرد؛ با اين هدف که بتواند از بنيادگرايی وهابی در عرصه ی سياست خارجی عربستان 

استفاده کند.

بســتن پيمان با ملک سعود و شــاهزاده فيصل )ملک فيصل بعدی( در راستای تشکيل 
بلوک اسالمی از شمال آفريقا تا پاکستان و افغانستان انجام گرفت، و حکومت عربستان 
سعودی دست بکار برپايی انجمن ها و موسساتی برای تجهيز و سازماندهی جناح راست 
 Islamic وهابيون و "اخوان المســلمين" شد. فعاالن سعودی که به کشور بازگشته بودند
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Center Geneva )۱۹6۱(، " وحــدت جهان مســلمين" )۱۹6۲(، ســازمان کنفرانس 
اســالمی )۱۹6۹( و سازمان های ديگری را بنياد نهادند، که در حقيقت هسته ی نخستين 
جنبش جهانی اسالمی شدند. در دهه ی ۱۹7۰ با مرگ ناصر و ضعيف شدن ناسيوناليسم 
عربی، فرصت برای حرکت های نوين اســالم واپسگرا به عنوان تکيه گاه حکومت های 
وابســته به اياالت متحده فراهم شــد. به دنبال آن و با روی کار آمدن "انور سادات" در 
مصر و حمايت او از اسالم گرايان مرتجع اين کشور، به عنوان نيرويی بر ضد ناصريسم، 
کودتای ژنرال "ضياء الحق" در پاکستان و تشکيل دولت اسالمی در اين کشور، و عروج 
"حسن الترابی" رهبر "االخوان المسلمين" سودان برای کسب قدرت در اين کشور، آمريکا 
متحدان خويش را يافت. همزمان اياالت متحده بنيادگرايی اســالمی را سالحی مفيد و 
موثر بر ضد اتحاد شــوروی يافت، بويژه در افغانستان و آسيای مرکزی، جايی که نقطه 
ضعف بالقوه ی اتحاد شــوروی بود. با تســريع روند شــکل گيری انقالب ايران، توافق 
گاهی وسيع سران آمريکايی از تمايالت اسالمگرايان ايرانی،  آمريکا با اسالمگرايی و ناآ
زمينه رشد آيت الله خمينی شد. اعتبار و سابقه ی ضد کمونيستی او را فورا به رسميت 
شــناخت، نتيجه اينکه آثار بالقوه ی حرکت او در ايران ناچيز شــمرده شد. حتی پس از 
انقــالب بهمن ۵7 نيز هنــوز آمريکاييان و متحدان آن درک نکرده بودنند که اســالم 

گرايی نوين می تواند به نيرويی خطرناک و غير قابل کنترل مبدل شود.

اياالت متحده ی آمريکا ميلياردها دالر برای حمايت از مجاهدان افغانســتان که بوســيله 
گروه های متحد با "االخوان المسلمين" هدايت می شدند هزينه کرد. زمانی که اسراييل و 
اردن پنهانی تروريســت های "االخوان المسلمين" را در جنگ داخلی اين کشور پشتيبانی 
می کردند و يا در جريان ترويج اســالم گرايی در مناطق اشــغالی فلســطين بوســيله ی 
اســراييل، و کمک اين کشــور به پايه ريزی حماس، آمريکا خيلی عــادی از کنار اين 
مســايل گذشــت. همچنين، زمانی که نومحافظه کاران به کمک ســيا و شــخص "بيل 
کازی")۲) وارد معامالت پنهان با ســران رژيم ايران شــدند، آمريکا به عواقب ناشی از آن 

رییس سازمان اطالعات آمریکا- سیا- در سال های )98) تا 987)، او   )((
در مبارزات انتخاباتی رونالد ریگان در سال 980) نقش مهمی ایفا کرد. پس از به 

قدرت رسیدن ریگان از سوی او به سمت رییس سازمان سیا منصوب شد."کازی" در 
دوران تصدی سیا نقشی اساسی در سیاست خارجی دولت ریگان و بویژه فروپاشی 
اتحاد شوروی داشت. او از طراحان اصلی معامله "سالح در مقابل گروگان ها" بود 

که به رسوایی ایران کانترا)ایران گیت( معروف شد. او همچنین در جریان کمک به 
مجاهدان افغانستان همکاری نزدیکی با "اختر عبدالرحمان" رییس سازمان امنیت 

کستان )ISI( داشت. سازماندهی شمار زیادی از کودتاهای ایاالت متحده ی آمریکا  پا
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توجهی نداشت.

با آغاز دهه ۹۰ ميالدی جنگ ســرد ديگر پايان يافته بود و کارکرد اســالم سياسی مانند 
گذشــته به عنوان ابزاری در خدمت جنگ ســرد مشــکوک می نمود. اينگونه، برخی 
استراتژيســت ها "ايسم" جديد )اسالميســم سياسی( را بجای کمونيســم، دشمن جهانی 

اياالت متحده قلمداد کردند.

هر چند که اين امر، درباره ی قدرت جنبش اســالمی که به کشــورهای فقير و توســعه 
نيافتــه محدود بود، گزافه می نمود، اما اين جنبش اســالمی کــه از مراکش تا اندونزی 
نيرويی بشــمار می آمد ايــاالت متحده را ناچار به کنار آمدن با آن کرد. پاســخ آمريکا 
به اين مســاله گنگ بود. در دهه ی ۱۹۹۰ اياالت متحده با زنجيره ای از بحران ها در اين 
زمينه مواجه شــد؛ برای نمونه الجزاير از قدرت گرفتن اســالم گرايان پشــتيبانی کرد. 
ايــن کار صرفــا ايجاد فرصتی به منظور فروش تســليحات و حمايت مالی از ارتش در 
برابر اســالم گرايان واپس انديــش بود، اما در عين حال آمريکا باب گفتگو با اســالم 
گرايان الجزاير را که آشــکارا به تروريســم روی آورده بودند گشود. در مصر در حالی 
که "االخوان المســلمين" و شعبات آن از جمله ســازمان زير زمينی تروريستی وابسته به 
آن برای رژيم "حســنی مبارک" تهديد جدی بشمار می آمدند؛ آمريکا به پشتيبانی خود 
از "االخوان المســلمين" ادامه داد. و دســت آخر در افغانستان ويران از چند دهه جنگ، 
طالبان با حمايت آمريکا به قدرت رسيد. حتی زمانی که القاعده ی اسامه بن الدن شکل 
می گرفت، آمريکا متحد جناح راســت اســالم گرايی در پاکستان، عربستان سعودی و 

کشورهای حوزه خليج فارس باقی ماند.

11 سپتامبر رخ داد

پس از واقعه ی ۱۱ ســپتامبر دولت بوش با پذيرش نظريه نومحافظه کاران مبنی بر اينکه 
جهان امروز جهانی اســت که با تز "برخورد تمدن ها" تعريف می شود، دست بکار آغاز 
جنگ همه جانبه ای با تروريسم شد. قاعدتا لبه ی تيز حمله، متوجه القاعده بود؛ ويروس 
گينی که اياالت متحده آمريکا بيش از همه در پديد آوردنش نقش داشــت. حتی  زهرآ
هنوز هم اياالت متحده چه پيشتر و چه در هنگام يورش به عراق- کشوری سوسياليست 

در آمریکای التین و آمریکای مرکزی در زمان ریاست او انجام گرفت. وی در سال 
987) درگذشت.)م(
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و ســکوالر که ســاليان متمادی بر ضد بنيادگرايی اســالمی مبارزه کرده بود- از جناح 
راســت شــيعيان اين کشور از "آيت الله سيســتانی" تا احزاب اسالم گرای افراطی چون 
"مجلس اعالی انقالب اســالمی عراق" و"حزب الدعوة" که هر دو از سوی رژيم تهران 

حمايت می شوند، فعاالنه پشتيبانی می کند و آنان را در قدرت سهيم می کند.

گزافه ی برخورد تمدن ها يا تصادم ســاختاری ميان تمدن غرب و تمدن اسالمی پديده ی 
شــومی اســت که با ورود آمريکا در جنگ دوم جهانی بــه خاورميانه، يعنی جايی که 
گاهی را نســبت بدان داشت آغاز شــد. در واقع اشتباهات اياالت متحده در  کمترين آ
نيمه ی دوم قرن بيســتم در جريان بازی با کارت اســالم از شناخت بسيار سطحی او از 

اين پديده ناشی شد.

تا پيش از ۱۹۴۱ خاورميانه برای آمريکاييان مکانی هراسناک و وهم آلود بود. سرزمينی 
خيال انگيز از شــيوخ  و حرمسراهايشــان، سالطين دســتاربند و گرمابه های شرم آور، 
بيابان های پر از نخل و اهرام و ســرانجام ســرزمين مقدس )فلســطين(. در متون ادبی 
کهن از جمله در اشــعار، رمان ها و ســفر نامه ها، اين قسمت از جهان در هاله ای مرموز 
و وسوســه آميز از اصول غير اخالقی و غير مذهبی توصيف شــده است. در تصاوير 
نقاشــی، مردمان اين سرزمين ها در شکل مسلمان هايی شمشير بدست که از فرهنگ و 
تمدن به دورند ترســيم می شدند. اين سرزمين از ديد غربيان مکان امن دزدان دريايی و 

ترکان عثمانی بود. واژه ی "ترک" هنوز هم در معنای منفی بکار می رود.

کتاب "ساده لوحان خارج رفته")3) )۱۹6۹( نوشته ی "مارک تواين" نويسنده ی آمريکايی، 
خود بيانگر ساده لوحی و خوشباوری آمريکايی درباره ی خاورميانه است. هنوز عده ی 
بسيار کمی از اين موضوع اطالع دارند که مارک تواين - شايد تيز بين ترين و نکته سنج 
تريــن طنز پرداز آمريکايی- تنها با اقامتی کوتاه در خاورميانه و کشــورهای مديترانه، 
چنين برداشتی از مردمان اين سرزمين ها را در کتابش آورده است. اين کتاب عميقا بر 
خوانندگان قرن نوزده تاثير گذار بوده است. اما متاسفانه خود تواين نيز در تکوين اين 
نگاه متعصبانه نسبت به اسالم و مسايل مرتبط با آن دخيل بود و از آن بهره نيز گرفت. 
در ســفر ترکيه، سوريه، لبنان و فلسطين تواين با بيزاری نسبت به بربريتی که شاهد آن 
بوده اســت می نويسد: "استراحتگاه ها با نقوشی بر ديوارها از باال تا پايين پوشيده شده 
اســت و تاپاله ی شترها را می بينی که بر روی هم گذاشته شده اند تا خشک شوند." اما 
دمشــق، "ساکنان اين شهر چقدر از مســيحيان متنفرند!"، جهنمی از مسلمانان متعصب 

The Innocents Abroad  )((
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در ســرزمين های عربی اســت. او می افزايد: "مردمان دمشق زشت ترين و شرير ترين 
چهره هايی هستند که تا به حال ديده ايم."....

در طليعه ی ســده ی بيســتم، با آغاز جنگ جهانی يکم و فروپاشی امپراتوری عثمانی، 
کــه به "جنبش بيــداری عرب" با حمايت بريتانيا و هدايت کســانی چون "وينســتون 
چرچيــل")۴)، "توماس ادوارد لورنس")۵) )لورنس عربســتان( و "گرترود بل")6) انجاميد، 
فکر خاورميانه ی مدرن در اذهان آمريکاييان وجه غالب يافته بود. اما اين تصور، هنوز 
گاهی از منطقه بود. نوشته های لورنس در کتاب  رنگی رمانتيک داشــت و در هاله  ناآ
مشــهورش "Seven Pillars of Wisdom” درباره ی داستان های رمانتيک و عشقی 
خاورميانه و نيز خاطرات او پيرامون مســايل بيابانگردی، پرفروش ترين داســتان ها در 
ايــاالت متحده بــود. اين، خود بيانگر نــگاه آمريکاييان به خاورميانه بــود. برای  آنها 
خاورميانــه به آنچه در فيلم ها و ترانه ها می ديدند و می شــنيدند خالصه می شــد. فيلم 
"شيخ")۱۹۲۱( اثر "رودولف والنتينو")7) و به دنبال آن ترانه  "شيخ عربی")۱۹۲۱( که شعر 
در آن حالتــی وهم انگيز را القا می کند، به خوبی شــيوه ی نــگاه آمريکايی به اعراب 
را نشــان می دهــد. در قطعه ای از اين ترانه چنين آمده اســت: "و شــب هنگام، آن دم 
که تو خفته ای، آرام آرام به ســراپرده ات می آيم..." نتيجه ی چنين آثاری ســال ها باقی 
بــود؛ چنانکه "بنی گودمن")8) در ۱۹37 و بار ديگــر "گروه بيتلز")۹) در ۱۹6۲ و "ليون 

ردبون")۱۰) به سال ۱۹77، اين ترانه را ضبط کرده اند.

در ســال هايی که به جنگ دوم جهانی انجاميد؛ آمريکاييان آشــنا به مسايل خاورميانه 
کم بودند. از قرن نوزدهم تا اوايل قرن بيســتم تنها مبلغان مســيحی، پزشکان و معلمان 
با اختيار خود و بيشــتر برای تبليغات مذهبی در امپراتوری عثمانی و بويژه ســوريه و 
لبنان، به خاورميانه سفر کرده بودند. پيشگامانی چون "دانيل بليس")۱۱)، پسرش "هاروارد 

Winston Churchill  )4(
T.E. Lawrence  )((
Gertrude Bell  )((

Rudolf Valentino  )7(
Benny Goodman  )8(

Beatles  )9(
Leon Redbone  )(0(

Daniel Bliss  )(((
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بليــس")۱۲) و "برادران داج")۱3) که کالج پروتســتان ها را تاســيس کردند و "مری ادی")۱۴) 
دختر يک مبلغ مذهبی که کلينيکی در لبنان ساخت؛ اولين کسانی بودند که به واليات 
عرب نشين امپراتوری عثمانی رفتند. اينان در واقع، نياکان عرب شناسان پس از جنگ 

دوم جهانی بودند.

در ۱۹۴۵، فرانکلين روزولت در جستجوی نفت به شرق روی آورد اما اسالم را يافت؛ 
چيزی بهتر از نفت. او وارد مواجهه ای پر افت و خيز با شــاه عربســتان ســعودی "ابن 
ســعود" گرديد و اين، سرآغاز نفوذ سياســی- نظامی اياالت متحده ی آمريکا در منطقه 

شد.

آمريکا، سرمست از پيروزی در جنگ دوم خود را ابر قدرتی جهانی می دانست. نسل 
رهبران آمريکايی پس از جنگ دوم جهانی قلبا معتقد بودند که روح آمريکايی همگان 

را تسخير خواهد کرد و اگر الزم باشد در پهنه ی زندگی حقيقی نيز.

پس از آن خاورميانه پر اهميت ترين منطقه ی اســتراتژيک جهان آنسوی دنيای صنعتی 
غرب و ژاپن شــد. گرچه آشــنايی زبانی و فرهنگی و تخصصــی آمريکا با تمدن های 
پيچيده ی خاورميانه بسيار کم بود، اما قدرت فايقه ی اياالت متحده مانع از تحقق سودای 
امپراتوريش نمی شــد. در کتاب ”The Naked and the Dead” نوشته ی "نورمان 
مايلر")۱۵)، "ژنرال کامينگز")۱6) پيشــگويانه رها شدن قدرت آمريکای پس از جنگ دوم 

جهانی را توصيف می کند:

"مايلم اين را گونه ای رها شدن انرژی تاريخی بنامم. کشورهايی با نيرويی نهان از منابع 
طبيعی و سرشــار از پتانســيل باال. پيامد تاريخی جنگ دوم جهانی، تبديل توانمندی و 
پتانســيل بالقوه ی اياالت متحده به خيزشــی بالفعل اســت...زمانی که کشوری قدرت 
مــادی و نظامی برتر دارد، اين توانايی بخــودی خود هدر نمی رود. خال ما بعنوان يک 
ملت با گسترش اين توانايی پر می شود. ميتوانم بگويم که اينک ما فراتر از مرداب های 

ايستای تاريخ هستيم..."

اما با حضور هر چه بيشــتر در منطقه، کاستی شناخت عقالنی آمريکا از نيروهايی که 

Howard Bliss  )(((
Dodge brothers  )(((

Mary Eddy  )(4(
Norman Mailer  )(((

General  )(((
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در تعامل با آنها بود نمايانتر ميشد.

شناخت آمريکا از خاورميانه تا اندکی پس از جنگ دوم جهانی، عمال ناچيز و محدود 
به زير مجموعه ی الهيات بود. پس از تاســيس مرکز مطالعات خاور نزديک بوســيله ی 
دانشــگاه پرينســتون، با حمايت دولت در ســال ۱۹۴7، مراکز ديگری برای مطالعات 
مســايل خاورميانه پديد آمد. اما ســالها پاييد تا کادری از کارشناسان متخصص در امور 

سياست، فرهنگ و مذهب اسالمی سر برآورد.

از دوره ی رياست جمهوری فرانکلين روزولت، اکثر سياستمداران آمريکايی اسير درکی 
نادرست و کليشه ای و نگاهی فانتزی و سرسری پيرامون اعراب بودند. گويی مسحور 
شــمايل آنجهانی همتايان عرب خويش بوده اند. پس از بازگشــت فرانکلين روزولت به 
واشــنگتن به دنبال ديدار وی با ابن ســعود، از زبان او چنين می شــنويم: "من نميتوانم 
تصوير پر هيبت پادشــاه سعودی را که بر تختی از تال نشسته بود و شش برده او را در 
بر گرفته بودند فراموش کنم". يا دو سال بعد از قول "هری ترومن" در توصيف وی از 
ديدارش با يکی از ســران سعودی می خوانيم: "او سيمای عرب توصيف شده در انجيل 
قديم را داشــت، با ريشی بر چانه، ردايی بلند و سفيد و موهايی بهم بافته. همه چيز او 
شــبيه همان توصيفات بود." و "آيزنهاور" از آنرو که آنها را "نامطمين و بسيار متعصب" 
می يابد، آنها را به حساب نمی آورد. در مستندات رسمی موارد بسيار زيادی از اين تلقی 
کليشــه وار و تهی از اطالعات کافی شــخصيت های آمريکايی از اعراب ميتوان يافت. 
بدرازای 6۰ ســال بعد، اندک عرب شناسان برجســته تالش زيادی برای تغيير اين نگاه 

شخصيت های آمريکايی داشتند، اما موفق نبودند.

هنگامی که آمريکا به خاورميانه راه يافت، و وارد ارتباطات سياســی و نظامی با منطقه 
شد، اين نگاه فانتزی و رمانتيک آمريکايی به زندگی اعراب، همراه با افکار نژادپرستانه 
و تحقير مذهبی اعراب، در روند اين ارتباطات تاثير بسيار خطرناکی داشت. شايد چنين 
نگاهی، نادرســت و کليشه ای، اين پندار را در آمريکاييان پديد آورده است که اعراب 
جنگجويانی درنده خويند. شــايد تعصب و جزم انديشی مذهبی اعراب را عاملی برای 
مقابله در برابر کمونيسم يافتند و چه بسا پنداشتند که استمرار حضور مذهب همچون 
مجموعه ای از باورهای ســنتی در آســيای جنوب غربی همچنــان چگونگی اين منطقه 
را آنگونه که هســت، دگرگونی ناپذير نگاه می دارد. امــا به مغز آمريکاييان نيز خطور 
نکرد که ايديولوژيهای ســازمانهای چون "االخوان المسلمين" پديده ای کيفيتا متفاوت از 
باورهای مذهبی است و شرايط، همچنان نخواهد ماند. بی گمان هر چه بيشتر از جنگ 
سرد می گذشــت، اتحاد شوروی، متحدان آن و ناسيوناليســم عرب دشمن مشترکی در 
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مقابل خود می يافتند: "اسالم".

در واقع جنگ ســرد به نوعــی از خاورميانه آغاز شــد. در ســال ۱۹۴7 ترومن يونان 
و ترکيــه را در گســتره ی قلمرو خود برشــمرد و آمريکا جايگزيــن بريتانيا در اين دو 
کشــور شد. آمريکا در مقابل اتحاد شوروی، که در آذربايجان ايران نفوذ داشت ايستاد. 
امپراتــوری بريتانيا در حال اضمحالل بود و دوره ی عقب نشــينی از کشــورهای زير 
ســلطه و مستعمرات فرارســيده بود. بريتانيا از ترکيه و يونان چشم پوشيد و نيز مجبور 
به ترک هند و فلسطين شد. کم کم قدرت جديد آمريکا خال ناشی از ضعف بريتانيا را 
پر می کرد؛ قدرتی فريبنده در مقابل گســترش نفوذ اتحاد شوروی. )پژوهشهای بعدی 
نشــان داد که نه استالين و نه خروشچف هيچکدام قصد تسلط يا توانايی سلطه بر خليج 

فارس را نداشتند.(

اهميت استراتژيک خاورميانه بر کسی پوشيده نيست. اين منطقه از جهان برای متحدان 
آمريکا يعنی اروپا و ژاپن به دليل منابع انرژی نفتی آن ارزش حياتی داشته و دارد. در 
سالهای پس از جنگ دوم جهانی، اياالت متحده عمده ی انرژی نفت مورد نياز خويش 
را در خــارج، از ونزويــال و در داخــل، از تگزاس، لوييزيانــا و اوکالهما تهيه می کرد 
و بــه نفت خليج فارس وابســته نبود. اما حيــات اروپا و ژاپن ناچار وابســته به ذخاير 
نفتی خليج فارس بود. بی مبالغه استراتژيســت های آمريکايــی دفاع از اروپای غربی 
در جريان جنگ ســرد را بدون طرح و نقشــه ای برای کنترل ذخاير نفتی خليج فارس 
ناممکن می دانســتند. با وجــود تنش ها و تضادهای درونی قدرتهــای غربی، آنها يک 
سلســله پيمان ها در منطقه بستند. از جمله پيمان آتالنتيک شمالی )ناتو( و پيمان نظامی 
بغداد)۱7) که عمال کمترين اثری نداشــت و بعدها به "ســنتو" تغيير نام يافت. همه ی اين 
معاهدات برای مقابله با اتحاد شوروی بسته می شد. همزمان و آرام آرام واشنگتن و لندن 
برای مقابله با جنبش های چپ، دســت به حمايت جناح راست اسالمگرا در کشورهای 
مختلف زدند و مشــوق پيدايش "بلوک اسالمی" در اين کشورها شدند. روسای جمهور، 
گاهی اندکی که نســبت به  وزرای امور خارجه و گردانندگان ســازمان ســيا به دليل آ
فرهنگ و مذهب در خاورميانه داشتند، بر اين گمان بودند که می توانند به آسانی اسب 
ســواری از اسالم استفاده کنند. آنها می پنداشتند، می توانند با مردمانی که عميقا تحت 
تاثير باورهای مذهبی هســتند همدردی کنند، حتی اگر ايــن باورها از مذهبی به کلی 
متفاوت و بيگانه با آنچه آنها می شناسند بر خاسته باشد. به نظر آمريکا، راست اسالمی 

پس از کودتای 8)9) عبدالکریم قاسم و اعالم جمهوری عراق به جای نظام سلطنتی،   )(7(
این کشور از پیمان بغداد، که بعدها "سنتو" نام گرفت، خارج شد.)م(
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نســبت به ســکوالرهای چپ گزينه يی بهتر به عنوان متحد او بود؛ زيرا ســکوالرهای با 
تمايالت چپ را ابزار سياســت های مســکو می پنداشــتند و طيف ميانــه رو تر آنها نيز 
شــديدا بر ضد رژيم های سلطنتی منطقه بودند. پس از تراژدی جنگ دوم جهانی رژيم 
سلطنتی، محدود به کشــورهای عربستان سعودی و اردن نبود، که مصر، عراق، ايران و 

ليبی نيز در اين جرگه بودند.

در دهه ی ۱۹۵۰ موسسات علمی و نظامی دانشگاهی به منظور تحقيق و پژوهش درباره ی 
مســايل خاورميانه تشکيل شد. از اين موسســات، عرب شناسان و شرق شناسانی بيرون 
آمدند که طرف مشورت سياســتگذاران آمريکايی برای تصميم گيری درباره ی منطقه 
بودند. سيا و وزارت امور خارجه ی آمريکا دانش آموختگان مرکز "آيوی ليگ")۱8) را به 
اســتخدام خود در آوردند. اينان به زبانهای عربی، ترکی، فارسی، اردو و ساير زبانهای 
خاورميانه تســلط داشــتند و اينگونه، هسته يی از عرب شناســان و شرق شناسان مطلع 
نسبت به مسايل منطقه پديد آمد. اما به اقرار خود اين شرق شناسان، شمار کمی از آنان 
اطالعات کافی از اسالم و اسالمگرايی داشتند و بيشترشان در مسايل اساسی اقتصادی 
و سياسی مطالعه داشتند. بيشتر اين عرب شناسان سکوالر بودند و درکی از بنياد گرايی 
اســالمی نداشتند. در واقع بيشتر آنان با ناسيوناليسم عربی احساس همدردی داشتند و 

اسالم را تنها سمبلی از گذشته ی منطقه به شمار می آوردند.

با اين همه و با دامنه دار شدن جنگ سرد، آندسته ازماموران سيا و وزارت امور خارجه ی 
آمريکا که از ناسيوناليسم عرب پشتيبانی می کردند به مرور زمان حذف شدند. نظرات 
اين افراد از ســوی هدايت کنندگان جنگ سرد و حاميان اسراييل که هر نوع هواداری 
از اعــراب را تضعيــف می کردند، مورد حمله قرار می گرفت. تا ســالهای دهه ی ۱۹7۰ 
ديگر واژه ی "عربيســت" آنچنان بار منفی يافته و مذموم جلوه داده شــده بود، که به 
کادمی ها  ســختی اعتبار آن قابل بازگشت بود. از آن پس فعاالن هوادار صهيونيسم در آ
و ارگان های دولتی آمريکا چون ســيا و وزارت امور خارجه قدرت را در دست داشتند 
و به شــدت به هواداران اعراب در اين سازمانها می تاختند. کتاب مغرضانه و طعنه آميز 
"رابرت کاپلن")۱۹) با نام "اعراب: عشق نخبگان آمريکايی" نمونه ی نمايان و اوج تالشهای 
ايــن گروهها بر ضد هواداران اعــراب بود. از آن پس کارخانه ی حمله به روشــنفکران 

Ivy League - انجمنی که حاصل همکاری هشت دانشگاه و کالج در شمال شرقی   )(8(
ایاالت متحده ی آمریکا است. این دانشگاهها عبارتند از "کامپرایزینگ براون"، "کلمبیا"، "کرنل"، 

"دارت موث"، "هاروارد"، "پرینستون"، "پنسیلوانیا" و "ییل" است. )م(
Robert D. Kaplan  )(9(
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هوادار اعراب به شدت و بی وقفه کار می کرد.  اينگونه، تا پيش از طرح نقشه ی حمله 
به عراق، اکثر روشــنفکران از اين دســت، از ارگانهای دولتی حذف شده بودند. بيشتر 
اين افراد به شدت با تز "حمله ی پيشگيرانه" مخالف بودند؛ اما با حذف آنها، دولت بوش 
ديگر مطمين بود که با تشــويق و حمايت همکاران کم اطالع خود می تواند طرح حمله 

را اجرا کند.

شــايد گفته شود که آمريکا نه در پديد آمدن اسالم و نه در ظهور نوع بنيادگرايانه ی آن 
نقشــی نداشته است. البته اين گفته صحيح است، ولی در اينجا بايد به تشابه بنيادگرايی 
اســالمی و گرايشات راست مسيحی در آمريکا نيز اشاره کنيم. در اياالت متحده شمار 
زيادی از محافظــه کاران و مبلغان مذهبی بوده اند، اما ظهور بنيادگرايی مســيحی در 
آمريــکا به اواخر دهه ی 7۰ ميالدی باز ميگردد؛ زمانی کــه "تيموتی الهی")۲۰)، "انجمن 
کليســاهای کاليفرنيا" را بنياد نهاد يا در تشــکيل جنبش "اکثريــت اخالقگرا")۲۱) همراه 
"جــری فال ول")۲۲) فعاليت می کرد. ايندو و ديگران نيز، در ارتقا ســازمانهايی همچون 
"شــورايی برای سياست ملی" و نيز " وحدت مسيحيان" نقش داشتند. سازمانهايی چون 
امپراتوری رســانه ای "پت رابرتســون")۲3) نيز در همين زمان پديد آمدند. تا پيش از اين، 
محافظه کاران مسيحی نيرويی به لحاظ سياسی نو ظهور بودند؛ اما در خالل سه دهه ی 
گذشته، رشد و سازماندهی بی وقفه يی داشتند چنانکه اکنون از نظر سياسی به جنبشی 

گاه بدل شده است. نيرومند و خودآ

همين ســمت گيری درباره ی راست اسالمی نيز صادق اســت. تمايالت واپسگرايانه ی 
اسالم به ۱3 قرن پيش و دوره ی صدر اسالم باز می گردد. يعنی هنگامی که بخش ضد 
اصالح دينی با تمايالت خرد ســتيزانه و تفسير ســطحی از آيات قرآن در مقابل بخش 
ميانه رو با تمايالت مترقی تر و نگرشــی روشن بينانه رقابت داشتند. اکنون واپسگرايی 
مسلمانان رنگ ضد مدرنيته، ضد آموزش و پرورش مترقی و ضد آزاديخواهی و حقوق 
بشــر يافته اســت. اما اين تمايالت تنها با آغاز جنبش "امت واحد اســالمی" سيد جمال 
الدين افغانی)اســدآبادی( در اواخر دهه ی ۱8۰۰ ميالدی، تاســيس ســازمان "االخوان ال 
مســلمين" مصر بوسيله ی "حســن البناء" در ۱۹۲8 و تشــکيل "انجمن اسالمی" پاکستان 
بوسيله ی "ابو األعلی مودودی" در ۱۹۴۰ همانند بنيادگرايی نوع مسيحی شکلی سازمان 

Timothy LaHaye  )(0(
Moral Majority  )(((

Jerry Falwell  )(((
Par Robertson  )(((
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يافته و تشکيالتی يافت. اين نسل اول اسالمگرايان، دقيقا به همان داليلی که بنيادگرايان 
مسيحی در اياالت متحده فرهنگ ستيزه جويی را ترويج می کردند، به اين کار مشغول 

شدند.

درست همانگونه که راستگرايان مسيحی حمايت مالی صاحبان نفت در تگزاس و "ميد 
وســت" را جلب کردند، راستگرايان اسالمی نيز از حمايت قدرتهای نفتی خاورميانه و 
در رأس همه خاندان سلطنتی عربستان سعودی و شيخ نشين های خليج فارس برخوردار 
شدند. همزمان با بسط پيوند ميان راستگرايان مسيحی و جناح راست جمهوری خواهان 
آمريکا، راســتگرايان اسالمی نيز به استراتژيســت های سياست خارجی آمريکا نزديک 
شــدند. حمايت و پشــتيبانی از راست مســيحی و اســالمی بويژه در دوره ی رياست 
جمهوری ريگان، که مايل به اتحاد با هر دو جريان بود، بيشــتر شد. آمريکاييان آنقدر 
درگير جنگ ســرد شــده بودند که از ديدن کمک های فعاالن دست راستی مسيحی و 

پارتيزانهای صهيونيست اسراييلی به افراطيون مسلمان ناتوان بودند.

بنيادگرايان مسيحی و اسالمی همانندی های ديگری نيز دارند؛ از جمله تعصب در باورها 
و عقايدشان، که کوچکترين انتقادی را بر نمی تابند و از دين خارج شدگان و باصطالح 
مرتدان را مهدور الدم می شمارند. هر دو گروه بر وحدت سياست و مذهب باور دارند. 
بنيادگرايی مسيحی، آمريکا را نماد "امت مسيحی" می داند و نسخه ی اسالمی آن خواهان 
برپايی "امت واحد اســالمی" تحت حکومتی قدرتمند به شــيوه ی خالفت اســالمی يا 
سلســله يی از "جمهوريهای اســالمی" تحت قوانين شريعت اسالمی است. هر دو گروه 
تعصب و اطاعت کورکورانه يی را در ميان هواداران خود تبليغ می کنند. هيچ شــگفت 
آور نيســت که هم بنياد گرايی مســيحی و هم نوع اســالمی آن، جهان امروز را جهان 

"برخورد تمدن ها" می انگارند.

جنگ با تروريســم شــيوه ی غلطی از برخورد با ستيزه جويی اســالمی است. ستيزه 
جويی اســالمی در دو شکل ظاهر شده است: اول و بطور خاص تهديد امنيت داخلی 
آمريکاييان از سوی القاعده و دوم مشکالت عمده ی سياسی در خاورميانه و آسيا ناشی 

از رشد اسالمگرايی افراطی.

در رابطه با القاعده دولت بوش تعمدا تهديد ناشی از اين گروه را بيش از آنچه که هست 
جلوه داده است. اين گروه سازمانی نيرومند که بتواند برای دولت آمريکا تهديد جدی 
بشــمار آيد و يا اياالت متحده را مغلوب سازد نيست. اين سازمان ممکن است دست به 
اقدامات تروريســتی بزند و جان مردم آمريکا را به خطر اندازد، اما هيچگاه نتوانسته و 
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نخواهد توانســت به سالح های کشتار جمعی دســت يابد. اين سازمان نفرات زيادی در 
اياالت متحده ندارد و نيز ســرمايه ی محدودی دارد. گرچه پس از واقعه ی ۱۱ ســپتامبر 
دادســتان کل اياالت متحده مدعی شد که بيش از ۵۰۰۰ جاسوس القاعده در اين کشور 
وجود دارند؛ اما هيچکدام از صدها مسلمانی که در آمريکا پس از ۱۱ سپتامبر دستگير 
يا بازداشت شدند پيوندی با القاعده نداشتند. در طول سه سال و نيمی که از ۱۱ سپتامبر 
می گذرد هيچ حمله ی تروريســتی يی از ســوی القاعده يا هر گروه تروريستی اسالمی 
در خاک آمريکا اتفاق نيفتاده اســت. هيچ هواپيماربايــی، بمب گذاری يا حتی ترور 
شخصی روی نداده است. هيچگاه ثابت نشد که عراق يا هر کدام از کشورهای مسلمان 
منطقه از جمله سوريه، عربستان سعودی و ايران با القاعده پيوندی دارند. در واقع تهديد 

القاعده مهار شدنی است.

جنــگ قهر آميز نظامی بــر ضد القاعده نه تنها راه حل نيســت، که خود مانع تقويت 
اجرای قانون و اطالع رســانی است. حمله به افغانستان نيز اشتباه بود. اين حمله نه تنها 
نتوانســت رهبری القاعده يا طالبان را از بين ببــرد، که باعث پراکندن طالبان در منطقه 
نيز شد. همچنين نتوانست ثبات را با تشکيل حکومت مرکزی موقت و ضعيف به عنوان 
مقابله با جنگجويان طالبان، به اين کشور جنگ زده بازگرداند. بدتر از جنگ افغانستان 
حمله به عراق بود. کشوری که هيچ ارتباطی با القاعده يا بن الدن نداشت. به قول يک 
ناظر سياســی، اين همانند اشتباه فرانکلين روزولت در حمله به مکزيک در پاسخ حمله 
به "پرل هاربر" بود. استفاده از نيروی نظامی به شيوه يی ناکارآمد بر ضد القاعده، يعنی 
نيرويــی که هيچ مکان معلومی ندارد، تنها اتالف هزينه و به زيان خود آمريکا اســت. 
با اين شــيوه، يعنی استفاده از موشک های هدايت شــونده ی ليزر، حمالت دريايی به 
اســتحکامات اسالمگرايان، يا چون اسراييل يورش با هلی کوپتر به پناهگاه های حماس 
و حزب الله  و استفاده از موشک های کروز برای تخريب تاسيسات نظامی، تنها باعث 

گسترش تروريسم اسالمی خواهد شد.

امــا، داســتان چيز ديگريســت. حمله به افغانســتان و عــراق در راســتای تز "حمالت 
پيشــگيرانه" چيزيســت که دولت بوش برای پياده کردن امپراتوری آمريکا در شــکل 
قدرت نظامی- صنعتی گســترده ی جهانی از شرق آفريقا تا آســيای مرکزی بدان نياز 
دارد. مساله ی القاعده که ميتوانست به شيوه يی عقالنی حل شود، با بزرگ نمايی خطر 
آن از ســوی دولت بوش و تالش او برای جلب توافق جهانی ضد القاعده و ســرانجام 

استفاده ازنيروی نظامی عليه آن، اکنون به مشکل وخيم تری تبديل شده است.
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هنوز میتوان با القاعده مقابله کرد

مشــکل عمده ی ناشی از رشد اســالمگرايی در خاورميانه و آسيا بسی پيچيده تر است. 
مشــکل اول نيز خود از مشکل عمده تر ناشی از رشد بنيادگرايی پديد می آيد. تا زمانی 
که رشد بنيادگرايی اسالمی متوقف نشود، القاعده ميتواند به شيوه های گوناگون خود 
را بازســازی کند؛ همانند عراق که خشــم و انزجار ناشــی از اشــغال اين کشور، باعث 
پديد آمدن ســازمانهای تروريســتی با سبک و سياق القاعده شــده، يا دامنه ی فعاليت 
ســازمانهای تروريست اسالمی چون حماس و حزب الله که محدود به منطقه ی خاصی 
ميشد را گسترده تر سازد. چنين است که گروه های مستعد اقدامات تروريستی از ساير 
ســازمان های منظم و دارای تشکيالت منســجم، کمک مالی، نظامی و حمايت معنوی 
دريافت می کنند و به حمالت تروريستی روی می آورند. نيروهايی که در منطقه، خط 
مشی اسالم سياسی دارند، درست مانند کتری آب جوشی که در حال جوشيدن، که تنها 
بخار آن قابل مشاهده است، در شرف طغيان هستند و پيوسته بر شمار افراطيونی که به 

سازمانهای تروريستی متمايل می شوند افزوده می گردد.

آمريکا برای خاموش کردن اين آتش در حال گســترش چه می تواند بکند؟ چه اقدامی 
برای کاستن از گرمای سياسی جنبش اسالمی می تواند انجام دهد؟

اواًل و پيش از هر چيز، آمريکا می بايست از عوامل نارضايتی مسلمانان که موجب روی 
آوردن آنان به ســازمان هايی چون "االخوان المسلمين" می شــود بکاهد. بی گمان همه ی 
عوامل نارضايتی مســلمانان ناشــی از اقدامات آمريکا نيست و اياالت متحده نيز نمی 
تواند شــرايط را از هر جهت بهتر کند. با وجود اين، دســت کم اياالت متحده می تواند 
گامهای موثر و مهمی در جهت تضعيف جناح راســت اسالمگرايی در يارگيری بردارد. 
آمريکا با همگامی و همکاری ســازمان ملل متحد، اروپا و روسيه می تواند برای کاهش 
اختالف ميان فلســطين و اسراييل با تشکيل دولت فلسطينی مستقل با اقتصادی موفق، 
ضمن عقب نشينی اسراييل از سرزمين های اشغالی به آنسوی مرزهای مورد توافق ۱۹67 
اقدام کند. اينگونه، يکی از عوامل مناقشــه انگيز از ديد جناح راســت اسالمگرايی از 
ميــان ميرود. ثانيًا، اياالت متحده بايد از داعيه ی تســلط بر جهــان و برپايی امپراتوری 
جهانی اش در خاورميانه دست بردارد. اين مساله مستلزم عقب نشينی نيروهای نظامی 
آمريکايی از خاک افغانســتان و عــراق، برچيدن پايگاههای نظامــی آمريکا در خليج 
فارس و عربســتان، کاهش قابل توجه شــمار ناوگان دريايی و ديگر تاسيســات نظامی، 
ماموريت های آموزشــی و فروش تســليحات اســت که ديد جهانيــان را به خود جلب 
می کند. بســياری از ديپلمات های اياالت متحده به اين امر که حضور آمريکا در منطقه 
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گاهند. اياالت متحده نمی تواند نسبت به اين  باعث خشــم و انزجار عمومی می شود آ
مســاله که سرنوشــت اقتصادی  و سياسی خاورميانه تنها بوســيله ی رهبری کشورهای 
منطقه می بايســت تعيين شود ادعايی داشته باشــد؛ حتی اگر به زيان منافع آمريکا در 

منطقه باشد.

ثالثًا، اياالت متحده بايد از تحميل نظرات و خواست های خويش در خاورميانه خودداری 
ورزد. از ســال ۲۰۰۱ آمريــکا با اقدامات خود و بدليل اينکه بــه زعم خود "خاورميانه ی 
بزرگ" با دموکراســی آمريکايی همخوانی دارد، لطمات بيشماری وارد آورده است. بی 
گمان، از نقطه نظر دولتمردان تندرو کابينه ی بوش، اعالن وی برای صدور دموکراســی 
به کشــورهای عربی و ايران صرفًا بهانه ای برای نفوذ و دســت اندازی بيشتر در منطقه 
است. با نگاهی به ظاهر قضيه، مداخله ی آمريکا اين واقعيت را که کشورهای خاورميانه 
خود بايد دموکراسی را به شيوه ی خويش و در زمان مناسب آن بيابند ناديده می گيرد. 
تحميــل اصالحات از ســوی آمريکا در حکم توهين به شــعور جمعی مــردم منطقه و 
محکوم به شکســت خواهد بود. ممکن اســت برخی از کشــورهای خاورميانه آمادگی 
اصالحات ســاختاری را داشته باشند، اما برخی ديگر در چنين شرايطی نباشند. تحميل 
تغييرات دموکراتيک به منظور جلوگيری از قدرت گيری جناح راســت اسالمگرايی و 
کسب قدرت سياسی از ســوی "االخوان المسلمين" در قاهره، دمشق، رياض و الجزيره 
تنها کشــورهای بيشــتری را به دام اسالمگرايی افراطی می کشــاند. اياالت متحده بايد 

سياست عدم مداخله را در جهان اسالم بپذيرد.

رابعًا، اياالت متحده ميبايد از اعمال سياستهای خصمانه و ستيزه جويانه عليه کشورهای 
خاورميانه، مانند ايران و سودان که هنوز تحت حکومت های اسالمی هستند خودداری 
کند. موج اســالمگرايی، هنوز به اوج خود نرســيده اســت. محتمل است کشورهای 
ديگری نيز پيش از افول اســالمگرايی اسير آن شــوند. اياالت متحده بايد اين واقعيت 
را بپذيرد که ديکته کردن سياســت های امپرياليســتی مساله را وخيم تر کرده و موجب 

گسترش اسالمگرايی افراطی خواهد شد.

گاهی،  راه نجات ملت های خاورميانه رشــد جنبش های ســکوالر برای باال بردن سطح آ
آموزش مردم و مدرن کردن ديدگاه مردم کشــورهای اســير در چنبره ی اســالمگرايی 
اســت. اين، کوششــی اســت که چندين دهه خواهد پاييد و همين امروز بايد بدان آنرا 
آغاز کرد. هرگز منطقی نيست که اسالم با باورهای قرآنی متعلق به قرن هفتم بر همه ی 
شــيون زندگی، از قبيل سياســت، آموزش و پرورش، علوم و فرهنگ حاکميت داشته 
باشــد. اين بدان معنی است که جنبش ســکوالر بايد بتواند اين تلقی را که پاسخ مسايل 
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قرن بيست ويکم را در نگاه واپسگرايانه و بنيادگرايانه می جويد تغيير دهد. بنيادگرايی 
در هر شــکل و شــيوه يی، چه در نوع افراطی اسالمی يا مســيحی آن، و يا نوع راست 
آيينی افراطی يهودی حرکتی واپســگرايانه اســت. دهها ميليــون از مومنان جهان چون 
مســلمانان و مســيحيان و يهوديان اياالت متحده می توانند مذهــب را امری خصوصی 
و جــدا از سياســت بدانند. اين، وظيفه ی اکثريت خاموش اســت که ابتکار عمل را از 
بنيادگرايــان بگيــرد و در اين راســتا از حمايت جوامع غربی، ســازمانهای غير دولتی، 

دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی و سازمانهای پژوهشی و غيره ياری بخواهد.

مردم خاورميانه نه تنها بايد در راه ســاختن کشــور خود بکوشــند بلکه بايد دســت به 
"نوســازی دينــی" نيز بزنند. بــا فروکش کردن آتــش تنش ها و منازعات سياســی در 
خاورميانه، محققان و فيلسوفان و پژوهشگران دين اسالم با همکاری متقابل و از خالل 
مباحثه و مناظره خواهند توانست اسالمی مدرن ارايه کنند و آنرا از انحصار روحانيون 
واپسگرا درآورند. اين چنين، "خرد جمعی" يی پديد خواهد آمد، که با تفسيری ديگرگونه 
از متون و کتب ســنتی دينی، جهانبينی روشــن بينانه و مترقی تــری را پديد آرد. اين 
"خرد جمعی" می تواند با آغاز از شــهرهای بزرگ- اســتانبول، قاهــره، بغداد، کراچی، 
جاکارتــا- به هر روســتا و ده کوره يی گســترش يابد. بی گمان، چنين نوســازی يی با 
انجام اصالحاتی در سيستم آموزشی و کاستن از مدارس مذهبی و حوزه های علميه در 
کشورهای اسالمی همراه خواهد بود و اين خود نيازمند جايگزينی با رسانه های ارتباط 
جمعــی از قبيل راديو، کانال های ماهواره يی و اينترنت برای دسترســی همگان و درهر 
مکان ممکن اســت. چنين زيرساختی سال ها بطول خواهد انجاميد و اين ممکن نخواهد 
شــد، مگر اينکه پيش از هرگامی، ابتدا به حضور نيروهای نظامی و هر نيرويی که در 
خاوزميانه تنش زا اســت پايان داده شود و اقتصاد سير بهبود و ترقی پيوسته پيدا کند. 

نوسازی دينی نيز، همچون بازسازی ملی زمان می خواهد.
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از سیدجمال تا مصباح یزدی
اجداد انگلیسی

بنیادگرایان اسالمی

در ســال ۱88۵، درست صد سال پيش از آن که دولت ريگان با واسطه "مک فارلن" در 
اوج جنــگ عراق وارد معامله ای پنهانی برای فروش ســالح با ايران شــود، و يک قرن 
پيش از آن کــه اياالت متحده ی آمريکا ميلياردهــا دالر هزينه ی مالی صرف کمک به 
مجاهدان بنيادگرای اسالمی افغانستان در جنگ ضد شوروی کند، سياستگردانی دوره 
گرد، افغانی- ايرانی تبار، با سياستگزاران سياست خارجی و ماموران امنيتی اينتليجنس 
ســرويس بريتانيا برای طرح ايده يی ستيزه گر ديدار کرد. او با خود می انديشيد که آيا 
بريتانيا خواهان حمايت از سازماندهی جنبشی پان اسالميستی در ميان کشورهای مصر، 

ترکيه، ايران و افغانستان، ضد روسيه ی تزاری خواهد بود!)۲۴)

ايــن منطقــه از جهان )خاورميانــه( ميدان بازی و همــاوردی بلند مدت امپرياليســتی 
ميان روســيه و انگلستان بر ســر کنترل آســيای مرکزی بود. بريتانيا که بر هند تسلط 
داشــت، پيشــتر در ۱88۱ کنترل مصر را نيز بچنگ آورده بــود. همچنين، امپراتوری 
ترکان عثمانی، که شــامل عراق، ســوريه، لبنان، اردن، فلسطين،عربستان سعودی و شيخ 
نشــين های خليج فارس ميشــد، در حال فروريختن بود، و بخش هايی از اين امپراتوری 
آماده ی بلعيــدن؛ هر چند تجزيه ی کامل امپراتوری، در گــرو جنگ اول جهانی بود. 
از اين پس بزرگترين مســتعمرات امپرياليســتی در آفريقا و آســيای جنوب غربی در 
حال پيدايش بود. و بريتانيا که اســتاد بهره برداری از وابستگی های قبيله ای، قومی و 
مذهبی، و نيز به جان هم انداختن اقليت ها برای تحکيم قلمرو پادشــاهی خويش بود، 
به دسيســه چينی برای پرورش و احياء جنبشی اســالمی و سودمند در راستای اهداف 

 ، W.S. Blunt پیشنهاد سید جمال الدین افغانی به لندن توسط شرقشناس بریتانیایی  )(4(
دوست سید جمال، گزارش شده است. این گزارش در کتاب " اسالم و مدرنیسم در مصر" نوشته ی 
C.C. Adams آمده است. )انتشارات Russell and Russell نیویورک، چاپ ))9)، صفحه 0)، 

بخش )(
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خويش می پرداخت. روســيه و فرانســه نيز در اين انديشه بودند، اما انگليسها با کمک 
ده ها ميليون مسلمان خاورميانه و جنوب آسيا گوی را از رقبای خود ربودند.

مردی که در ۱88۵ متشکل ساختن جنبشی پان اسالميستی با هدايت بريتانيا را پيشنهاد 
داد کسی نبود جز "سيد جمال الدين افغانی". از دهه ی ۱87۰ تا دهه ی ۱8۹۰ سيد جمال 
الدين از ســوی بريتانيا حمايت شــد. دســت کم يکجا در اسناد رســمی و پرونده های 
محرمانه ســرويس جاسوســی دولت هند، پيشنهاد ســيد جمال الدين در ۱88۲ در هند 

مبنی بر اين که به عنوان جاسوس بريتانيا در هند به خدمت درآيد، آمده است.)۲۵)

ســيد جمال الدين، بنيادگزار پان اسالميسم، در واقع نيای بزرگ اسامه بن الدن است؛ نه 
از نظر نسبی که بلحاظ نظری. چنانچه بخواهيم شجره نامه ی اسالمگرايی دست راستی 

و افراطی را برشمريم، چنين خواهد بود:

"شــيخ محمد عبــده")۱۹۰۵- ۱8۴۹(، فعال پان اسالميســت مصری و شــاگرد اصلی 
ســيد جمال الدين)۱8۹7- ۱838(، بيشــترين تالش را برای گســترش نفوذ سيد جمال 
انجام داد. عبده نيز، "محمد رشــيد رضــا")۱۹3۵-۱86۵(، هوادار ســوری خويش را 
که بعدها به مصر رفته بود و مجله ی "المنار" را برای نشــر نظرات عبده برای تشــکيل 
دولت متحده ی اســالمی منتشر ســاخت، پرورش داد. رشيد رضا به نوبه ی خود "حسن 
البناء")۱۹۴۹-۱۹۰6( را که بواســطه ی مجله ی "المنار" با آراء رشــيد رضا آشنا شده بود، 
تربيت کرد. حسن البناء در ۱۹۲8 سازمان "االخوان المسلمين" را بنياد نهاد. وی شاگردان 
بسياری داشت که برجســته ترينشان يکی "سعيد رمضان"، ســازمانده جهانی "االخوان 
المســلمون" بود که دفتر آن در سوســيس جای داشت، و ديگری "ابو األعلی مودودی" 
بنيادگزار "جماعت اســالمی پاکستان"، نخســتين حزب سياسی اسالمی تحت تاثير آراء 
حســن البناء. ديگر جانشينان حسن البناء شــعبات ديگری از "االخوان المسلمون" را در 
ديگر کشــورهای اســالمی، اروپا و اياالت متحده ی آمريکا بر پــا کردند. يکی از آنان 
يک سعودی است که در جنگ آمريکايی مجاهدان افغانستان شرکت داشت و او کسی 

نيست مگر "محمد اسامه بن الدن"، که تيره دل ترين مرد اين زنجيره بود.

در فاصله ی نيم قرن، از ۱87۵ تا ۱۹۲۵، چهارچوب بلوک کشورهای اسالمی بواسطه ی 
امپراتوری بريتانيا پی ريزی شده بود. سيد جمال شالوده ی فکری جنبش پان اسالميسم 

"سید جمال و محمد عبده": مقاله یی درباره ی ناباوری مذهبی و فعالیت سیاسی اسالم   )(((
مدرن ، نوشته ی "ایلی کدوری" )انتشارات The Humanities Press نیویورک، چاپ ))9)، 

صفحه 0)(
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را با پشــتيبانی بريتانيا و حمايت شــرق شــناس برجسته ی انگليســی، " ادوارد براون" 
)Edward Brown(، بنياد نهاد. "عبده"، شاگرد اصلی سيد جمال، با کمک کنسول 
بريتانيا در مصر، "اولين باينگ لرد کرومر")Lord Cromer(، "جنبش سلفيه"، شکلی 
از بنيادگرايی واپســگرای افراطی را تاسيس کرد. برای اينکه بدرستی نقش سيد جمال 
و عبده را دريابيم، جا دارد که آثارشــان را در جريان صد ســال تالشــهای بريتانيا برای 
پی ريزی و سازماندهی جنبشی پا اسالميستی و هوادار اين کشور بنگريم. سيد جمال، 
شــخصيت خيالپرداز و سســت اراده بود، که در خدمت ديگر قدرتهای استعماری نيز 
عمل کرد. بنيادگرايی عارفانه و شبه مدرن او نتوانست به جنبشی توده ای و همگير بدل 
شــود. "عبده" شاگرد ارشد سيد جمال، بســيار وفادارانه تر بخدمت حاکمان بريتانيايی 
مصر درآمد و زمينه ی فکری ســازمان "االخوان المســلمون" را که سراســر قرن بيستم 
جنبش غالب در روند اسالمگرايی بود، فراهم کرد. بريتانيا همزمان با بکارگرفتن عبده 
برای گسترس يک جنبش بنيادگرای اسالمی،  در دو جبهه ی ديگر نيز- پيش از جنگ 
اول جهانی- در همين راســتا تالش کرد؛ در شبه جزيره ی عربستان با حمايت دسته ای 
از اعراب بنيادگرا تحت هدايت "ابن الّســعود"، نخستين دولت بنيادگرای اسالمی را پايه 
ريــزی کرد، و نيز در همين هنــگام،َ مکه، دومين خاندان عربی که ادعای ســاختگی 
انتســاب به پيامبر اســالم را داشــتند، بر انگيخت و پســران اين خاندان را به پادشاهی 
عراق و اردن رســاند. درآغاز بريتانيا می پنداشــت که خاندان هاشمی بعنوان پاسداران 
شهرهای مقدس عربی، مکه و مدينه، رهبری جهان اسالم را بجای امپراتوری رو به زوال 
عثمانی، با تشکيل خالفت اسالمی هوادار اين کشور بر عهده خواهند گرفت. اين نقشه 
عملی نشــد، اما نقشه ی موازی آن موفق بود. در عربستان، از ۱۹۲۰ به بعد، راست آيينی 
)ارتودوکس( وهابی همراه جنبش "سلفيه" در شکل دولت جديد اين کشور، تجلی يافت 

و خيزش نوين اسالم بنياگرا و درخدمت استعمار پديدار شد.

بايد دانست که سيد جمال الدين افغانی آغازگر اين جريان بوده است. او و جانشينانش 
با قدرتهای اســتعمارگری که بر سر تسلط بر کمربند وســيع سرزمين های شرق آفريقا 
تا چين در ســتيز بودند، همکاری داشــت. ســالها پس از مرگ ســيد جمال بسياری از 
مورخان و بيوگرافی نگاران، او را مردی معتقد و با ايمان که برای رنسانس اسالمی تالش 
می کرد، توصيف کرده اند. فردی ضد امپرياليست، ضد قدرتهای استعماری و اصالح 
گری آزادانديش که ميکوشــيد ميان اسالم سنتی و خردگرايی علمی عصر روشنگری 
پيوند ايجاد کند. گرچه ميتوان همه ی اين ويژگيها را در تظاهرات ســيد جمال ديد، اما 
فراتر از اين پندار، او سياســتگری شياد بود که از مذهب بعنوان ابزاری برای رسيدن به 
اهداف مقطعی بهره برد و همزمان، متحد و کارگزار قدرتهای اســتعماری بود. هر چند 
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ســيد جمال بتناوب ماموری در خدمت هر ســه قدرت استعماری وقت، يعنی بريتانيا، 
فرانسه و روسيه بود، اما شاگرد ارشد او، "عبده"، به بريتانيا صادقانه وفادار ماند.

سيد جمال که ظاهرا در ايران، به سال ۱838 بدنيا آمده است،[ "سيد هادی روح القدس" 
پسرعمه ی سيد جمال الدين که در وصف سيد جمال شعری نيز سروده در اسدآباد همدان 
ميزيســته است و از همين روست که در ايران و به غلط  سيد جمال الدين افغان به سيد 
جمال الدين اسدآبادی شهرت دارد. به پاورقی مراجعه کنيد. م] شهرت "افغانی" را برای 
القاء اين گمان که در افغانستان بدنيا آمده است برگزيد. با اين حيله او اواًل هويت ايرانی 
و شــيعی خود را پنهان می کرد، زيرا تشيع شاخه ی اقليت اسالم است، ثانيا می توانست 
بر اکثريت مســلمانان جهان که اهل تســنن بودند بيشتر اثر گذارد. پنهان کردن هويت 
 ،)Elie Kedourie("واقعی تنها نخستين نيرنگ سيد جمال بود. چنانکه "إيلی کدوری
شرق شناس برجسته ی بريتانيايی گفته است، سيد جمال و شاگردانش از جمله "محمد 
عبده" و "رشيد رضا"، "بيشترين امســاک را در حقيقت گويی" داشتند.)۲6) سيد جمال 
بدرازای زندگی خويش هويتی دروغين خود را گســترش داد. او وانمود می کرد که با 
ســفر به سرتاسر جهان اسالم پايه ی تيوريک جنبش سياسی- اجتماعی پان اسالميسم را 
گســترش داده، اما او متفکری بدعت گذار، جاسوســی مرموز، فراماسون، و فراتر از 
همه ی اينها، بنوشــته ی "کدوری" کســی بود که به "بهره گيری سياسی از مذهب" باور 

داشت.)۲7)

ســيد جمال از مذهب اســتفاده ی ابزاری کرد. ظاهرا دينداری پارسا بود که ميخواست 
جزييات الگوی سياســی از حکومتی با قوانين صدر اســالم  را در مکه مسلط کند، اما 

در نوشته های محرمانه اش باورهای حقيقی خود را آشکار می کند:

"ما ســر مذهــب را نمی بريم، مگر بوســيله ی خود مذهب. بنابراين اگــر اکنون به ما 
بنگريد ما را پارسايانی تارک دنيا، و پرستندگانی نماز خوان که هرگز از فرمان خدا سر 

نمی پيچند، ميبينيد.")۲8)

"کدوری" مينويســد: " اين نامه آشــکارا نشــان ميدهد که يکی از اهداف ســيد جمال، 
گاه بوده، تخريب از درون اســالم بوده است، و  که شــاگرد ارشــد او عبده نيز بدان آ
روش او برای متحقق کردن اين هدف "تظاهری وفادارانه" به اســالم بوده است.")۲۹) در 

"کدوری"، صفحه ).  )(((
همانجا صفحه )).  )(7(
همانجا صفحه )).  )(8(

همانجا.  )(9(
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واقع اگرچه ســيد جمال مبّلغ اسالم راســت آيين )ارتودوکس( برای توده ها بود، اما در 
نهان خدا ناباوری ضّد اســالم بود که به ديگر اديان نيز می تاخت. او خطاب به محفلی 

زيرزمينی ميگويد:

"مذاهب، تحت هر نامی، ماهيتی يکســان دارند. هيچ آشــتی و درک متقابلی ميان آنها 
و فلســفه تحقق پذير نيســت. مذهب، باور ايمانی را به فرد تحميل ميکند، اما فلســفه 
او را يکبــاره از قيد مذهب می رهاند.") رجوع کنيــد به نظرات آيت الله مصباح يزدی 
که نســخه ايرانی اين نظرات را اکنــون تبليغ می کند و يا نظــرات بنياگذار حجتيه در 
ايران"آيــت الله شــيخ محمود حلبی" که در اوج جنبش نفــت در دهه ۱33۰، يکباره و 

با اشاره انگلستان مروج اسالمی شد که اکنون مصباح يزدی آن را پی گرفته است.م(

با وجود اين، ســيد جمال نتيجه می گيرد که: " توده ها را دليل و برهان راضی نمی کند 
و تنها "خواص" درمی يابند که آموزش و تربيت توده ها چگونه بايد باشــد.")3۰) پختگی 
محتوای اين عبارات بيانگر چرايی شــهرت معنوی ســيد جمال اســت. او در سراســر 
زندگی خويش برای توده ها پيامی و برای خواص پيامی ديگر داشــت. برای توده ها پان 
اسالميسم را ترويج می کرد و  برای خواص فلسفه يی دستچين شده. آری سيد جمال که 
در راستای اهدف خويش، و برای  فريب توده ها ژست ضد امپرياليستی می گرفت؛ با 

حلقه ی نزديک شاگردانش، حيله گرانه هم پيمان امپريالست ها نيز ميشد.

با وجود اين، بســياری از تاريخ نگاران ظاهربين، می پندارند که سياستگردان اسالمگرا 
می خواســت جنبشــی در جهان اســالم برانگيزد که بواسطه ی آن اســالم را به دوره ی 
شکوفايی و طاليی آغازين آن در مکه و مدينه بازگرداند. برخی مورخان تقريبا تيزبين، 
او را ستيزه گری ضد امپرياليسم می پنداشتند که در جستجوی اصالح دينی و برداشتی 
روشنگرانه و خردگرايانه از اسالم بجای اسالم سنتی و ايستاست. متاسفانه، اين  ديدگاه 
 ")H.A.R. Gibb("غالب در ميان شرق شناسان برجسته بوده است. برای نمونه "گيب
نويسنده ی کتاب "گرايشات مدرن در اسالم")۱۹۴7( می نويسد که سيد جمال به دولتی 
که تحت "راست آيينی قرآنی")3۱) با نگاهی مدرن اداره می شود، باور داشت. و "ويلفرد 
کانتــول اســميت" )Wilfred Cantwell Smith([ پاورقــی : محقق، پژوهشــگر 
و اسالم شناس برجســته ی کانادايی.] ســيد جمال را "کاملترين مسلمان زمان خويش" 

نگرش سید جمال الدین به مذهب از نوشته ی کدوری در صفحه 44 نقل قول شده است.  )(0(
کدوری در صفحه 44، نوشته ی Gibb را که می گوید: "بی گمان سید جمال خشنود   )(((

کنون ببیند که پس از نیم قرن از درگذشت او همچنان نظرات  گر می توانست ا خواهد شد ا
متظاهرانه اش به راست آیینی اسالمی بی چون و چرا پذیرفته میشود."،  نقد می کند.
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می ناميد.)3۲) او در کتاب مشــهور خود "اســالم در تاريخ مدرن" مشتاقانه سيد جمال را 
"ضد امپرياليست" می شناساند.

"او )سيد جمال الدين افغانی( غرب را تهديدی برای اسالم و جامعه ی اسالمی می دانست 
و همــه را به مقاومت در برابــر آن فرا می خواند... او مخاطبينــش را به ترويج عقل و 
تکنولوژی بر می انگيخت، برای توانمند شــدن، همانگونه که غرب انجام داده است.... 
او مســلمانان را به پرهيز از انفعال و تالش برای عزمی خود جوش و زنده در اين راستا 

تشويق می کرد.")33)

اسميت با ستايش سيد جمال مينويسد:

"بلحــاظ جغرافيايی، گســتره ی فعاليت ســيد جمال، ايران، هند، جهــان عرب، ترکيه و 
اروپای غربی بود. سيد جمال سنی مذهب و صوفی بود. او مروج ايده ی آشتی با تشيع 
نيز بود. وی افکار ســنتی اســالمی را با انديشــه ی مدرن اروپايی درآميخت...او مبلغ 
نهضت های سياســی اسالمی و شــخصيتی در خور احترام بود. وی مدافع ناسيوناليسم 
بومی و پان اسالميســم بوده اســت. بخش عمده يی از گسترش بعدی اسالم در سايه ی 
شــخصيت و تالشــهای او انجام گرفت. در حقيقت کمتر جايی در اسالم قرن بيستم 

می توان سراغ گرفت که تحت تاثير آراء سيد جمال نبوده باشد."

با همه ی اين، اســميت بدرستی ميافزايد: "ســيد جمال نخستين احياگر اسالمی بود که 
بــه تضاد آشــتی ناپذير تاريخی "اســالم" و "غرب" باور داشــت.")3۴) اينگونه، در واقع 
ســيد جمال افغانی نخستين کسی اســت که مفهوم برخورد تمدنها را که صد سال بعد 
 Samuel( "و "ســامويل هانتينگتون )Bernard Lewis("بوســيله ی "برنارد لوييس

Hantington( متداول شد، پيش کشيد.

ســيد جمال الدين را خواه آنگونه که اســميت او را مردی پويا شناسانده است، يا او رو 
فردی فرصت طلب بدانيم، در نقش او بعنوان پدرخوانده ی سازمان "االخوان المسلمون" 
و گروه های اســالمگرای افراطی مشــابه، نمی توان شــک کرد. بی گمــان، چنانچه به 
"برادران مســلمان" ستيزه جو و متعصب امروز گفته شود که مراد و رهبر معنوی آنان، 
ســيد جمال الدين افغانی، خداناباور و فراماســون بوده اســت، دچار ضربه ای روحی 

 NewYork: New( ،"اسالم در تاریخ مدرن" ،Wilfred Cantwell Smith  )(((
American Library، چاپ 7)9)، صفحه 4).(

همانجا صفحات )) و 7).  )(((
همانجا صفحه )).  )(4(
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خواهند شــد. با وجود ايــن، "ريچارد ميشــل" )Richard P.Mitchell(  که کتابش، 
"درون سازمان االخوان المسلمون" صريح ترين و روشن ترين نمونه ی تحقيقی درباره ی 
اين ســازمان است، می گويد که ســرآغاز سازمانهای تروريستی و ســتيزه جويانی که 
پس از جنگ دوم جهانی در مصر غالب شــدند، مســتقيمًا به سيد جمال الدين افغانی 
باز می گردد. وی مينويســد "اعضای اخوان المسلمون خود را در مسير جنبشی اصالح 
طلب و مدرن يافتند که از ســوی سيد جمال، محمد عبده و رشيد رضا مطرح می شد." 
او ميافزايد: " اعضای ســازمان نسبت به سيد جمال گونه ای بستگی و نزديکی احساس 
می کردند. بسياری از ايشان او را "پدر روحانی" جنبش می دانستند و در اين ميان حسن 

البناء کسی است که بيشترين شباهت را به وی دارد.")3۵)

پی نويس: مشــهورترين تروری که گفته می شــود توسط شــبکه تروريستی سيدجمال 
الدين اســدآبادی در ايران انجام شد، ترور ناصرالدين شاه توسط ميرزارضاکرمانی بود. 
ترور ناصرالدين شــاه در ســالهايی انجام شد که او طی سفر به فرنگ)فرانسه( مقداری 
با تمدن غرب آشــنا شده و بعنوان مدرنيسم مشوق عکاسی و فيلمبرداری در ايران شده 

بود.

Richard P. Mitchell، "درون سازمان االخوان المسلمون"، انتشارات دانشگاه   )(((
کسفورد لندن، چاپ 9)9)، صفحه ))). ا
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  بازی بزرگ انگلیسی اخوان المسلمین
سدی از خون و خرافات

در برابر کمونیسم و ناسیونالیسم

بريتانيــا از۱8۹۹ تــا پــس از جنــگ اول جهانی، يکی از برجســته تريــن بازی های 
امپرياليســتی قابل تصور خويش را آغاز کرد. امپراتوری نزار عثمانی در واپســين دم 
زندگی بود. از ســوی ديگر پيشــرفت های تکنولوژيک در زمينــه ی نيروی دريايی و 
راه آهن همچنين گســترش موتورهای درونســوز و اتوموبيل، نياز ســيری ناپذيری به 
نفت داشــت. با وجود تگزاس، رومانی و باکو بعنــوان مراکز توليد نفت کم کم برای 
استراتژيست های امپرياليست آشکار ميشد که ايران، عراق، و عربستان نيز منابع  نفتی 
فراوان و ارزشــمندی دارند. امپرياليست های سود جو، آسيای جنوب غربی را صحنه ی 
شــطرنج بزرگی ميدانستند و هر کدامشان برای حفظ موقعيت خويش ميکوشيد. بازی 
لندن اين بود که خود را جانبدار مســلمانان جهان وانمود کند؛ اما نه با گشاده رويی در 
برابر روشنفکران جهان اســالم يا با متجدد کردن برجستگان که با حمايت از توده های 

سنت انديش و حاکمان خودکامه.

با راندن فرانســه از خاورميانه، می بايســت بريتانيا همزمان با ســه قدرت ديگر آن روز 
جهان دســت و پنجه نرم کند. روسيه که بنظر می رســيد عزم نفوذ از شمال دارد يک 
ســوی نگرانی بريتانيا بود. آلمانها که قدرت جهانی شــان تحــت حاکميت قيصر در 
حال توســعه بود از سويی با ترکيه رابطه داشتند و از سوی ديگر برای ساخت خط آهن 
از برلين به بغداد نقشــه می کشــيدند. و ترکان عثمانی که گرچه قدرت امپراتوريشــان 
محو ميشــد هنوز برگ برنده ی "خالفت" را در دســت داشتند و دست کم اسما مدعی 
نمايندگی مسلمانان سنی راست آيين )ارتودوکس( بودند. لندن کامال کنترل هند را )که 
شــامل پاکستان امروزی نيز می شد( در اختيار داشت و "لرد کرومر" مصر و کانال آبی 
سويز را بعنوان شريان حياتی بريتانيا بسوی هند قبضه کرده بود. انگلستان در افغانستان 
و ايران نيز نيروی موثر و غالب بود. نيز مناطق مهمی از قبرس تا شرق آفريقا و تا عدن 
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را در اختيار داشــت که می توانست برای لشکرکشــی و نمايش قدرت در خليج فارس 
سودمند باشــد. بريتانيا در بازی خويش برای کنترل عراق و عربستان نيازمند نيرويی 

در برابر قدرت حاکم ترکان در سرزمين پهناور و شنزار عراق بود.

 نخســتين گام برای رســيدن به اين هدف ايجاد پيوند اتحادی بلند مدت ميان انگلستان 
و شــاه آينده ی عربستان ســعودی از يک سو و جنبش اســالمی وهابی از سوی ديگر 
بــود. بــرای پی بردن به چگونگی چنين پيوندی، نخســت بايد به پس و به ســده ی ۱8 
بازگرديم زمانی که نخست ميان "الســعود"، خاندان سلطنتی آينده و "الشيخ" خانواده ی 

اسالمگرايان وهابی تفاهمی رخ نمود.

در ميانه ی ســده ی هجدهم مســلمان مروج دوره گردی مناطق شــمالی و اســالم خيز 
شــبه جزيره ی عربســتان را از مکه و مدينه تا بيايانهای "االحساء" در شرق بصره، بغداد 
و دمشــق درنورديد. او "محمــد بن عبدالوهاب" متولد ۱7۰3 بود کــه، اقامتگاهی دايم 
نداشت و شهرنشين نبود، و زحمت آموزش در مراکز روشنفکری جهان عرب را بخود 
نميداد. "عبدالوهاب" با انگيختن جهاد اســالمی پرخاش می کرد که مسلمانان بايد خود 
را از قيد هر آنچه از هزار سال پيش، از مرگ پيامبر اسالم به بعد آموخته اند رها سازند. 
اين، جنبشــی احياگر از نوع کالســيک آن بود، با هوادارانی مشــتاق که خيمه ها را به 

فراموشخانه ی تاريخ سپرده بودند.

مهمترين فردی که به آيين جديد عبدالوهاب گرويد، "محمد بن السعود"، موسس خاندان 
السعود، بود. "ابن السعود" آشکارا خود را نسخه ی قرن هجدهمی پيامبر اسالم می دانست 
و برای گسترش اسالم اقدام به فتح سرزمينهايی می کرد و ايمان اسالمی خويش را در 
متصرفاتش تحميل می کرد. عبدالوهاب، ابن الســعود و هوادارانشان برای تحميل عقايد 
خود شيوه ی زشت کشتار دگرانديشان را داشــتند. آنان شهرها، مساجد و زيارتگاههای 

متعلق به مخالفانشان را نابود می کردند.

 پس از آنکه عبدالوهاب در عربستان ملقب به "معلم" يا "الشيخ" شد، نوادگان و منسوبان 
او نيز "الشيخ"خوانده می شدند.)36) اتحاد خانواده های "السعود" و "الشيخ" در شکل دولت 
عربستان سعودی در دهه ی ۱۹۲۰ تجلی يافت. البته ظهور چنين دولتی فراز و نشيب های 
فراوان داشت. از اوايل سده ی هجدهم تا اواخر دهه ی ۱۹۲۰ بارها دولت تاسيس شده به 
وســيله ی خاندان ابن "السعود" بتناوب از سوی ترکان عثمانی که قدرتی بيشتر جهانی و 

 David Long, The Kingdom of Saudi Arabia )Gainesville: University  )(((
.(( .p ,)(997 ,Press of Florida
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کمتر فناتيک بودند يا متحدان مصری ايشان و يا قبايل رقيب برچيده می شد.

در نوشــته هايی دربــاره ی صعود وهابيون چه بســا بــا احترام گفته می شــود که آنان 
مسلمانانی اصالحگر و متجدد بوده اند و نيز آنها شبه جزيره ی عربستان را گرد ايده ی 
"توحيد" يکپارچه ســاختند. )واژه ی "وهابيت" از ســوی حامالن ايــن ايده توهين آميز 
تلقی می شــود، آنها عنوان "توحيد گرايی" را می پسندند()37). واژه ی "وهاب" اغلب در 
توصيف متفکری که در کار فلســفی و تفســير قرآن پيشــگام است، بکار می رود. که 
البته چنين نيست. Hamid” Algar” معتقد است که محيط جغرافيايی عربستان در به 
اصطالح تيولوژی عبدالوهاب موثر بوده اســت؛ او می نويسد: "چنين به نظر ميرسد که 
همواره جغرافيای بی حاصل عربســتان در تاريخ فکری او انعکاس يافته است")38). وی 
ميافزايد: "آنچه که با تسامح "ميراث فکری محمد عبدالوهاب" خوانده شده است چيزی 
بســيار ساده و سطحی اســت که در واقع نسخه ی تکرار شــده ی  مجموعه ی گفته های 
پيامبر اســالم است و فاقد بسط و بيان بيشتری اســت".Algar به اين توجه ميکند که 
حتی نگاهبانان وهابی، "از انديشــه ی خشــک و سطحی عبدالوهاب احساس شرمساری 

دارند")3۹). آری او هرگز انديشمندی بزرگ نبوده است.

اما عبدالوهاب در حمله به مسلمانان مترقی و متهم کردنشان به خروج از اسالم، ارتداد، 
بدعت گذاری در دين و بدتر از آن اســتاد بود. وهابيون که سده ها در سراسر سرزمين 
عربــی به تاخت و تاز و غارت و ويرانگری ميپرداختند، اينک با پيوســتن به نيروهای 
ابن الســعود، قدرتی توانمند پديد آورده اند. بگفته ی يکی از نويسندگان انگليسی قرن 
نوزدهم، آنان )وهابيون( به "ترجيح کشــتار بر غارتگری" بهنگام پيروزيهايشــان شهره 
بودند)۴۰) و کشتار هرگز پايان نداشت. در سده ی ۱7۰۰، اتحاد سعودی - وهابی "عملياتی 
از کشــتار و غارت در سرتاســر عربســتان" ببارآورد. آغاز کارشــان از مناطق مرکزی 
عربســتان بود، آنگاه به "عسير" در جنوب عربســتان و قسمتهايی از يمن و سرانجام به 
رياض و حجاز رو نهادند.)۴۱) آنان در ۱8۰۲ به شهر مقدس شيعيان، کربال، که هم اکنون 

در عربی "موحدین" خوانده میشود. صفحه )) مرجع شماره )) را ببینید.  )(7(
 Hamid Algar, Wahhabism: A Critical Essay )Oneonta, N.Y.: Islamic  )(8(

.( .p ,)(00(,Publications International
.((-(4 .Algar, pp  )(9(

 William Gifford Palgrave, Personal Narrative of a Year’s Journey  )40(
 London: Macmillan and( )(8((-(8((( through Central and Eastern Araibia

.(84 .p ,)(99(,.Co
.((-(0 .Algar, pp  )4((
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در عراق اســت، يورش بردند و اکثريت جمعيت اين شهر را به قتل رساندند و گنبدها 
و قبور مقدس شيعيان را ويران کردند و "دارايی، سالح، جامه، فرش، طال، نقره و نسخ 
گرانبهــای قرآنی" را به يغما بردند.)۴۲) در حقيقت وهابيــون مهر "ويرانگران گنبد ها" 
را بر پيشــانی داشتند.)۴3) به زعم اينان، در اوايل ســده ی نوزدهم، می بايست گنبدهای 
اماکــن مقدس در مکه نيز ويران شــود. )امروز نيز در عمل چنيــن ديدی ادامه دارد. 
عربســتان سعودی خواستار دگرگونی بنيادی مکانهای اسالمی در يوگسالوی سابق بود. 
"جان اسپوزيتو")۴۴) مينويسد: "سازمانهای سعودی تحت حمايت عربستان مسوول ويران 
کردن يا بازسازی ديگرگونه ی مساجد تاريخی، کتابخانه ها، مدارس قرآنی و قبرستانهای 
بســياری در بوسنی و کوزوو هستند که به زعم ايشان معماری، نقوش اسليمی و سنگ 

قبرهای آن با زيبايی شناسی ضد شمايل وهابی همخوانی نداشت."()۴۵)

"ويرانگــران گنبدها"، همچنان که قدرت خويش را در عربســتان گســترش می دادند، 
ســرانجام با بريتانيای کبير تماس يافتند. پيوندهای بريتانيا با خاندان السعود در اواسط 
ســده ی نوزدهم آغاز شد. زمانی که کنســول بريتانيا با دربار السعود در رياض، شهر 
بيابانی خاموش، که بعدها پايتخت عربســتان شد تماس گرفت.Algar گزارش ميکند 
که "نخســتين تماس در ۱86۵ انجام شد و بريتانيا سيل کمک های مالی خود به خاندان 

سعودی را که تا آغاز جنگ اول جهانی بتناوب افزون ميشد، سرازير کرد.")۴6)

لرد کرزن نايب السلطنه ی آن هنگام هند در ۱8۹۹ در تدارک فرمانروايی دست نشانده 
در کويت، پيوندهای لندن با خاندان "السعود" و "وهابيون" را با جديت پايه نهاد. خاندان 
السعود که برای تحميل خويش در عربستان تالش می کرد، از سوی بريتانيا برای تشکيل 
دولتی در کويت دعوت شــد. کويت، آن زمان امــارت کوچکی در جنوب بصره بود 
که می رفت تا هر چه بيشتر نقش نگهبان قدرت امپرياليستی بريتانيا را داشته باشد.)۴7) 
تنها ســه سال بعد خاندان الســعود حاکميت خويش را بر شبه جزيره ی عربستان استوار 
کرده بود. طبق گزارشــی، "امير کويت ابن السعود را که آن هنگام ۲۰ سال داشت برای 

همانجا صفحه ))-)).  )4((
همانجا  )4((

John Sposito  )44(
 John Esposito, Unholy War: Terror in the Name of Islam )New York:  )4((

.(08 .p ,)(00( ,Oxford University Press
.(8 .Algar, p  )4((

 Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power  )47(
.(84 .p ,)(99( ,)New York: Simon & Schuster



29 »بازی شیطانی«

بازپس گرفتن رياض از دست رشيديون )هواداران عثمانی( بدانجا فرستاد.")۴8) در ۱۹۰۲ 
ريــاض بدامان ابن الســعود افتاد و در اين هنگام او نام "االخــوان" را برای گروه هراس 
انگيــز خويش برگزيد.)۴۹) او جنگجويان "االخوان" را از قبايل باديه نشــين گرد آورد و 
آنان را با عقايد مذهبی متعصبانه و بنيادگرايانه مسلح ساخت و به ميدان جنگ فرستاد. 
تا پيش از ۱۹۱۲ شمار "برادر خوانده ها" )"االخوان"( به ۱۱۰۰۰ تن رسيده بود و ابن السعود 
منطقه ی نجد در نواحی مرکزی عربســتان و "االحساء" در بخش شرقی اين کشور را در 

کنترل داشت.

در ميانه ی ۱8۹۹ تا آغاز جنگ يکم جهانی شايعه ی وجود نفت در خاورميانه به واقعيت 
رسيد، و نخســتين "توافقنامه"ی يکطرفه و امپراليســتی نفت بوسيله ی مردان نفتی که 
پشتشــان به قدرتهای بزرگ گرم بود و در شــرايطی که رهبران قبايل زندانی بودند، به 
امضا رســيد. اينگونه، به ناگاه خاورميانه اهميت اســتراتژيک يافــت. از نظر بريتانيا، 
عربســتان و شيخ نشــين های خليج حلقه يی از زنجيری بودند که از کانال سويز تا هند 
کشــيده ميشد. آرام آرام عکس قضيه به نظر درســت تر می آمد، به اين معنی که سويز 
و هند برای حفظ منافع نفتی بريتانيا در جنوب ايران و عراق و شــيخ نشــين های خليج 
اهميت اســتراتژيک روز افزون يافت. "ويليام شکســپير")۵۰) مامور سياسی انگليس در 
کويت، نخســتين از چندين متحد مشــهور خاندان ابن الســعود، آغازگر نخستين توافق 
رسمی ميان انگلستان و عربستان سعودی بود، که در سال ۱۹۱۵ امضاء شد. شکسپير در 
جريان نبردی در رويارويی بيابانی ميان "الســعود" و قبيله ی رقيب او "الرشــيد"  کشته 
شــد و ماموريت او ناکام ماند. اما توافقی که او طرح کرد سالها پيش از آنکه عربستان 
ســعودی کشوری مستقل شــود لندن و عربســتان را بهم گره زد. " اين توافقنامه بطور 
رسمی ابن السعود را تحت الحمايه ی انگلستان بعنوان حاکم مستقل نجد و مناطق وابسته 
بدان ميشناســاند. در عوض "ابن السعود" متعهد می شود که توصيه های بريتانيا را دنبال 

کند.")۵۱)

 با آغاز جنگ جهانی در ســال ۱۹۱۴ بريتانيا فرصتی طاليی يافت که از شــر ترکيه در 
عربستان رهايی يابد، در حالی که امپراتوری عثمانی عملکردی ترديدآميز اختيار کرده 
بود، دو تيم بريتانيايی به دو بازيگر دشــمن هم در بيابانهای باير پهنه ی عربســتان تکيه 

همانجا صفحه )8).  )48(
واژه "االخوان" صورت جمع واژه "اخ" به معنای" برادر" است.  )49(

William Shakespear  )(0(
 David Holden and Richard Johns, The House of Saud )New York: Holt,  )(((

.((-(0 .pp ,)(98( ,Rinehart and Winston
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کردند.

تيم نخســت تحت رهبری فيلبی بــود. ماموری کارکشــته و درس خوانده در زمينه ی 
بهره برداری سياســی از باورهای مذهبی زير نظر ادوارد بــراون. فيلبی از خانواده يی 
ميانی با پيوندهای خانوادگی با سريالنکا و هند وآموزش يافته ی پرآوازه ترين مدارس 
بريتانيا بود، مانند "وســت مينســتر")۵۲) که خود نيز در آن به ملکه درس ميداده است، 
و نيــز "ترينيتی کالــج")۵3) و کمبريج که در آنجا نزد ادوارد بــراون درس می خوانده 
اســت.)۵۴)  در طليعه ی سده ی بيســتم ميالدی دانشــگاه کمبريج پايه ی آموزشی برای 
معماران امپراتوری بريتانيا بود. فيلبی در آنجا با مشــاهير انگلســتان و جهان در ارتباط 
بود، گرچه خود آتييســت )خداناباور( بود اما اشــتياق فراوانی در زمينه ی آثار مذهب 
در سياســت از خود نشــان ميداد. او باورهای دينی را چنين توصيف ميکند: " برتر از 
هــر باوری....کارامدترين در برابر هر نــوع ايديولوژی مخالف.")۵۵) فيلبی در کمبريج 
در رشــته های فلســفه و زبانهای شــرقی و حقوق هند درس خواند، سپس به "خدمات 
اجتماعی هند" پيوســت. او که بعدها بشکلی دروغين اسالم آورد و نام "عبدالله" را نيز 
بر خود نهاد با درســهايی که از براون گرفته بود به عنوان مامور بريتانيا به هند رفت. 
سپس رهسپار عربستان شد و در آنجا بجای شکسپير بعنوان متحد "ابن السعود" از سوی 

بريتانيا ماموريت خويش را آغاز کرد.

هنگامی که افراد تيم فيلبی، دفتر اينتليجنس ســرويس در هند، از خاندان "ابن السعود" 
حمايت می کردند دوستانشــان در قاهــره در بخش عربی اينتليجنس ســرويس که از 
لورنس مشهور )لورنس عربستان( پشتيبانی می کرد، مشغول بکار بودند. دفتر عربی به 
حسين، بزرگ خاندان هاشمی، و پسران او عبدالله و فيصل تکيه داشتند. خاندان هاشمی 
بر حجاز اســتان غربی عربستان که شامل مکه و مدينه می شــد فرمان ميراند. همزمان 
خاندان ابن الســعود از رياض که اکنون پايتخت عربســتان است، بر قسمت بزرگی از 
مناطق مرکزی عربســتان، نجد، تســلط داشتند. البته خاندان ابن الســعود برنده ی پايان 
اين بازی شــد و نام سعودی را بر کشــور عربستان نهاد. عبدالله و فيصل پسران خاندان 
هاشــمی که بازی را در مقابل خاندان السعود باخته بودند بعنوان پادشاهان سرزمينهايی 
که مرزهای آن توســط وينســتون چرچيل کشيده شده بود، گماشــته شدند. عبدالله به 

Westminster  )(((
Trinity College  )(((

همانجا صفحات ))-)).  )(4(
 Elizabeth Monroe, Philby of Araibia )New York: Pitman Publishing  )(((

.(4 .p ,)(97( ,Corporation
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پادشاهی اردن رسيد و فيصل به پادشاهی عراق!

در راســتای حمايت از هر دو جريان هاشــمی و الســعود، بريتانيا در صدد استفاده از 
اسالم بود. خاندان هاشــمی مدعی انتساب به پيامبر اسالم بودند و هرکدام از حاکمان 
خشن هاشمی در طول سده های گذشته آنرا تکرار می کردند. طبيعتا بريتانيا در خاندان 
هاشمی پتانسيلی برای تشکيل خالفتی هوادار اين کشور در مکه می ديد. از سوی ديگر 
خاندان السعود که مردان وهابی جنگجو را در اختيار داشتند نيرويی قوی بودند که به 
باور بريتانيا می توانســتند لندن را در بدست گرفتن کنترل سواحل غربی خليج فارس 

ياری کنند.

در سال ۱۹۱6، پيشاپيش چنين به نظر می رسيد که هاشمی ها در اجرای اين پروژه دست 
باال را دارند. زيرا آنان موقعيتی برتر در مکه و مدينه داشــتند و بريتانيا تصور می کرد 
که حســين و پسرانش می توانند مسلمانان را از شــمال آفريقا تا هند در راستای اهداف 
بريتانيا بســيج کنند. در آن هنگام عثمانی های در حال اضمحالل، خالفت فرسوده يی 
را در کنترل داشــتند و تنها اسما مدعی رهبری مسلمانان جهان بودند. ترکان عثمانی از 
هر طرف در حلقه ی محاصره گرفتار آمده بودند و بريتانيا رهبری تالش برای استفاده 
از بديلی اسالمی را بعنوان نبرويی بر ضد ترکان عثمانی در اختيار داشت. اين سياست 
دست پرورده ی تيم خاورميانه يی لندن بود. افراد اين تيم: لرد کرزن وزير خارجه ی فرا 
امپرياليست و حاکم پيشين هند "رابرت سسيل")۵6) اشراف زاده، و خويشاوند او "آرتور 
لــرد بالفور")۵7) که با حمايت خانواده ی "روچيلد")۵8) قول تشــکيل دولت برای يهوديان 
فلســطين داد، "مارک ســايکس")۵۹) رييس بخش خاورميانه يی دفتر سياست خارجی و 
"ديويد جورج هوگات")6۰) مســوول بخش عربی اينتليجنس سرويس، نويسنده ی کتاب 
"نفوذ به عربســتان" باســتان شناس، شرق شــناس و محافظ موزه ی "آشــمولين")6۱) در 
اکســفورد. چرچيل، "آرنولد تويين بی")6۲) و ديگر رهبران امپرياليســم انگلستان نيز در 

اين مجموعه بودند. لورنس سياست بريتانيا در اين زمينه را چنين قالب بندی ميکند.

"پس از ســقوط سلطان عثمانی خالفت اســالمی به خانواده ی پيامبر که در حال حاضر 

Robert Cecil  )(((
Arthur Lord Balfour  )(7(

Rothschild  )(8(
Mark Sykes  )(9(

)”.David George Hogarth )”D.G  )(0(
Ashmolean  )(((

Arnold Toynbee  )(((



32 »بازی شیطانی«

حسين، شــريف مکه، آنرا نمايندگی می کند خواهد رسيد. قدرت يافتن حسين به سود 
ما اســت، زيرا با اهداف ما يعنی با خرد شــدن بلوک اســالمی و فروپاشی امپراتوری 
عثمانــی همخوانــی دارد. و همچنين بدليل اينکه خالفت او بــرای ما بی ضرر خواهد 
بود از او طرفداری می کنيم. اگر بشــکلی مناسب اين پروژه پيش برود دولتهای عربی 
بشــکل موزاييک های سياســی از امير نشين های حســود و ناتوان از برقراری هر گونه 
پيوند اتحادی با هم و در عين حال هميشــه آماده ی اتحاد در برابر دشــمن خارجی باقی 

خواهند ماند."

ايده ی اين سياســت به اندازه ی کافی ســاده به نظر ميرســد. هاشــمی ها با الف زدن و 
برترنمايی انتســاب خويش به پيامبــر و پندارهای رمانتيک اعراب که لورنس نيز آن را 
دامن زده اســت، برآنند تا برای آزادی از يوغ فرمان روايی ترک ها در سراسر عربستان 
شــورش برپا کنند. در پشت صحنه بريتانيا است، برای ايجاد اتحادی ميان هاشمی ها و 
صهيونيســت ها و با هدف پديد آوردن دولتی يهودی و هوادار انگليس در فلســطين و 
سپردن حکمرانی سوريه، لبنان، عراق، اردن امروزی و حجاز در ساحل غربی عربستان 
به هاشمی ها. با نگاهی فراگيرتر، اين خالفتی عربی و تحت کنترل بريتانيا به مرکزيت 

مکه خواهد بود. البته مصر و سودان همچنان در قلمرو بريتانيا هستند.

همزمان، فيلبی در نواحی شــرقی عربســتان کار می کرد. سر پرسی کاکس، نماينده ی 
سياسی دفتر هند در خليج فارس مردی بود که به سياست انگلستان برای تضمين امنيت 
مناطق ارزشــمند نفت خيز که بتازگی پتانســيل نهفته در آن پديدار گشته بود، خدمت 
می کــرد. آن زمان، فيلبی با کاکس و نيز دوره گرد مشــهور و فوق جاســوس [خانم] 
"گرترود بل" که دانش بسيار او از زندگی قبايل عرب و شجره نامه های خانوادگيشان و 
نيز مهارت او در زبان شناســی، وی را فردی شايسته برای چنين ماموريتی نشان ميداد، 
کار می کرد. کاکس در ۱۹۱6 فيلبی را برای ديدار با ابن السعود فرستاد. لندن هنگامی 
که در غرب عربســتان اهالی مکه را عليه ترکان می شــوراند، فيلبی را برای ســاماندهی 
"ابن السعود" عليه يکی ديگر از طوايف جنگجو يعنی الرشيد که متحد ترکان در قسمت 

شرقی عربستان بود، گمارد.

در آغاز ژانويه ۱۹۱7 ابن الســعود ماهيانه ۵۰۰۰ پوند از سوی فيلبی دريافت می کرد.)63) 
از آن پس فيلبی  دســتيار بريتانيايی ابن السعود بود و با وی ديدارهای بسياری داشت. 
در ۱۹۱۹ پســر ۱۴ ساله ی ابن السعود)ملک فيصل پادشاه بعدی عربستان( به سرپرستی 

همانجا صفحه 70.  )(((
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فيلبی برای ديدار از لندن که ديدار از ادوارد براون، مراد فيلبی و نيز "ويلفرد سکوين 
بالنت")6۴) از مدافعان پيشــرو پان-اسالميسم هوادار بريتانيا، بخشی از آن بود، همراه او 

شد.

اما بازی امپرياليســتی بريتانيا در تغيير نقشه ی خاورميانه و تاسيس خالفتی نوين ناکام 
ماند. البته بريتانيای کبير بواســطه ی قدرت امپرياليســتی اش بازيگر غالب در منطقه 
باقی ماند ولی بند و بســت عربی- صهيونيســتی پيش نرفت و عراق نيز برای سربازان 
بريتانيايی مشــکل آفرين و مرگ آور شــد. عالوه بر اين فرانسه برای خروج بريتانيا از 
ســوريه و لبنان پافشاری می کرد و بلشويک ها در روســيه قدرت را بدست گرفتند و 
جزيياتی را درباره ی سياســتهای پنهانی انگليس فرانســه فاش کردند که برای لندن بی 
اندازه دردســر آفريد. و گرچه لندن بيشتر برگهای خود را برای هاشمی ها گذاشته بود، 
ســپاه ابن السعود سراسر عربســتان و همچنين قلمرو کوچک تحت سلطه ی هاشمی ها 
را در حجــاز تصرف کرد. گرترود بل درباره ی عراق که باعث ناکامی انگليســها شــد 
بگونه يی ســخن می گويد کــه گويی به همه ی سياســت خاورميانه يی بريتانيا اشــاره 

می کند، او می گويد: "ما در اينجا گرفتار ناکامی بزرگی شده ايم.")6۵)

فيلبــی که هنوز در خدمت بريتانيا کار می کند ارتباطش را با ابن الســعود حفظ کرده 
اســت. بيشتر به نظر ميرســيد که ابن الســعود ويرانگر و جانيان باديه نشين همراهش، 

"االخوان" را می پرستد. فيلبی ميگويد:

"اعراب، دمکراتند و وجود بزرگترين و قدرتمندترين فرمانروای عرب امروز دليلی بر 
اين امر اســت. ابن السعود بهترين بهترين هاست، قدرت او در اين واقعيت نهفته است 

که بمدت بيست سال خواست ها و آرزوهای مردمش را تعبير کرده است.")66)

گرچــه فيلبــی اغلب به عنــوان فردی مدافع دموکراســی و اصول جمهــوری خواهی 
عــرب تظاهر می کرد، اما هرگــز لحظه يی در حمايت از  خاندان ابن الســعود ترديد به 
خــود راه نداد.)67) حتی برخی از سرســخت ترين کارگزاران امپرياليســم بريتانيا چون 
هوگارت، خاندان ابن الســعود و بويژه جنگجويان وهابيشان، االخوان، را بديده ی نفرت 

Wilfred Scawen Blunt: )840)–))9)( شاعر و نویسنده ی انگلیسی.)م(  )(4(
.(04.Cited in Monroe, p  )(((
.((7.Cited in Monroe, p  )(((

منتقدان فیلبی ادعای پایبندی او به اصول جمهور خواهی را بی اعتبار میدانند و مونرو   )(7(
مینویسد: " آنان همچنین خاطر نشان میکنند که طرح دولتی دموکرات برای اعرای با ستایشهای 

کمیت مطلقه ی قهرمان او، ابن السعود" همخوانی ندارد." بی دریغ فلبی از حا
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می نگريســتند. زندگی نامه نويس فيلبی می نويسد: " به نظر مردانی[چون هوگارت] با 
تجربه يی از اسالم که در هند، مصر، سوريه، ترکيه و حجاز داشتند، اسالم تمامت خواه 
االخوان ابن الســعود پديده يی تهديدآميز بود و وهابی های افراطی و واپسگرا، وصله يی 

ناجور در جهان اسالم".)68)

"دموکراتهای" فيلبی، يعنی خاندان الســعود، در جنگ های دهه ۱۹۲۰ عربستان ۴۰۰ هزار 
کشته و زخمی و ۴۰ هزار اعدام عمومی برجای گذاشتند. و با تفاسيری خشونت آميز 
از اسالم حکم 3۵۰ هزار قطع عضو را صادر کردند.)6۹) نبردهای ويرانگر و زمين سوز 
گروه "االخوان" که عربســتان را به زير يوغ "الســعود" کشيد، برای بريتانيا سلسله يی از 
سرزمين های دست نشانده از مديترانه تا هند فراهم آورد. حتی زمانی که دولت سعودی 
در شرف تاسيس بود، برخی در لندن و بعضی از اعراب "االخوان"  خونخوار را شمشيری 
دو دم می ديدند. يک دوست لبنانی السعود، "االخوان" را چنين توصيف ميکند: "امروز 
آنان شمشيری در دستان شاهزاده اند و فردا خنجری در پشتش خواهند بود.")7۰) حسين، 
دست نشانده ی بريتانيا، از لندن درخواست کرد که ابن السعود را وادارد تا "االخوان" را 
منحل کند. حســين، شريف مکه، در نامه يی رسمی به مامور انگليس در ۱۹۱8 نوشت: 
"آنچــه مرا بيش از هر چيزی نگران می کند...اينســت کــه دولت عليا حضرت ملکه ی 
انگلســتان ابن الســعود را به برچيدن "االخوان"، که گروهی سياســی در پوشش مذهبی 

است، وادارد." اما بريتانيا خونسردانه از اين درخواست امتناع کرد.)7۱)

ابن السعود می کوشــيد "االخوان" را نيرويی مستقل وانمود کند. اما بريتانيا می دانست 
که چنين نيســت. يک مامور رسمی بريتانيا در ۱۹۲۰ چنين پيامی مخابره می کند " او[

ابن الســعود] نمی خواهد اين امر آشکار شــود که از "االخوان" برای رسيدن به اهدافش 
اســتفاده می کند و خود کارگردان پس پرده اســت." با وجود اين برخی افســران کمتر 
مطلع بريتانيايی درباره اين مســاله هشــدار می دادند، چيزی که هم اکنون بسی دور از 

خرد است، که "االخوان" تحت القا بلشويک ها عمل می کردند!)7۲)

ابن الســعود، دست کم در سخن فرصت انتخاب  دولتی ســکوالر را داشت. دولتی که 

همانجا صفحه 9)).  )(8(
.4( .Algar, p  )(9(

 Cited in John S. Habib, Ibn Saud’d Warriors of Islam )Leiden: E. J.  )70(
.(4 .p ,)(978 ,Brill

همانجا صفحه 0).  )7((
همانجا صفحات )) و7).  )7((
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اســالم بنيادگرا در آن قدرت رسمی نداشته باشد. اما بريتانيا او را بواسطه ی اتحادی که 
با وهابيون و االخوان داشــت بحرکت وا می داشــت. پرسی کاکس افسر سياسی زيرک 

بريتانيايی در اين باره ميگويد:

"در اواخر ۱۹۱۵ و اوايل ۱۹۱6 ابن السعود دريافت که "االخوان" در صدد بدست گرفتن 
کنترل امور در نجد هســتند. او می ديد که دو راه بيشــتر ندارد يا حاکمی موقت باشد 
و االخوان را از سر راه بردارد يا رهبر معنوی وهابی ها باقی بماند... در پايان او انتخاب 

نخست را برگزيد، تا مبادا شکست بخورد")73)

جنبش بنيادگرای اســالمی که ابن الســعود در قدرت پديد آورد برای شرايط عربستان 
ســعودی به نوعی ضرورت داشــت. ابن السعود از اســالم برای از بين بردن وابستگی 
قبيله يــی و جايگزينی آن با تمايل به آيين مندی اســالمی اســتفاده کرد. "جان حبيب" 
می نويسد: "در جامعه ی قبيله يی و بيابانی که خانواده امنيت، هويت و مشروعيت فرد 
اســت، چشم پوشی از همه ی اينها مساله ی ســاده يی نيست. اين امر برای ابن السعود در 
هنگامی که خود و خاندانش آداب و سنن قبيله يی را رها می کردند، خود، نمايشی بود 
که تا نشان دهد تا چه اندازه ميتوان آيين مندی اسالمی-هجرت)7۴)- را جايگزين هويت 

قبيله يی کرد.")7۵)

هنگامی که غبار جنگ اول جهانی نشســت، پس از کنفرانس های امپرياليستی متعدد 
برای تعييــن مرز دولت های خاورميانه يی، امپراتوری عثمانی محو شــده بود، بريتانيا 
حاکــم مطلق در منطقه بود و ابن الســعود قســمت عمده ی عربســتان را تحت کنترل 
داشــت. بگفته ی فيلبی شمار "االخوان"  ابن الســعود تا دهه ی ۱۹۲۰ بيش از ۵۰ هزار تن 
بود)76)، در حجاز، غرب عربســتان، هنوز هاشــمی ها حاکم بودند اما زمان برای آنان به 
سرعت می گذشت. در ۱۹۲۴ دولت جديد ترکيه تحت رهبری تجدد گرايانه ی مصطفی 
کمال آتاتورک با منسوخ کردن خالفت، شوک بزرگی به مسلمانان محافظه کار و اسالم 
رســمی وارد کرد. حسين، شريف مکه، خواســت که از اقدامات آتاتورک به سود خود 
بهره گيرد. شــايد او نقشه های عالی لورنس را بياد داشت. حسين خود را خليفه خواند، 

 Percy Cox, cited in Dore Gold, Hatred’s Kingdom )Washington:  )7((
.4(-44 .pp ,)(00( ,Regnery Publishing

اینجا واژه ی "هجرت" به معنای ورود به اسالم با ترک تعلقات بدوی و قبیله یی است و نه   )74(
مهاجرت.

.(( .Habib, p  )7((
همانجا صفحه )7.  )7((
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اما روزگارش سپری شده بود و ديگر شنونده يی نداشت. بريتانيا تا آن هنگام از حسين 
دســت شسته و ابن السعود و گروه افراطی در حال رشــد "حاج امين الحسينی"، مفتی 
اورشــليم را انتخاب کرده بود. مونرو می نويســد: " فيلبی در بازگشــت از ســوريه، و 
در هنگامه ی سراســيمگی مسلمانان، در يادداشــت های روزانه اش يادآوری می کند که 
قدرت حسين، شــريف مکه، در عربستان محدود به حجاز بود، و خيمه شب بازی های 
خليفه نمايی اش در هنگامی که ســتاره ی اقبال ابن السعود بر آسمان صحرای عربستان 
می درخشيد، چندش آور بود".)77) اندکی پس از اين نيروهای ابن السعود به حجاز يورش 
بردنــد و هاشــميون را خلع کردند و صدهــا مرد و زن و کودک را قتــل عام کردند. 
اينگونه عربســتان واحد به مرکزيت رياض شکل گرفت و فيلبی در تمام مدت تشکيل 

دولت عربستان در کنار ابن السعود بود.

سپس ابن السعود بی درنگ در صدد برآمد که خود را به عنوان شايسته ترين نماينده ی 
اســالم بنماياند، اما ايــن فرايندی بود که به آهســتگی پيش می رفــت. برنارد لوييس 
می نويسد: "معاهده ی رسمی ميان ابن السعود و بريتانيای کبير که در آن استقالل کامل 
پادشاهی عربستان برسميت شمرده می شد در ۲۰ می ۱۹۲7 به امضاء رسيد. اما مسلمانان 

به کندی و ناخواسته دولت جديد را برسميت شناختند." او می افزايد:

 "هيات مســلمان اعزامی هند از جده ديدار کرد و از شــاه خواست که کنترل شهرهای 
مقدس را به کميته يی متشــکل از نمايندگان برگزيده ی کشــورهای مسلمان بسپارد. ابن 
السعود به اين درخواست توجهی نکرد و هيات اعزامی را از راه دريا به هند بازگرداند. 
در ژوين همان سال ابن السعود کنگره يی با دعوت از شخصيت های عالی رتبه و روسای 
جمهور همه ی ممالک اســالمی و نمايندگان سازمانهای اسالمی کشورهای غير مسلمان 
تشــکيل داد. از تمام ممالک مسلمان تنها 6۹ نفر در کنگره شرکت کردند. ابن السعود 
خطــاب به ميهمانان آشــکارا خود را حاکــم حجاز خواند... در ايــن هنگام او با عکس 
العمل های متفاوتی از جانب ميهمانان مواجه شــد. برخــی مخالفت کردند و کنگره را 

ترک گفتند. ديگران پذيرفتند و نظم جديد را برسميت شناختند.")78)

گذشته از اين می بايست ابن السعود سرانجام تکليف خود را با گروه "االخوان" نيز روشن 
کند. تا اواخر دهه ی ۱۹۲۰ "االخوان" کارشــان تمام شــده بود و از ســلطنت ابن السعود 
بســيار رنجيده بودند. ابن السعود آنان را تا پيش از ۱۹۲۹ منحل اعالم کرد و باقيمانده 

.((( .Monroe, p  )77(
 ,Bernard Lewis, The Crisis of Islam )New York: The Modern Library  )78(

.((-((( .pp ,)(00(
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نيروهای باديه نشــين را در نيروهای مســلح عربســتان ادغام کرد. اما وهابيون را ترک 
نکرد. عالوه بر اين او برای تثبيت قدرت خويش در حجاز که اهميتی بيشــتر جهانی 
و کمتر مذهبی داشــت، پليــس مذهبی)7۹) را برای تضمين گــزاردن نمازهای پنجگانه، 
حجاب اسالمی و ديگر قوانين راست آيينی وهابی بنياد نهاد. در سالهای آغازين دهه ی 
۱۹3۰، ابن الســعود "انجمن امر به معروف و نهی از منکر" را که متشکل از باديه نشينان 
بی سواد و افراطی مشتاق تذکرات لفظی برای برپايی نماز و بستن مغازه ها بهنگام نماز 
و جلوگيری از مصرف سيگار و ديگر عادات "ضد اخالقی")8۰) بودند، پديد آورد. و اين 

شيوه هنوز هم وجود دارد.

ظهور دولت عربســتان صعودی نقطه ی اتکايی برای بريتانبا در قلب جهان اسالم، مکه 
و مدينه پديد آورد. از نظر استراتژيست های پراگماتيک امپرياليسم بريتانيا، اينگونه به 
نظر می رســيد که نيروهای مسلح ابن الســعود برتری ارزش خويش را نسبت به نظرات 
تيولوژيکی و عرفانی ســيد جمال الدين افغانی، شيخ محمد عبده و انجمن های پنهانی 
آنان ثابت کرده بودند و تجربه ی لندن از سيد جمال و عبده کامال موفقيت آميز نبود. 
بويژه ســيد جمال ثابت کرده بود که کااليی امپرياليستی و اغفال گر است و در حالی 
که از نگاه برجســتگان بريتانيايی ايده ی "دولت متحده ی اسالمی" او جالب بود اما در 
جلب توده ها ناکام ماند و با مخالفت های عينی از ســوی حاکمان ترکيه و ايران مواجه 

شد.

تشکيل دولت سعودی بوسيله ی  انگلستان پايه ی ظهور اسالمگرايی در دهه های بعد شد. 
برای انگلستان و سپس اياالت متحده ی آمريکا دولت عربستان سعودی لنگرگاه اهداف 
امپرياليستی در سده ی بيستم بود. تا اين زمان هنوز وهابيت در درجه ی نخست نيرويی 
مذهبی بود تا نيرويی سياســی و می توانست وفاداری خويش را به سعودی ها ثابت کند 
و فراتر از آن، خود را به اهل تسنن جهان اسالم در سطحی وسيع بقبوالند. اما با نگاهی 
امروزی به مســايل، اسالم سياســی تا آنهنگام پديد نيامده بود، و حلقه ی گمشده ی آن 
نيروی سياسی اسالمی با پشتوانه يی توده يی بود، که بتواند عليه ايديولوژيهای جذاب و 
ضد امپرياليست سده ی جديد يعنی کمونيسم و ناسيوناليسم عمل کند. هنوز دانه هايی 
که ســيد جمال و عبده کاشــته بودند جوانه نــزده بود. با حمايــت و مراقبت ويژه ی 
وهابيون عربستان ســعودی و اينتليجنس سرويس يک نيروی اسالمی جديد از خاکی 
که عبده در آن بذرش را کاشته بود سر برآورد. برای نخستين بار در شهری کنار کانال 

مطوعین )م(  )79(
.((9 .Habib, p  )80(
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سويز، نه چندان دور از عربستان سعودی حزب بنيادگرای اسالمی [اخوان المسلمين] با 
پشتوانه ی مردمی پديد آمد. شهر اسماعيليه، مصر.
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پدرخواندگان سنی 
بنیاد پژوهش های مصباح یزدی در قم

بــرادر خوانــدگان بريتانيــا- بريتانيا پس از جنــگ اول جهانی در تــالش برای حفظ 
موقعيت خويش با بسياری از شياطين اسالمی)8۱) وارد معامله شد. از اواخر دهه ی ۱۹۲۰ 
تا شکست اشــغال کانال سويز در ۱۹۵6 همداستانی بريتانيا با اسالمگرايی در حمايت 

از دو سازمان نوظهور اسالمی در مصر و فلسطين رخ نمود.

ســال ۱۹۲8 در مصر عالم اسالمی جوانی بنام "حسن البناء" سازمان "اخوان المسلمين" را 
بنياد نهاد. سازمانی که تاريخ سده ی بيستم خاورميانه را تحت الشعاع قرار داد. همدست 
فلســطينی بريتانيا در اين دوران "حاج امين الحسينی" بود؛ مفتی عوامفريب اورشليم. 
هم حسن البناء و هم حاج امين الحسينی همچون خانواده ی سلطنتی سعودی نقش مهمی 
در رشــد اسالمگرايی در دهه های پس از جنگ اول جهانی بازی کردند و هر دو آغاز 

کار خود را مديون حمايت بريتانيا بودند.

حســن البناء "جمعيت اخوان المســلمين" را با کمک های کمپانی بريتانيايی کانال سويز 
تاســيس کــرد و در جريان ربع قرن بعــد، ديپلمات های بريتانيايی، ماموران ســرويس 
مخفی جاسوســی MI6 و "ملک فاروق" شــاه انگليســی گرای مصــر از اين جمعيت 
همچون شمشــير داموکلس بر باالی سر کمونيست ها و ناسيوناليست های مصر استفاده 
می کردند. بعدها نيز عليه پرزيدنت "جمال عبدالناصر" بکار گرفته شــد. در فلســطين 
نيز حاج امين الحســينی، فتنه جوی يهود ستيز نازی گرا با حمايت های آشکار مباشران 
بريتانيايی تحت الحمايگی فلســطين از دهه ی ۱۹۲۰ بقدرت رســيد. حسن البناء و حاج 
امين هر دو مسوول گســترش جهانی موج اسالم سياسی هستند. اين دو، راست آيينی 
)اورتدوکس( افراطی وهابی را به ايده ی پان اسالميســم "سيد جمال الدين افغانی" پيوند 
زدند و با حمايت مالی عربستان سعودی شرايطی جهانی پديد آوردند که اسالم راديکال 

و بازوی تروريستی آن ميدان يافت.

مقصود سازمانها، جمعیت ها و یا افراد اسالمگرای افراطی با ماهیت خشونت طلبی   )8((
است.)م(
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روابط لندن با جمعیت اخوان المسلمین پیچیده بود

اگر چه بريتانيا از تاســيس جمعيت اخوان المسلمين حمايت کرد و احتماال اين جمعيت 
در ســال های آينده نيز از حمايت اينتليجنس ســرويس بريتانيــا برخوردار بود، اما در 
فضــای جوش و خروش روزافزون سياســی مصر، و در پهنه ی گســترده تر خاورميانه، 
اخوان المسلمين )برادر خواندگان مسلمان( تنها نيروی ميدان نبود و بريتانيا و شاه مصر، 
از گروه حسن البناء بويژه از بازوی شبه نظامی زير زمينی تروريست های آن، هرگاه که 
الزم می ديدند عليه ديگر نيروهای سياسی استفاده می کردند. البته، همچنان نيم نگاهی 
محتاطانه نيز به جمعيت اخوان المســلمين داشــتند زيرا گاه ضد آنان نيز عمل می کرد. 
اخوان المســلمين پس از آنکه نيرو گرفت و ســرانجام مدعی شد که تنها در مصر چند 
صد هزار عضو و شــعباتی در اورشــليم، دمشــق و عمان دارد، نقش مهمی در سياست 
مصر يافت و اينگونه برای ساليان دراز توجه شماری از سرويس های جاسوسی خارجی 
را از نازی ها و ک.گ.ب تا دفتر خدمات اســتراتژيک اياالت متحده ی آمريکا و ســيا 

به خود جلب کرد.

جمعيت اخوان المســلمين آنگاه بر صحنه ی بازی ظاهر شد که قدرت بريتانيا- هر چند 
تقريبا جهانی - در خاور نزديک تثبيت شده نبود.

هنگامــی که غبار جنگ اول جهانی فرو نشســت، بريتانيا حاکــم مطلق در خاورميانه 
بود. اما اين ســلطه برای بريتانيا بسادگی ميسر نشــده بود. پرچم امپراتوری بريتانيا از 
کرانه های مديترانه تا هند افراشــته بود. نســل جديدی از شاهان و سالطين خودکامه بر 
بخشــی از پهنه ی استعماری بريتانيا شامل کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره ای چون 
مصر، عراق، اردن، عربســتان و ايران حکم می راندند. چنين حکومت های پادشاهی کم 
و بيش زير بار منت لندن بودند، اما اين بدان معنا نبود که چنين حکومت هايی گهگاه 
مدعی قدرتی مســتقل برای خود نشوند. شــاهان ميان دو نيروی متضاد گرفتار بودند. 
از سويی در بيشتر اين کشــورها جنبش ناسيوناليستی ضد سلطنتی شکل می گرفت و 
از ســويی دفتر سياســت خارجی بريتانيا و ماموران مستعمرات لندن مراقب بودند که 
شاهان دست از پا خطا نکنند. تالش بريتانيا، همچون تردستی ماهر، در ميانه ی سال های 
۱۹۱8 تا ۱۹۴۵ ايجاد موازنه در حاکميت شــاهان، رهبران قبيله ای، طبقات متوســط نو 
ظهــور، ارتــش و روحانيون هر يک از کشــورهای خاورميانه با نــگاه به حفظ قدرت 
خويش بود. برای نمونه هنگامی که شــاه قدرتش فزونی می گرفت و در صدد اتحاد با 
ارتش بر می آمد، بريتانيا می کوشيد در مقابل، با حمايت از روسای قبايل چنين اتحادی 
را بشــکند. يا زمانی که قبايل و گروه های قومی خود را نيرومند می يافتند باز بريتانيا 
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ارتش را برای سرکوبی آنان بکار می گرفت.

اسالمگرايی افراطی در ميانه ی چنين موازنه ای پديد آمد و هماورد حياتی در برابر راسخ 
ترين انتقام جويان بريتانيا يعنی ناسيوناليست ها و چپ های سکوالر گرديد.

اسالمگرایان ضد ناسیونالیسم

اخوان المســلمين که بوسيله ی حســن البناء در ۱۹۲8 تاسيس شد ثمر مستقيم جنبش پان 
اسالميســتی سيد جمال و شــيخ محمد عبده بود. و "رشيد رضا" ی سوری که در ۱8۹7 
وارد مصر شــد کســی بود که نقش حلقه ی واسط را در اين ميان بازی کرد. رشيد رضا 
تعليمات مذهبی خويش را در طرابلس که هم اکنون پايگاه ســنيان لبنانی اســت، ديده 
بود. او هوادار مشــتاق هفته نامه ی ســيد جمــال و عبده يعنی "العــروة الوثقی" بود و 
زمانی که به قاهره رســيد عبده را که بزودی مفتی مصر ميشــد، يافت و مريد راستين 
او شد. رشــيد رضا در ۱8۹8، نشريه ی "المنار" را منتشر ساخت. "المنار")8۲) روزنامه يی 
8 صفحه يی بود که هدفش ادامه ی ســنت فکری پان اسالميستی العروة الوثقی بود. او 
بر خالف ســيد جمال و عبده که از کانال محافل ســری و جمعيت های زير زمينی و 
ماسونی کار می کردند، به تاسيس "انجمن اسالمی" علنی با مرکزيت مکه و شعباتی در 

هر يک از کشورهای مسلمان، معتقد بود.)83)

رشــيد رضا هرگز برای برپايی چنين انجمنی که می خواســت، تالشی نکرد و اين حسن 
البناء بود که چنين ايده يی را عملی ســاخت. اما رشــيد رضا بنوبــه ی خويش "انجمن 
هدايــت و تبليغ" را که پيش درآمد جمعيت اخوان المســلمين بود، بنياد نهاد. در همين 
هنگام عبــده از حمايت لرد کرومر، حاکم مطلق مصر بهــره می برد. بنابراين فعاليت 
رشيد رضا نمی توانست بدون موافقت بريتانيا باشد. بگفته ی آدامز، هفته نامه ی العروة 
الوثقی پيوســته جنبش نوپای ناسيوناليســت های مصری را که ماهيتی سکوالر داشت 
می کوبيد و ناسيوناليســت ها نيز در مقابل پاســخ می گفتند. همچنين نشريه ی "المنار" 
بقدرت رسيدن ســعودی ها در عربستان را ستايش ميگفت: "ســتاره ی اميدی با قدرت 
گرفتن خاندان وهابی ابن الســعود در عربستان پديدار گشــته است. دولت ابن السعود 
از زمــان فروريختن امپراتوری عثمانــی و روی کار آمدن دولتی غير مذهبی در ترکيه، 

نشریه در زبان عربی "المنار" نام دارد.  )8((
 C.C.Adams برای جزییات آثار رشید رضا کتاب "اسالم و مدرنیسم در مصر" اثر  )8((

pp ,(9(( ,،New York: Russell and Russell.77)-04)   را ببینید.
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بزرگترين قدرت مســلمانان در جهان امروز اســت. اين تنها دولتی اســت که سنيان را 
ياری خواهد کرد و بدعت گذاری های زيان آور و باورهای دين ســتيز را مردود خواهد 
شــمرد.")8۴) نيز، رشــيد رضا هم در مصر و هم در ترکيه ناسيوناليســت ها را "بی خدا و 

کافر" می ناميد.)8۵)

"انجمن هدايت و تبليغ" و موسسات تابعه ی آن در قاهره با حمايت مالی اعراب ثروتمند 
مقيم هند برپا شد. اعضای اين موسسات طالبی از مالزی، اندونزی، هند، آسيای مرکزی 
و نيز شرق آفريقا بودند. اين موسسات موج دوم کادر جهانی برای جنبش اسالميستی 
را پس از محافل ســری مرتبط با العروة الوثقی شــکل دادند. شيوخ برجسته ی مصری 
و ديگــر رهبران مذهبی "حزب المنار" را متشــکل از هواداران عبده و رشــيد رضا در 
حوزه ی جامع االزهر بنياد نهادند.  در اين حزب رهبرانی از محافل صوفيگری و عارف 
مســلک نيز شرکت داشتند. آنان به تاسيس تشــکيالت سياسی ديگری نيز بنام "حزب 
مردم" در برابر حزب ناسيوناليســت نوظهور ياری رســاندند. اين حزب نيز متشکل از 
هواداران عبده و رشــيد رضا بود. حزب مردم که به قول مشــهور بــا حمايت بريتانيا 
ايجاد شــده بود، آشکارا از اشغال مصر بوســيله ی نيروهای بريتانيايی پشتيبانی کرد و 
مورد تشــويق لرد کرومر که اعضای اين حزب را "گروهی کوچک اما رو به رشــد از 
مصريانی که کمتر درباره ی آنان شــنيده شده اســت" توصيف کرد، قرار گرفت. لرد 
کرومر در گزارش ســاالنه اش  در ســال ۱۹۰6 مينويســد: "به عقيده ی من اميد اصلی 
ناسيوناليسم مصر،در تنها معنای درست و عملی آن، بسته به اراده ی کسانی است که در 

اين حزب)حزب مردم( هستند.")86)

مرید راستین رشید رضا "حسن البناء" بود

ميراثی که حســن البناء  از خود بجا گذاشــت، بس مهم است. در حقيقت جنگ ضد 
تروريســم سده ی بيســت و يکم جنگ با ميراث بجا مانده از حســن البناء و همفکران 
اوســت. آنان همه جا ديده ميشوند، در دفتر وزير دادگستری در سودان، در جبهه های 
جنگ افغانســتان، در شــهر "حماه" ســوريه، در دانشــگاه های عربســتان سعودی، در 
کارگاه های بمب سازی غزه، در هيات وزرای دولتی اردن، در مراکز بانکی معتبر شيخ 

مرجع در کتاب C.C. Adams صفحه ی )8) آمده است.  )84(
همانجا صفحه )8).  )8((
همانجا صفحه ))).  )8((
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نشين های خليج و در دولت عراق پس از صدام حسين.

بگفته ی "ريچارد ميشل" در کتاب "درون سازمان اخوان المسلمين")87) برای اينکه جمعيت 
"اخوان المسلمين" موفق شود، کمپانی کانال سويز حسن البناء را ياری داد تا مسجدی در 
اســماعيليه بعنوان مرکز هدايت عملياتی جمعيت اخوان المســلمين بنا کند. اين واقعيت 
که حسن البناء جمعيت اخوان المسلمين را در اسماعليه پديد آورد بنوبه ی خود با اهميت 
اســت. امروز اسماعيليه شهری ۲۰۰ هزار نفری در انتهای شمالی کانال سويز است. اين 
شهر در ۱863 بوسيله ی "فرديناند دولسپس")88)، سازنده ی کانال، بنا شد. برای انگلستان 
آبراه ســويز به منزله ی شــريان حياتی ارتباطی اش با مستعمرات با ارزش هند بود و به 
همين دليل شهر مردابی خاموش ]سويز[ نه تنها دفاتر شرکت کانال سويز بلکه پادگان ها 
و مراکز نظامی اصلی بريتانيا را نيز که در جريان جنگ يکم جهانی ساخته بودند، در 
خود جای داده بود.  شهر اسماعيليه در دهه ی ۱۹۲۰ مرکز احساسات هوادار بريتانيا در 

مصر بود.

ميشــل گزارش کرده اســت که حسن البناء به رشيد رضا بســيار نزديک بود)8۹) و پدر 
حســن البنــاء عالمی با نفوذ و يکی از شــاگردان عبــده بود. البناء در جوانی با شــور 
و حــرارت فراوان روزنامــه ی "المنار" را دنبال می کرد و بعدها رشــيد رضا را "يکی از 
بزرگتريــن خدمتگزاران اســالم در مصر" ناميد.)۹۰) البناء از رابطه ی ميان ســيد جمال و 
عبده و رشــيد رضا به عنوان سه گانه ی مقدس ياد می کند. بگفته ی ميشل: "حسن البناء 
ســيد جمال را هشدار دهنده و رشــيد رضا را ثبت کننده يا تاريخدان می دانست... ]به 
عبارت ديگر[ ســيد جمال مشــکل را در می يابد و هشــدار می دهد، عبده انديشمند و 
آموزگار است) عنوان شــيخ در زمانی که وی در االزهر بعنوان اصالحگری دينی بوده 
است بيانگر همين امر است.( و رشيد رضا می نويسد و ثبت می کند.")۹۱) انتشار المنار 
اندک زمانی پس از مرگ رشــيد رضا در ۱۹3۵ متوقف شــد اما در ۱۹3۹ حسن البناء 

انتشار آن را بعنوان تريبونی برای بيان آراء و نظرات خويش از سر گرفت.)۹۲)

 Ritchard P. Mitchell, The societ of the Muslim Brothers )London:  )87(
p ,)(9(9 ,Oxford University Press. 9. مرجعی که میشل در کتابش از آن استفاده کرده، 

اتوبیوگرافی حسن البناء است.
Ferdinand de Lesseps  )88(

همانجا صفحه ).  )89(
همانجا صفحه ))).  )90(
همانجا صفحه ))).  )9((
همانجا صفحه )8).  )9((
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جمعيت اخوان المســلمين در ابتدای تاسيس برنامه ی سياســی منسجمی نداشت. حسن 
البناء بر اين امر تکيه داشــت که مسلمانان بايد به دوره ی صدر اسالم در زمان پيامبر و 
جانشــينان بالفصل او بازگردند. او هرگونه تفســير مدرن از قوانين اسالمی و به زعم او 
افکار غربگرا را که باعث اغفال مســلمانان و بويژه جوانان شــده است، رد می کرد. از 
ديدگاه البناء تنها قرآن برای همه چيز کافی اســت. "در برابر ناسيوناليست های مصری 
دهه ی ۱۹۲۰ که خواهان اســتقالل، خروج نيروهای بريتانيايی از مصر و قانون اساســی 
دموکراتيک بودند، اعضای اخوان المســلمين با اين شــعار - که هنوز نيز در جنبش های 
اســالمی تکرار می شود- پاسخ می دادند: " قرآن قانون اساســی ماست.")۹3) آنها بر اين 
باور بودند که قرآن و ســنت برای هدايت جامعه کافی اســت و شــريعت اسالمی بايد 
جايگزين قوانين سکوالر بشری گردد. تا اين هنگام حسن البناء ديد ناپخته يی از ايده ی 
"حکومت اسالمی" داشت. ايده يی که بعدها بوسيله  وارثان معنوی اش مانند سيد قطب 
و ابواالعلی مودودی)درپاکستان( معنويش تکامل يافت. به گفته ميشل از نظرگاه حسن 

البناء: "ساختار سياسی حکومت اسالمی بايد بر اساس سه اصل زير استقرار يابد:

    ۱- قرآن قانون اساسی ماست.

    ۲- حکومت بر مبنای شورايی اداره می شود.

    3- حاکــم اجرايی )رييس دولت( براســاس تعاليم اســالمی و خواســت مردم عمل 
می کند.")۹۴)

به نظر حسن البناء اسالم سيستمی آيينی و باوری جهانی است. او با  اشاره به سلفی ها، 
ناب باوران بنيادگرا)۹۵)، صوفی ها و نيز جنبش عرفانی و شبه ماسونی در اسالم، جنبش 

خويش را چنين توصيف ميکند:

"جنبش ما همزمان پيام ســلفيه، شــيوه ی ســنت، حقيقت صوفی را دارد، نيز سازمانی 
سياســی، گروهی ورزشی، اتحاديه يی فرهنگی-آموزشی، شــرکتی اقتصادی و ايده يی 

 Gilles Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam )Cambridge, Mass. :  )9((
.(7 .p ,)(00( ,Belknap Press

کتاب میشل، صفحه )4).  )94(
back-to-the-basics purists  )9((
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اجتماعی است.")۹6)

ســال ۱۹3۲ البناء به قاهره رفت و اخوان المســلمين را در اين شــهر نيز بنياد نهاد. در 
بيســت ســال آينده تا انقالب ۱۹۵۲ جمعيت اخوان المسلمين ســمبل راست سياسی در 
مصر، متحد ســلطنت وجناح راست حزب ناسيوناليســتی "وفد" و افسران محافظه کار 
ارتش بود. در ۱۹33 البناء نخستين کنفرانس ملی جمعيت اخوان المسلمين را در قاهره 
ترتيب داد. چندی بعد، اين جمعيت به باشگاه جوانان و انجمن های ورزشی برای تشکيل 
الة" ناميده می شدند، مجهز شد.  واحد های شــبه نظامی که در آغاز در ســال ۱۹36 "َجوَّ
الة" که  اين واحدهای شــبه نظامی آشــکارا مدلی از جنبش فاشيســتی اروپا بودند. "َجوَّ
بعدها "کتايب")۹7) ناميده شدند، تا آن هنگام شکل منحصر بفردی در مصر بودند. آنها 
تابع انضباط ســخت، رعب آور و دربســت فدايی حسن البناء بودند. در ۱۹37 بهنگام 
تاجگــذاری ملک فاروق از اعضای اخوان المســلمين بعنوان گارد "حفظ نظم و امنيت" 

در مراسم استفاده شد.)۹8)

رقيــب اصلی جمعيت اخوان المســلمين در ســال های ميان دو جنــگ جهانی، حزب 
ناسيوناليســت "وفد" بود. اين حزب در خالل جنگ از جنبش ضد بريتانيايی در ميان 
ســربازان مصری تشکيل يافت. حزب وفد به نمايندگی ]از ملت مصر[ به رهبری سعد 
زغلــول]در راس يک هيات نمايندگــی[ در کنفرانس های ]صلــح[ پس از جنگ که 
در آن امپرياليســت های پيروزمند پيرامون آينده ی منطقه و تشــکيل دولت های دست 
نشــانده کشــورهای قدرتمند اروپايی تصميم می گرفتند، شــرکت کــرد. حزب وفد 
ايتالفی از ســه جناح راست، ميانه و چپ بود و سال ها گاه در توافق و گاه در تقابل با 
ســلطنت و ديگر نيروهای سياســی مصر قرار می گرفت. جناح چپ حزب وفد اتحاد 
با کمونيســت های مصری را ســودمند يافت در حالی که اقليت جناح راست بيشتر با 

جمعيت اخوان المسلمين ارتباط داشت.

در دهه های بعدی حســن البناء در سياست مصر دست به بازی پيچيده يی زد. او روابط 
دوســتانه و نزديکی با اطرافيان وفادار ملک فاروق داشت و از حمايت مالی و همياری 
سياســی پادشاه بهره مند نيز ميشــد، در ازای آن اطالعاتی درباره ی گروه های چپ به 

همانجا صفحه 4).  )9((
در عربی کتایب خوانده میشود. )جالب است که فاالنژیست های فاشیست مسیحی   )97(
لبنانی برهبری خانواده ی ُجمیل نیز همین نام را بر خود نهاده اند. اینان نیز همچون بسیاری از 

اسالمگرایان ستایشگران هیتلر هستند.(
کتاب میشل، صفحه ))-)).  )98(
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پادشــاه می داد و افراد خويش را بعنوان نيروهای ضربت، ضد چپ ها در اختيار پادشاه 
می گذاشت. "جول گوردون")۹۹) پژوهشــگر مسايل جمعيت اخوان المسلمين می گويد: 
"بی گمان برادران مسلمان-اخوان المســلمين- روابط نزديکی با دربار داشــتند و در اين 
ميان پولهای زيادی دست بدست می شد و بريتانيا در جريان آن بود. دربار هر کاری که 
انجام می دهد با نظارت بريتانيا اســت.")۱۰۰) البناء با دو تن از افسران با نفوذ مصری نيز، 
يکی "علی ماهر" نخســت وزير و مدافع پر شــور پان اسالميسم و ديگری "ژنرال عزيز 
علی مصری"، فرمانده کل قوا ارتباطاتی داشــت. تماســهای حسن البناء با دربار بيشتر 
ســری و از کانالهای گوناگون بود. اين امر گاهی بواســطه ی پزشک مخصوص پادشاه 
يا بواسطه ی شخصيت های دولتی و نظامی انجام می گرفت. او بهنگام انتصاب نخست 
وزيران نيز طرف مشورت پادشاه بود و دست کم يکبار بشکل رسمی به ضيافتی شاهانه 

دعوت شده است.

ميشــل می نويســد "جمعيت اخوان المســلمين آشــکارا بعنــوان آلتی ضــد وفدی ها و 
کمونيســت ها نگريسته می شد.)۱۰۱) وفدی های راســتگرا که فيودال های بزرگ و سرمايه 
داران بودنــد در جمعيت اخوان المســلمين متحدی برای خويش يافتنــد. در حالی که 

جريان عمده در حزب وفد اخوان المسلمين را نيرويی واپسگرا می دانستند.")۱۰۲) 

Joel Gordon  )99(
مصاحبه با جول گوردون در جون 004).  )(00(

کتاب میشل، صفحه )40-4.  )(0((
همانجا صفحه 7).  )(0((
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هاله نورانی
بر سر حاج امین الحسینی

پدرخوانده احمدی نژاد

دستگاه سری اخوان المسلمین

در جريان جنگ دوم جهانی جمعيت اخوان المسلمين، نخست سرويس اطالعاتی خود 
و نيز واحدی پنهانی و تروريستی بنام "الجهاز السری" را پديد آورد. يکی از تحليلگران 
دهه ی ۱۹۵۰ مينويسد)۱۰3): "سرويس اطالعاتی اين جمعيت اخباری از موسسات نظامی، 
ســفارت خانه های کشــورهای خارجی و نيز مراکز دولتی گــردآوری می کرد. "همين 
بازوی تروريســتی جمعيت است که دليل شــهرت اخوان المسلمين به خشونت طلبی را 
بخوبی توضيح ميدهد. اين واحد شــبه نظامی در ۱۹۴۲ تاسيس شد و از آن پس بمدت 
۱۲ ســال، تا زمانی که جمال عبدالناصر بســاط آنان را برچيد، اعضای آن اقدام به ترور 
قضات، افسران پليس، شخصيت های دولتی و چپاول بازرگانان يهودی می کرد و نيز در 
شکل گروه های فشار به تجمعات اتحاديه های کارگری و کمونيست ها حمله می کردند. 
در خالل آن ســالها آنها بيشتر متحد پادشاه مصر بودند و از نيروی شبه نظامی جمعيت 
به سود پادشاه و ضد دشــمنان سياسی او استفاده می کردند. هنگامی که ملک فاروق 
کنترل امور را آرام آرام از کف ميداد، اخوان المسلمين نيز از او دور ميشد ولی همزمان 
پيوندهــای کمرنگی را با ارتش و ســرويس های اطالعاتی و جاسوســی خارجی حفظ 
کرد. اما هميشــه ضد چپ باقی ماند. بگفته ی ريچارد ميشل "الجهاز السری" بشيوه يی 
چنان حرفه يی عمل می کرد که گويی در حکم ســازمانی اطالعاتی برای مصر بود. او 
می افزايد: " ســال ۱۹۴۴ الجهاز السری به منظور جاسوســی در جنبش کمونيستی که 

 Zvi Kaplinsky, ”The Muslim Brotherhood,” Middle Eastern Affairs, )(0((
.(( .p ,(9(4 December
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در جريان جنگ نيرويی تازه گرفته بود و اخوان المســلمين آنرا يکی از دشمنان اصلی 
خويش ميدانست، نفوذ کرد.")۱۰۴)

بی گمان اکثريت بدنه ی جمعيت اخوان المســلمين که ستيزه جويانه ضد غرب بودند، 
مشــتاقانه در راستای تشکيل دولتی اسالمگرا و افراطی مجاهدت می کردند. اما رهبران 
آنان سياســت را در ســطحی عالی بازی می کردند و با دربار، احزاب سياسی سکوالر، 
ارتش و قدرت های امپرياليســتی رابطه داشتند. اين امر که رهبران اخوان المسلمين واقعا 
باورمندانی صادق بودند که با شــياطين بزرگ جهانــی موقتا معامله می کردند يا اينکه 
سياستمدارانی کلبی مسلک و حتی ماموران مستقيم قدرتهای خارجی بودند، به تحقيق 
روشــن نيســت. اما بی گمان در حالی که برخی رهبران جمعيت در راه خويش صادق 

بودند، ديگران مامور و بازيگرانی دو جانبه بودند.

بدنه ی اخوان المســلمين در جهنمی سياســی بســر می برد. شــاخه ی علنــی جمعيت و 
برجســتگان سياســی آن -    بيش از همه حســن البناء - با پادشــاهان و ژنرال ها هم پياله 
ميشدند، در حالی که افراد شاخه های مخفی جمعيت در ترور و جاسوسی غرق بودند. 
تا زمانی که خشــونت سازمان در برابر دشمنان پادشاه و بريتانيا بکار گرفته ميشد، اين 
جمعيت تحت مصونيت قضايی فعاليت می کرد. هنگامی که جمعيت از خطوط قرمز 
ميگذشت - همانگونه که گاه اتفاق می افتاد- دولت، فعاليتش را موقتا ممنوع می کرد، 
و زمانی که فعاليت آن برای دربار و ارتش ســودمند بود و يا جمعيت قدرت می يافت، 
رژيــم آنرا تحمل و حتی حمايت نيز می کرد. جمعيت اخوان المســلمين در تمام دوران 
موجوديتش يک برگ برنده در اختيار داشت؛ حمايت مالی و سياسی خاندان سلطنتی 

سعودی و وهابيون.

تشــکيالت اخوان المسلمين به شکل ســلولها يا "خانواده"هايی ۵ تا 7 نفره از اعضاء بود 
که " تحت آموزشــهای سيستماتيک و بســته ی مذهبی که گاه به آموزشهای نظامی در 
شــاخه های متعدد بســط می يافت، بودند. اينچنين آنان به عنوان برادران فعال شــناخته 
می شــدند. پس از پايان آموزشــها به آنان گفته می شــد که به بريدن از جمعيت وانمود 

کنند و به سازمانهای فعال در مسايل مذهبی و ورزشی بپيوندند.")۱۰۵)

بريتانيا که دو ســده عميقا در جريان سياســت های مذهبــی و قبيله يی بود، بخوبی از 

میشل، صفحه )).  )(04(
کاپلینسکی، ضفحه 78).  )(0((
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گاه بود. "ديويد بويــل")۱۰6) مامور MI6، که به فرماندهی  توش و توان اســالمگرايی آ
کل قوای ملک فاروق، حســنين پاشــا، مهره ی با ارزش اطالعاتی بريتانيا نزديک بود، 
توان جنبش احياگری اسالمی را در پايان جنگ دوم تشخيص داد. بويل "زمزمه ی آغاز 
يک رنسانس اسالمی را که همچون ۱۹۱۹ اکنون در ۱۹۴6 می رفت تا همه ی کشورهای 
خاورميانه را تحت تاثير قرار دهد، احســاس می کرد. اما اين بار مســاله با رقابت بر سر 
نفت در منطقه گره خورده بود.")۱۰7) سفارت بريتانيا و بعدها سفارت آمريکا در قاهره، 

با "برادرخواندگان" حسن البناء پيوسته در تماس بودند.

پس از جنگ دوم جهانی، رژيم در حال افول ملک فاروق دســت به سلســله اقداماتی 
برای ســرکوب چپ ها و بويژه کمونيســت ها زد. جنگ سرد در راه بود. نخست وزير 
مصر "اســماعيل صدقی" که با حمايت حســن البناء بعنوان رييس دولت منصوب شده 
بود، آشــکارا از اخوان المســلمين حمايت مالی کرد، و حتــی کمپ هايی برای آموزش 
جوخه های مرگ آنان اختصاص داد. مبارزه ی ضد کمونيســتی او مشــتاقانه از ســوی 
جمعيت اخوان المســلمين پشتيبانی شد. "ضد کمونيست های اخوان المسلمين قلبا به اين 
مبارزه می پيوســتند. روزنامه های آنان هر روز در ســتونی با تيتر "مبارزه با کمونيسم" 
گزارش مبــارزه ی دولتی بــا کمونيســت ها را منعکس می کردند. شــاخه ی اطالعاتی 
جمعيت نيز اخبار سودمندی از کمونيست ها و مظنونان کمونيست در محافل کارگری 
و دانشــگاهی به دولت می داد.")۱۰8) نيز، اخوان المسلمين اتحاديه های کارگری راستگرا را 
برای مقابله با اعتصابات ســازمان می داد و با ناسيوناليســت های وفدی بشدت مخالفت 
می کــرد )اين امر را ضمن اتحاد پنهانی با جناح راســت وفدی ها پيش می برد.( ميشــل 
نتيجه می گيرد که: "در آن هنگام، دربار و ســران محافظه کار دولت و اخوان المسلمين 

دشمن مشترکی در برابر خويش می ديدند: کمونيست ها و وفدی ها.")۱۰۹)

انور ســادات، رييس جمهور آينــده ی مصر، يکی از اعضای کليدی اخوان المســلمين 
در دهــه ی ۱۹۴۰ بود. او در جريــان جنگ دوم جهانی با جنبش "افســران آزاد")۱۱۰) که 
در ۱۹۴۹ بوســيله ی ناصر و بدنبال جنگ فلســطين تشکيل شــد و در ۱۹۵۲ قدرت را 
بدســت گرفت، مرتبط بود. "افســران آزاد" گروهی گونه گون با گرايشات متفاوتی از 
کمونيســت ها و ناسيوناليســت های چپگرا تا وفدی ها و اعضای اخوان المسلمين بودند، 

David Boyel  )(0((
.((8 .p ,)(000 ,New York: The Free Press( Stephen Dorril, MI( )(07(

)08)( میشل، صفحه 9).
همانجا صفحه 40.  )(09(

Free Officers  )((0(
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ولی همگی در اين نکته که رژيم ملک فاروق فاسد و وابسته است، اتفاق نظر داشتند. 
شــيوه ی متکبرانه ی بريتانيا برای حفظ رژيم فاروق در جريان جنگ بوســيله ی "مايلز 
المپســون")۱۱۱)، ســفير کبير بريتانيا که چنانکه گفته ميشــد)۱۱۲) فاروق جوان را "پسر!" 
خطاب می کرد، افســران را خشمگين ســاخته بود. اين افسران در سالهای پس از جنگ 

نيز ارتباطشان را حفظ کرده بودند.

انور سادات، عضو راستگرای جنبش "افسران آزاد" ناصر، حلقه ی هماهنگی ميان افسران 
ارتشی معترض و حسن البناء بود. او در خالل جنگ گفتگوهای محرمانه يی با جمعيت 
اخوان المســلمين داشــت. در اتوبيوگرافی او بــا نام "در جســتجوی هويت" جزييات 
روابطش را با حســن البناء باز می گويد.)۱۱3) ســادات بگرمی حسن البناء را می ستايد و 
می گويد: "برداشت او از مذهب بس ژرف و سخنانش تاثير گذار بود. او از هر جهت 
شايســتگی رهبری مذهبی را داشــت. عالوه بر اين او يک مصری حقيقی بود. خوش 
اخالق؛ با کفايت و صبور... من از ســازماندهی اش در جمعيت اخوان المسلمين و نيز 
شــيوه ی احترام آميزی که وی در رهبری و فرمــان راندن در جمعيت پديد آورده بود، 
متعجب بودم.")۱۱۴) در ۱۹۴۵ سادات کوشيد تا بواسطه ی "يوسف رشاد"، رابط سادات و 
پزشک مخصوص شاه، ديداری ميان ملک فاروق و حسن البناء ترتيب دهد. اين ديدار 
انجام نگرفت اما در گفتگويی بی پرده ميان البناء و ســادات آنها بر همکاری در بنياد 
نهادن تشــکيالت افسران آزاد توافق کردند و از آن پس البناء به يارگيری از ميان افسران 

نظامی برای تشکيالت "افسران آزاد" آغاز کرد.)۱۱۵)

اما اين که البناء واقعا افســران را به تشــکيالت جذب می کرد يا جاسوسان خويش را در 
آن نفوذ می داد، بدرســتی روشن نيســت. جمعيت اخوان المسلمين فراتر از يک جنبش 
بود.حزبی احياگر بود. آيينی بود، دارای تشکيالت سياسی، واحد شبه نظامی، سازمانی 
جهانی که بســرعت در سراسر کشورهای خاورميانه شــعبات خود را گسترش می داد. 

Miles Lampson  )((((
 New York: Thomas Dunne Books, St.( ،"سعید ابوریش، "ناصر: آخرین عرب  )((((

Martin’s Press, 004)( صفحه 8).
))))( انور سادات، در جستجوی هویت )نیویورک: Harper & Row, 977)(. توصیف انور 

سادات از جریان همه ی حقیقت را در بر ندارد. او خاطراتش را در دهه ی 970) به نگارش درآورده 
است، یعنی هنگامی که در صدد اتحاد با اخوان المسلمین، که قدرتی دوباره یافته بود، برآمد. بی 

گفته گذارده است. گمان کتاب او جزییاتی را نا
سادات، صفحه )).  )((4(

همانجا.  )((((
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حقيقت اينســت که در دهه ی ۱۹۴۰ سازمانهای امنيتی بريتانيا، نازيها و شورويها کامال 
در اين ســازمان نفوذ کرده بودند. در دهه ی ۱۹3۰ بســياری از ناسيوناليست های دست 
راســتی عرب و بسياری از اسالمگرايان افراطی، از جمله جمعيت اخوان المسلمين پيوند 
با سازمان جاسوسی نازی ها را سودمند يافتند. بگفته ی "مايلز کاپلند")۱۱6)، مامور مشهور 
ســيا که سالهايی را در مصر سپری کرده بود، جمعيت اخوان المسلمين در خالل جنگ 
دوم جهانی "در حقيقت شــاخه يی از ســازمان جاسوســی نازی ها بود.")۱۱7) اما، گرچه 
شمار زيادی از اســالمگرايان در خالل دهه های ۱۹3۰ و ۱۹۴۰ تمايالت نازيستی داشته 
انــد، بی گمان اين گفته ی کاپلند نيز اغراق آميــز می نمايد. پس از جنگ دوم جهانی 
بسياری از اسالمگرايان که با نازی ها پيوند داشتند به حلقه ی دوستان بريتانيايی و سپس 
آمريکايی خويش بازگشــتند و چه بسا با بذل و بخشش های مالی نيز روبرو شدند. پس 
از آنکه ناصر در همان دهه ی ۱۹۵۰ رهبری جمعيت اخوان المســلمين را دســتگير کرد، 
سرويس امنيتی او دريافت که اين جمعيت چه پيوندهای پيچيده يی داشته است. کاپلند 
می نويســد: " به نظر می رسد که دستگيری رهبران جمعيت اخوان المسلمين و اعترافات 
آنان آشــکار ســاخت که اين جمعيت در رده ی باال و در سطحی گســترده در چنگال 
سرويس های جاسوسی بريتانيايی، آمريکايی و روسی بوده است، چنانکه بتوانند به هر 

يک از دو شيوه ی آرام و پنهانی، يا ضربتی و ناگهانی از آن بهره برداری کنند.")۱۱8)

همچنان که برای لندن و واشــنگتن ناممکن تر شــدن نجات حکومت فاروق آشــکارتر 
می گرديــد، جستجويشــان نيز برای يافتن رژيمی جايگزين بيشــتر می شــد. گزينه ی 
نخســت، رژيمی از ايتالف حزب وفد و کمونيســت ها بود و گزينــه ی دوم، اتحادی 
پنهانی ميان جمعيت اخوان المســلمين و افسران ارتشی. بی گمان نه بريتانيا و نه آمريکا 
مايل به انتخاب گزينه ی نخست نبودند. بريتانيا تنها برای ماندگاری رژيم پادشاهی در 
مصر تالش می کرد، در حالی که انتخاب آمريکاييان حمايت از ناصر و "افســران آزاد" 
بود. و اما جمعيت اخوان المســلمين که هم با ســلطنت و هم با افســران آزاد پيوندهايی 

داشت بازی دوگانه يی را آغاز کرد.

حزب وفد دســت بگريبان رقابت هــای جناحی درونی بود، با وجــود اين و در چنين 
شــرايطی بخش مهمی از حزب وفد در تدارک اتحاد با چپ ها و کمونيست ها بود. اين 

Miles Copeland ناظر فعالیت های عوامل سیا در خالل سالهای ))9) تا ))9) در   )((((
مصر. )م(

 ,Miels Copeland, The Game of Nations )New York: Simon & Schuster )((7(
.(84 .p ,)(9(9

)8))( همانجا.
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امر دربار، بريتانيا و جمعيت اخوان المسلمين را نگران می کرد. جمعيت اخوان المسلمين 
بشــدت تالش می کرد تــا از اتحاد وفدی ها و کمونيســت ها جلوگيــری کند و حزب 
وفد نيز در پاســخ، پرده از روابط آدمکشــان البناء و بريتانيا و نخســت وزير انگليسی 
گرا، اســماعيل صدقی، و همچنين کمک های مالی که دريافت می کرد، بر ميداشت. 
کمونيســت ها و وفدی ها، جمعيت اخوان المســلمين را متهم به "آلت دست امپرياليسم" 
می کردنــد. وفدی ها عنوان می کردند که "فاالنژيســتهای اخوان المســلمين شــيوه های 
ترور فاشيســتی را بکار می بندند." آنان خواستار انحالل واحد های شبه نظامی جمعيت 
اخوان المســلمين بودند که دولت حمايتشان می کرد. همچنين بسياری از کارشکنی های 
مزدوران اخوان المســلمين را در جريان اعتصابات با اســناد و مــدارک بيان می کردند. 
اما جمعيت اخوان المســلمين از رخدادی ناگهانی در ۱۹۴8: "جنگ فلسطين"، نيرويی 

دوباره گرفت.

حسن البناء و مفتی فلسطین

جنگ اعراب و يهوديان بشــدت باعث تقويت اخوان المســلمين شــد. اين پيش آمدی 
آشوب انگيز بود که در فلسطين تحت سلطه ی بريتانيا، دولت يهود شکل می گرفت. اين 
جنگ، و شکســت ارتش اعراب بوسيله ی واحدهای شبه نظامی يهودی و تشکيل دولت 
اسراييل برای هميشه ديناميســم سياست خاورميانه را تغيير داد و سبب گسترش اسالم 
بنيادگرا در اشــکال گوناگون گرديد. جنگ اعراب و اسراييل بداليل زير عامل اساسی 
تقويت اين نوع اســالمگرايی در خاورميانه شد. نخست، جمعيت اخوان المسلمين بهانه 
يافت تا واحد های شبه نظاميش را در جريان جنگ تشکيل دهد. اينان همچون مجاهدان 
افغان در جنگ دهه ی ۱۹8۰ پارتيزان هايی کارآزموده بودند که بســبب موقعيت اعراب 
در برابر اسراييل از حمايت دول عربی نيز برخوردار بودند. دوم، شکست اعراب اقتدا 
رژيم های عربی را بی اعتبار ســاخته بود و فضا را برای نيروهای سياسی نوظهور، چون 
جمعيت اخوان المســلمين فراهم آورد. اسالمگرايان بيشترين بهره را از تبليغ درباره ی از 
دست دادن فلسطين بردند. سوم، اسالمگرايان از برجسته کردن اورشليم بعنوان پايتختی 
سياسی و نيز تهديد اسراييل در اورشليم و اماکن مقدس اسالمی، بعنوان عامل يارگيری 

استفاده کردند.

همچنين جنگ ســبب شــد تا پيوندهای ميان جمعيت اخوان المسلمين و يکی ديگر از 
مهره های تحت حمايت بريتانيا يعنی "حاج امين الحســينی"، مفتی اورشليم و همدست 
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توطيه گر نازی ها استوارتر شود. ارتباط اين دو به بيش از يک دهه پيش باز می گشت. 
نخســتين ارتباط حاج امين الحســينی با جمعيت اخوان المســلمين در ديدارش با "عبد 
الرحمــان البنــاء" رخ نمود که در تشــکيل آن جمعيت، برادرش حســن البنــاء را ياری 
داده بود. نيز عبد الرحمان البناء هدايت "الجهاز الســری" را بر عهده داشــت.)۱۱۹) حاج 
امين الحســينی هم مانند حســن البناء نقش بســيار با اهميتی در ايجاد خوراک اوليه ی 
ناسيوناليســت های عرب چون جمال عبد الناصر که می خواست جهان عرب را از لوث 
وجود پادشــاهان فاســد پاک کند، گرديد. از ديدگاه ناسيوناليست های عرب پيدايش 
دولت اســراييل ســمبل ســرخوردگی و زبونی اعراب شــده، و در ژرفای وجدانشان، 
عقده ی حقارت و سرســپردگی در برابر حاکميت شــاهان دست نشانده در کشورهای 
نيمه مســتعمره ی مصر، اردن، عراق و عربستان ســعودی آفريده بود. اما حسن البناء و 
جمعيت اخوان المســلمين استدالل می کردند که ناسيوناليست های عرب در اشتباهند و 
ناسيوناليســم سکوالر، بازسازی ملی و غربگرايی راه بجايی نمی برد. به نظر آنان يگانه 
راه احيای دوباره دوران طاليی پيشــين جهان اســالم، بازگشــت به بنيادگرايی اسالمی 

است.

در خاورميانه چالشــی چند گونه در جريان بود که تعييــن کننده ی آينده ی اين منطقه 
بود. اسالمگرايان تنها يکی از نيروهايی بودند که با هم رقابت داشتند، نيروهای ديگری 
چون ناسيوناليست ها، چپ ها )به شمول احزاب کمونيست در حال رشد(، روشنفکران 
ســکوالر، طبقه ی کارگر شــهری، تجار و بازرگانان ثروتمند کــه در معامالت و تجارت 
جهانی سهيم بودند، فرهيختگان سنتی، رهبران قومی و قبيله يی، اشراف و فيودال ها و 
دست آخر حکومت های سلطنتی و ارتش های آنان نيز در اين ميان بودند. اسالمگرايان 
در حکم خواجگان حرمســرا بودند که همه جا ســرک می کشــيدند، سخت ضد چپ 
و ناسيوناليســت ها بودند. آنان همبستگی با فرهيختگان ســنتی را حفظ می کردند، از 
حمايت بســياری از بازرگانان بهره مند می شدند و با افسران ارتش و دربار سلطنتی نيز 
پيوند پنهان داشــتند. جنگ فلسطين محاسبات آمريکاييها و انگليسيها را پيچيده کرده 
بود، زيرا هم ناسيوناليســت های چپ و هم اســالمگرايان بابت اسراييل بر غرب خرده 
ميگرفتند و اين خود انگليســيها و سپس آمريکاييان را در گزيدن نيرويی برای سرمايه 

گذاری روی آن، دچار مشکل کرده بود.

اســالمگرايی نوع اخوان المســلمين در دهه ی ۱۹۴۰ بسرعت رشــد کرد. سعيد رمضان، 
داماد حســن البناء شعبات اين جمعيت را در فلسطين و اردن سازماندهی کرد. آنان زير 

میشل، صفحه )).  )((9(
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پوشــش آماده سازی خويش برای جنگ با صهيونيست ها، مقادير زيادی سالح، عمدتا 
از کانال اعضاء سريشــان در "الجهاز السری" که با ارتش مصر پيوندهايی داشتند فراهم 
کردند. اتحاد حســن البناء- حاج امين در بســتر جنگ فلســطين رخ نمود و اين اتحاد 
کمک زيادی به جمعيت اخوان المســلمين برای گســترش دامنه ی فعاليتش به سوريه، 

اردن، لبنان و فلسطين کرد.

حاج امين الحســينی دوره ی کاری پر فراز و نشــيبی داشــت. جهان بينی پارانوييدی 
و ماليخوليايی يهود ســتيزانه ی او و حمايت آشــکارش از هيتلــر او را از ديدگاه تاريخ 
دانان موجودی حقير نمايانده اســت، اما او از آغاز دســت پرورده ی بريتانيا بود. حاج 
امين بر انديشــه ی چندين نسل از بريتانيايی ها از جمله "فريا ستارک")۱۲۰)، مامور مشهور 
اينتليجنس سرويس، تاثيری افسونگرانه داشته است، چنانکه برای نمونه فريا ستارک او 
را با احترام چنين توصيف ميکند: "او در سپيد جامه يی گشاد و تميز نشسته بود. مردی 
در اوان ۴۰ سالگی. عمامه اش گويی هاله يی از نور دور سرش ساخته است، با چشمانی 

آبی و درخشان، بسان درخشش دو ستاره ی بامدادی!")۱۲۱)

فعاليــت حــاج امين در آغاز بســيار عادی بــود. او که از خانواده يی سرشــناس عرب 
فلســطينی بود، در جامع االزهر، دانشگاه اسالمی مصر تحصيل کرد، اما نتوانست آنرا 
به پايان برساند. پس از جنگ اول جهانی، در بنگاه خبری رويتر بعنوان مترجم مشغول 
به کار شــد. حاج امين بتدريج در سياســت فلســطين درگير شد، او نشــان داد که در 
خشونت طلبی و نيز بکار بستن تيوريهای توطيه آميز متحجرانه و يهود ستيزانه همچون 
"پروتکل های پيشــگامان صهيون")۱۲۲) شــامه ی تيزی دارد. او بزودی به سبب نقشی که 

Freya Stark  )((0(
 Joseph B. Schechtman, The Mufti and the Fuehrer )New York: Thomas  )((((

.(87 .p ,)(9(( ,Yoseloff
در زبان عربی "بروتوکوالت حکماء صهیون" گفته میشود. جزوه یی که در آن نقشه ی   )((((
یهودیان برای سلطه بر جهان بیان شده است. این جزوه نخستین بار بسال )90) در روسیه تزاری 

منتشر شد. در پی آن در سال ))9) روزنامه ی The Times  لندن در سلسله مقاالتی بیان داشت که 
متن این جزوه برگرفته  از یکی از آثار طنز نویس فرانسوی Maurice Joly با نام "دیالوگ میان 
کیاولی در جهنم" است که در آن به جاه طلبی ناپلیون بناپارت حمله میکند. 4)  مونتسکیو و ما

پروتکل این متن دستور العملی است برای برجستگان صهیونیست که بر ملل غیر یهودی مسلط 
شوند و برای این امر شیوه یی آنان تبلیغ عقاید لیبرال بشدت رادیکال آزادی رسانه های ارتباط 

جمعی، منسوخ ساختن ارزشهای میهنی و اخالق سنتی است. هدف کنترل عقاید جمعی بوسیله ی 
سرمایه و رسانه هاست. این متن محافل سری فراماسونی اهداف سیاسی را دنبال میکنند و مدعی 

است که این محافل خود آلت دست "حکماء صهیون" هستند. فراماسونها و متفکرن لیبرال وسایلی 
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در آشــوب های يهود ستيزانه داشت دستگير شــد. اما در ۱۹۲۰ "هربرت سامويل")۱۲3)، 
نماينــده ی بلند پايــه ی بريتانيايی در امور فلســطين که خود يک يهــودی بود، حاج 
اميــن را مشــمول يک عفو ويژه کــرد و "راهش را در صعود از نردبــان قدرت هموار 
ساخت.")۱۲۴) گرچه اعتبار حاج امين به عنوان عالم اسالمی در حد صفر بود، "سر رونالد 
ستورس")۱۲۵)، فرماندار اورشليم، با تدارک انتخابات تقلبی حاج امين الحسينی را مفتی 
اورشليم کرد. در "فرهنگ سياسی خاورميانه در قرن بيستم" چنين می خوانيم که مفتی 
"نماينده ی مذهبی مســلمانان اســت و عموما درباره ی مسايل مختلف فتوا می دهد. در 
اکثر کشورهای اسالمی مفتی از سوی دولت منصوب می شود. مفتی شخصيت معنوی 
و اجتماعی تاثيرگذاری دارد و دارای احترام فراوان است. تنها استثناء در اين ميان مفتی 
اورشــليم، حاج امين الحســينی، بود )منصوب بسال ۱۹۲۱ و معزول بسال ۱۹37( که از 
موقعيت مذهبيش برای تحکيم رهبری سياســی خويش استفاده می کرد.")۱۲6) يک سال 
بعد، هربرت ســامويل، "شورای عالی مســلمانان" را که وظيفه اش تنظيم اوقاف مذهبی 
فلســطين بود، تاسيس کرد و حاج امين را به سرپرستی آن گمارد. اين دو پست، قدرت 

فراوانی به عوامفريب غير قابل اعتماد مسلمان بخشيد.)۱۲7)

به موازات تشکيل اخوان المسلمين، حاج امين نيز در ۱۹3۱ "کنگره ی اسالمی اورشليم" 
را برپا کرد و سپس برای تامين مالی و جلب پشتيبانی از خويش به هند، ايران، افغانستان 
و ديگر کشــورهای اسالمی سفر کرد. حاج امين حتی آن گاه که به آلمانها متمايل شده 
بود، هنوز اندکی از حمايت و حفاظت بريتانيا برخوردار بود، چنانکه هنگامی که با 6۰ 
تن از مبارزان عرب فلسطينی که در سال ۱۹36 در جريان آشوب ضد انگليسی دستگير 
شدند، حاج امين به آسانی آزاد شد.)۱۲8) سرانجام تمايل حاج امين به نازی ها او را ناگزير 

پنداشته شده اند که سرانجام به برپایی تیوکراسی یهودی می انجامد. نخستین نسخه ی این متن در 
تابستان 978) پس از انقالب در ایران منتشر شد. سال )98) نیز بوسیله ی سازمان تبلیغات اسالمی 

در سطحی گسترده منتشر و پخش گردید. آستان قدس رضوی مشهد نیز که یکی از ثروتمندترین 
موسسات در ایران است، حمایت مالی چاپ مجدد "پروتکل ها" را در سال 994) بعهده گرفت. با 

توجه به شواهد و استدالالت روزنامه ی تایمز، ارتباط این متن با رویداد ی واقعی منتفی میدانند و 
جنبه ی تبلیغاتی آنرا برجسته میکنند. )م(  

Herbert Samuel )((((
همانجا، صفحه )).  )((4(

Sir Ronald Storrs  )((((
 (0th Century )Jerusalem: Political Dictionary of the Middle East in the )((((

.((0 .p ,)(97( ,.The Jerusalem Publishing House Ltd
.(4-(( .Schechtman, pp )((7(

)8))(  همانجا صفحه )4.
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از فرار کرد. نخســت به لبنان ســپس به عراق و ايران، و سرانجام پس از ابراز وفاداری 
به آدولف هيتلر، "يار صديق او در همه ی آســمانها"، به برلين رفت. حاج امين در آلمان 
مســوول بنگاه ســخن پراکنی دول محور در خاورميانه شد، و شــبکه يی از جاسوسان، 
همچنين واحدهای "اس.اس" نازی را که همگی مســلمان و بيشترشــان بوســنيايی)۱۲۹) 

بودند، سازمان داد.

اما با ســقوط رايش سوم مخفيانه آلمان را از طريق اتريش ترک گفت، و در فرانسه که 
البته متفقين از دســتگيری او خودداری کردند، مقيم شد. بويژه بريتانيا از استرداد او 
خودداری کرد و معاون وزارت خارجه بريتانيای کبير اعالم داشــت: "مفتی جنايتکار 
جنگی نبوده اســت.")۱3۰) سال ۱۹۴6، حاج امين پيروزمندانه به مصر بازگشت و پادشاه 
گوست ۱۹۴6 اعالن داشت: "از  مصر پذيرای وی شد. نيويورک تايمز در گزارشی در آ
اين پس کعبه ی اسالم سياســی، خانه ی مفتی است در "ويال آيدا" نزديک ايستگاه خط 
آهن رشــدی پاشا که از اســکندريه تا حومه ی رامله امتداد می يابد. به فاصله ی هر 8 تا 
۱۰ يارد يک ســرباز مصری پيرامون باغ او نگهبانی می دادند و مفتی محافظان شخصی 
نيز درون خانه اش داشــت.")۱3۱) گزارش ديگری در همين زمينه می گويد که مفتی در 
فعاليت سياسی خويش از "پشتيبانی مالی فراوان" ملک عبدالعزيز]ابن السعود[، پادشاه 

عربستان، و ملک فاروق، پادشاه مصر، برخوردار بوده است.)۱3۲)

 ظاهــرا بريتانيــا کينه يی از مفتی و روابطش با نازی ها نداشــت، و بزودی او را بعنوان 
مســوول تبليغات خود اســتخدام کرد. اينتليجنس ســرويس بريتانيا در قاهره "بنگاه 
 (NEABS( (۱33("خبری قاهره" را تاســيس کرد، و نيز "ايستگاه راديويی خاور نزديک
که "نخستين مدير آن آلفرد مارسک، فرمانده ی يک اسکادران هوايی، بود. او مسلمانی 
پارســا بود که تا پيش از جنگ، در خاورميانه خدمت می کرد و بيشــتر عمر خويش را 

)9))(  حاج امین، در سنخنرانی هایش خطاب به واحد های "اس اس" بوسنیایی، التزام به نظم 
ک ایدیولوژی اسالمی و نازیسم  اجتماعی، ساختار خانواده و مبارزه علیه یهودیان را وجه اشترا

معرفی می کرد.)م(
)0))(  همانجا صفحه )7).

 Clifton Daniel, ”A New Chapter for the Mysterious Mufti,” New York  )((((
.(94( ,(( Times Magazine, August

 Joseph Alsop, ”Crafty Fanatic Organizes Trouble in Palestine,” Boston  )((((
.(947 ,(7 Evening Globe, December

))))( نام این ایستگاه بسیار قوی و پربار که زیباترین و اصیلترین نغمات عربی را با تازه 
ترین اخبار شبانه روز پخش می کرد، این بود: "محطة الشرق األدنی لالداعة العربیة"، ایستگاه 

رادیویی عربی در خاور نزدیک. )م(
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به مســايل اعراب اختصاص داده و حتی به اسالم نيز گرويده بود.")۱3۴) شايد MI6 به 
دليل تجربه ی حاج امين در همکاريش با نازی ها بعنوان گوينده، او را به اســتخدام در 
آورد. شــخصی که از طريق دفتر خاور نزديک MI6 فرســتنده ی NEABS را اداره 
می کرد، "ســر کناهان کورنواليس")۱3۵)، اشراف زاده و بانکدار بريتانيايی بود که بعدها 
رييس "دفتر عربی" اينتليجنس ســرويس در قاهره در خالل جنگ اول جهانی و مرکز 

عمليات لورنس، شد.)۱36)

در ۱۹۴6، مفتی و اخوان المســلمين مشــترکا نيروی شــبه نظامی ۱۰ هــزار نفری را در 
فلسطين با نام "نجات دهندگان" ســازمان دادند. بريتانيا از اين مساله چشم می پوشيد و 
آن را تحمل می کرد. همزمان، در مصر مفتی و حســن البناء رهبری مشترکی را تشکيل 
دادند و فرمانده ی يکی از واحد های نظامی اخوان المســلمين در غزه به همکار سودانی 
مفتی واگذار شــد. نيز در قاهره، حســن البنا، از حاج امين بعنوان رييس دولت جديد 
فلســطين پشتيبانی کرد. شــايد اوج پيروزی حاج امين الحسينی بازگشت او به غزه در 
ســپتامبر ۱۹۴7 باشد که دولت)اتحاديه ی( فلســطينی را اعالم داشت و خود را رييس 
جمهوری فلســطين)۱37) خواند. اما با شکست اعراب بوســيله ی نيروهای يهودی دولت 
حــاج امين چندان نپاييد. ولی حاج امين خود نجات يافت و به جنگ های دهه ی ۱۹۵۰ 

بازگشت.

پايــان زندگی حســن البناء نزديک می شــد. آفتاب رژيم فاروق نيز بــر لب بام بود و 
کرکس های سياسی مرگش را انتظار می کشيدند. در ۱۹۴8، بحران فلسطين رژيم فاروق 
را ســخت بی اعتبار، و هرگونه ايتالفی از نيروهای سياســی با پادشــاه را دشوار کرده 
بود. بحران اقتصادی همراه تظاهرات خشــونت آميز، سراســر کشور را فرا گرفته بود. 
همبستگی اخوان المسلمين  و دربار هم لرزان شده بود و ناسيوناليست ها و اسالمگرايان 
با ســرزنش رژيم فاسد و نامسيول فاروق بدليل شکست فلسطين در کمين بهره جويی 
سياسی بودند. سرانجام در دسامبر ۱۹۴8 فعاليت جمعيت اخوان المسلمين ممنوع اعالم 
شــد. بدنبال آن و چند هفته بعد يکی از افراد اخوان المســلمين، نخست وزير، "محمود 

فهمی نقراشی" پاشا را ترور کرد.

دو ماه بعد نيز، در ژانويه ی ۱۹۴۹، روزگار حسن البناء به ناگاه پايان يافت. حسن البناء 

.((7 .Dorril, p )((4(
Sir Kinahan Cornwallis  )((((

))))(  همانجا صفحه 40).
همانجا صفحه 4)).  )((7(
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در پی تيراندازيی در خيايانی نزديک دفتر مرکزی "انجمن اســالمی جوانان" در قاهره 
کشته شد. ظاهرا اين ترور بوسيله ی افسران امنيتی مصری انجام گرفت.)۱38)

مرگ حســن البناء نشــانه ی پايان دور نخســت فعاليت جمعيت اخوان المسلمين و آغاز 
دوری ديگر بود. بدنبال مرگ البناء کشــاکش و دســته بندی های درون سازمانی برای 
بدســت گرفتن قدرت آغاز گشــت و اين، در حالی بود که دولت مصر اين جمعيت را 
گاه منع قانونی می کرد و گاه تحمل. ســرانجام "حسن اسماعيل الحديبی" رهبری عالی 
جمعيت را پس از حســن البناء بدســت گرفت. او يک قاضــی مصری بود و برادرش 
رييس گارد محافظ خانواده ی ســلطنتی فاروق. انتصاب "اســماعيل الحديبی" برهبری 
اخوان المسلمين با اعمال نفوذ يکی از فيودال های ثروتمند مصری بود.)۵۰ سال بعد پسر 
اســماعيل الحديبی جانشينی پدر و رهبر جمعيت شــد.( در اين گير و دار هر يک از 
جناح های درونی اخوان المســلمين هنوز پيوند های خود را با بدنه ی سياست مصر حفظ 
می کــرد؛ يعنی خبر چينی از ميان ارتش و پليس و تماس های پنهانی با جنبش در حال 

رشد "افسران آزاد" که در ۱۹۵۲ قدرت را در مصر بدست گرفتند.

آشــکار بود که اخوان المسلمين با وجود کشاکش داخلی برای زمان درازی پس از حسن 
البنــاء نيز، فعاليت خود را ادامه خواهد داد. اخوان المســلمين ادامه ی فعاليت خويش را 
مديون "سعيد رمضان" است که دامنه ی فعاليت و اثرگذاری آن را جهانی کرد، و در مصر 
نيز همچنان نيروی غالب و برتر با هزاران هوادار باقی ماند. کمک های پولی عربســتان 
ســعودی اخوان المســلمين را زمانی که دولت مصر ضد آن بود همچنان نگاه ميداشت. 
گذشته از آن بايد جمعيت اخوان المسلمين مديون جنگ سرد باشد، که به بهانه ی جنگ 
صليبی ضد کمونيسم، نيرويی مضاعف يافته بود. در حقيقت اين، سياست های پنهانی 
رهبران کليدی پشــت پرده در جنبش های اســالمی با روح ستيزه جويی خشونت آميز 
زيرزمينی اين سازمانها بود که بر روی هم آغازی شد که امروز، "اسالم بنيادگرا" ناميده 
می شــود. ظهور رژيم های اسالمگرا در آغاز دهه ی ۱۹7۰، بويژه در افغانستان و سودان 

نتيجه ی مستقيم فعاليت های پيشگامانه ی حسن البناء، سعيد رمضان و وارثانشان بود.

با پايــان جنگ دوم جهانی، اياالت متحــده ی آمريکا نيز نخســتين گامهای خويش را 
در خاورميانــه برداشــت و گويی مقدر شــده بود کــه مناطق گســترده يی از يونان و 
ترکيه تا پاکســتان و هند، جبهه ی اصلی جنگ ســرد باشــد. آنچه به خاورميانه اهميت 
ويژه يی در گســتره ی جنگ ميان شرق و غرب داد، نزديکی آن به اتحاد شوروی و اين 

)8))( هیچکس بعنوان قاتل حسن البناء دستگیر نشد. بگفته ی بسیاری از تاریخ نگاران، ترور 
حسن البناء بدستور دولت وقت مصر و بوسیله ی افسران امنیتی دولت انجام شد.
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واقعيت بود که دو ســوم نفت جهــان در منطقه يی کوچک، اطراف خليج فارس نهفته 
است. استراتژيســت هايی که پيمان های ناتو، بغداد، سنتو و نيز "نيروی واکنش سريع" 
و فرماندهــی مرکزی نيروهای آمريکا)۱3۹) را بنيــاد نهادند، اهميت فوق العاده يی برای 
تثبيت امنيت خليج فارس قايل بودند. همين استراتژيست ها به اصطالح تهديد از سوی 
اتحاد شــوروی را به تقابل با ناسيوناليســم عربی و ايرانی خودجوش که نفت منطقه را 
بخشی از ثروت ملی خويش ميدانند،  پيوند زدند و برای شکست دادن ناسيوناليست ها 
و ايجاد زنجيره يی از کشــورهای ضد شوروی، اياالت متحده ی آمريکا طرح حمايت از 
اســالمگرايی افراطی را بنيان ريخــت و آن را از خاورميانه عربی به اردوگاه پناهندگان 

افغان در پاکستان و درخاک افغانستان گسترش داد.

و اکنون، يکبار ديگر، اخوان المسلمين در انتظار...!

)9))( سنتکام، این نیروی تحت فرماندهی وزارت دفاع ایاالت متحده ی آمریکا که در سال 
)98) تاسسیس شد. حوزه ی فعالیت آن خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی است. سنتکام 

نیروی عمده ی آمریکا در جنگ خلیج فارس و نیز در جریان اشغال عراق در سال )00) بود که در 
حال حاضر در ماموریت جنگ عراق و افغانستان هستند. پایگاههای نظامی سنتکام در کشورهای 
کستان، جیبوتی در آفریقا و آسیای مرکزی  کویت، بحرین، قطر، امارات متحده ی عربی، عمان، پا
دارد. فرماندهی سنتکام را از 7 جوالی )00) ژنرال "جان ابیزید")John Abizaid( بر عهده دارد. 

پیش از او ژنرال "تامی فرنکس")Tommy Franks( این سمت را عهده دار بود. )م(
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بازی نفتی با اسالم

جنگ سرد

روی بشکه نفت

"هرمــان ايلتس")۱۴۰)، کــه آن زمان ديپلمات آمريکايی جوانــی در جده بوده و بگفته ی 
خويش حسن البناء را بخوبی می شناخته است، اينگونه بازگو ميکند: "نخستين بار حسن 
البناء را در عربســتان ســعودی ديدم، در واقع او برای دريافت پول از دولت آن کشور 
می آمد. او را در منزل وزير دارايی وقت عربستان سعودی، شيخ محمد سرور]سبحان[، 
که خود مردی ديندار و حامی البناء بود، مالقات کردم. "سرور" برده يی آزاد شده بود 
که بيشتر مسايل مالی مرتبط با اخوان المسلمين را اداره می کرد. او از سياه پوستان اهل 

سودان بود.")۱۴۱)

سال ۱۹۴8 بود، و چند ماه پيش از ترور حسن البناء در قاهره. "ايلتس" اغلب در منزل 
"ســرور" با حســن البناء ديدار می کرد. "اليتس" بياد می آورد که: "او]حسن البناء[ بارها 
به عربســتان می آمد، زيرا عربستان سعودی اصلی ترين منبع مالی وی بود." از ۲۰ سال 
پيش، هنگام تاســيس اخوان المســلمين، اين جمعيت  نيرويی قدرتمند و تهديد آميز در 
مصر پديد آورده بود و با کمک واحدهای  شبه نظامی سری خود تروريسم و جاسوسی 
در ارتش و سازمانهای اطالعاتی را حمايت، و رقبای سياسی خويش را مرعوب می کرد. 
يکی از ديپلماتهای پيشــين اياالت متحده که از عرب شناســان پيشــرو و نيز سفير اين 
کشــور در مصر وعربستان شد، می گويد: "من او را بسيار بسيار صميمی يافتم. او هيچ 

گونه ترديدی در مالقات با غربيان ندارد."

Hermann Eilts  )(40(
))4)(  این گفتار از مصاحبه یی که در تاریخ آوریل 004) با هرمان ایلتس انجام شد، نقل شده 

است. هرمان ایلتس یکی از عرب شناسان پیشرو آمریکایی و سفیر پیشین ایاالت متحده در مصر 
است. وی در سالهای آغازین دوره ی کاریش، در خلیج فارس و شبه جزیره ی عربستان پست های 

گون داشته است. گونا
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"ايلتس" درباره ی جنبش حســن البناء با او به بحث ننشست، ولی افسران سياسی اياالت 
متحده در قاهره در دهه ی ۱۹۴۰ چنين کردند. ايلتس ميگويد: "اطالع دارم که آن زمان، 
برخی از همکاران من در سفارت آمريکا در قاهره با حسن البناء مالقاتهای منظم داشته 
انــد، و او را کامال همدل يافتــه اند." " تماس با او بويژه برای کســب اطالع بود، زيرا 
اخوان المسلمين آن زمان بلحاظ سياسی وزنه ی مهمی بشمار می رفت، و گمان نمی کنم 
که خطری برای ما بوده باشــد. اگرچه زمانی که نخست وزير ]مصر[ بوسيله ی "الجهاز 
الســری" ترور شــد، نگرانی هايی نيز پيدا شــد. ما بيش از هر چيز نگران ثبات منطقه 
بوديــم، و داوريمان اين بود که چنين ترورهايی، هر چند نگران کننده، اما خبر از عدم 

ثبات سياسی جدی نمی داد."

هرگز شــگفت آور نيست که ديپلمات های اياالت متحده در مصر و عربستان در خالل 
دهه ی ۱۹۴۰ تماس های منظم خويش را با اخوان المســلمين، با علم به ماهيت خشــونت 
آميــز و تمايالت فاشيســتی ايــن جمعيت ادامــه دادند. رژيم ملک فاروق در شــرف 
سرنگونی بود و ماهيت رژيم آينده ی مصر در هاله يی از ابهام. بگفته ی "سعيد ابوريش" 
"اخوان المسلمين که به سرعت در حال رشد بود، در آن هنگام ۱.۵ ميليون عضو داشت 
و تنها نيروی سياســی بود که حاکميت را به چالش می کشــيد.")۱۴۲) اما هنوز بســياری 
از کارگزاران اياالت متحده در منطقه شــيفته ی نگرش ضد کمونيســتی ســتيزه جويان 

اخوان المسلمين بودند.

اخوان المســلمين و جمعيت ها و ســازمانهای اسالمی ســنتی در منطقه، محور مباحث 
گوناگون در واشــنگتن بودند. آيا اســالم سپری در برابر کمونيســت است؟ يا اسالم 
سازمان يافته نيرويی واپسگرا و فرا محافظه کار است که جهان بينی ضد غربی ذاتيش، 
آنرا پذيرای سياست های مبارزه ی طبقاتی چپ ها کرده است؟ آيا اياالت متحده ی آمريکا 
خواهد توانســت بر ســازمانهای اســالمی بگونه يی تاثير گذارد که بتواند پايه يی برای 
جامعه ی مدنی جديدی در خاورميانه باشد، يا منافع آمريکا در همبستگی با تجددگرايان 
ســکوالر اســت؟ اياالت متحده در خاورميانه هنوز در آغاز راه بود. شــمار اندکی از 
شــخصيت های آمريکايی تجربه يی در خاورميانه داشتند. دانشــگاههای آمريکايی در 
زمينه ی پژوهش و مطالعات خاورميانه يی بشــدت ضعيــف بودند و به رغم پيروزی در 

 Said K. Aburish, Nasser: The last Arab )New York: Thomas Dunne  )(4((
004 ,Books, St. Martin’s Press)(, p. 0).   تخمین های دیگر شمار اعضای اخوان المسلمین 

را چند صد هزار بیان داشته اند.
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جنگ دوم جهانی، نيروهای نظامی اياالت متحده حضور پررنگی در شــمال آفريقا و 
خليج فارس نداشتند. سيا که دانش آموختگان "آوی ليگ" و هر که را عربی می توانست 
ســخن بگويد جذب می کرد، در اين زمينه بسيار بی تجربه بود. از آغاز تاسيس سيا در 
۱۹۴7 تا دست کم دهه ی ۱۹۵۰، اين سازمان متکی به اينتليجنس سرويس بريتانيا بود.

بگفته ی مايلز کاپلند، که در آن ســالها بعنوان عامل ســيا در خاورميانه خدمت می کرد، 
"نگرش ما گونه يی انتظار تا دانستن نتيجه ی کارمان" بود.)۱۴3)

خاورميانه حيات خلوت بريتانيا بود. و بريتانيا آنرا هوشيارانه می نگريست. مصر، عراق 
و ايران اگرچه اســما کشورهايی مستقل بودند اما بريتانيا بشکل دوفاکتو اختياردارشان 
بود. فلســطين و اردن رسما تحت الحمايه بريتانيا بودند. کويت و شيخ نشين های خليج 
فارس و نيز هند و پاکســتان)۱۴۴)، مستعمرات بريتانيا بودند. با وجود اين، تسلط بريتانيا 
بر منطقه و نفت آن رو به زوال بود، و نقش آمريکا پس از جنگ دوم در حال فزونی. 
ورود آمريکا به منطقه از عربســتان سعودی آغاز شد، کشوری که نقطه ی اتکاء حضور 
آمريکا در منطقه گرديد. اما حمايت عربستان سعودی از اخوان المسلمين همواره اياالت 
متحده را با مســاله ی بنيادگرايی اســالمی روبرو می کرد. پيوندهــای اياالت متحده با 
عربســتان سعودی و بطور کلی خاورميانه، با هدف دســتيابی به نفت و کنترل جنگ 
ســرد بود. ولی از همان آغاز ورود به خاورميانه، بی تجربگی و عدم شــناخت فرهنگ 

منطقه، بويژه اسالم، سياست اياالت متحده را با مشکل روبرو کرد.

مطابق تاريخ های رســمی، ورود اياالت متحده به خاورميانه از سال ۱۹۴۵ و در جريان 
ديداری بر درياچه ی المره)۱۴۵) بوده اســت. آنجا، فرانکلين روزولت بهنگام بازگشت از 
کنفرانس يالتا به واشــنگتن، در فوريه با ملک عبدالعزيز ابن الســعود ديدار کرد. اين 
نخســتين ديداررييس جمهور اياالت متحده و پادشــاه ســعودی و آغاز روابط نيم قرن 

آينده ميان دو کشور بود.

 Miels Copeland, The Game of Nations )New York: Simon & .  )(4((
(84 .p ,)(9(9 ,Schuster

کستان. )م( )44)(  هندوستان- شبه قاره – پیش از تجزیه ی بخشی از آن بنام پا
))4)(  البحیرة المرة الکبری، در یاچه ی نمک میان راه بخش شمالی و جنوبی کانال سویز. در 

جریان جنگ شش روزه ی اعراب و اسراییل در سال 7)9) این کانال بسته شد و 4) کشتی تا سال 
)97) در این دریاچه بدام افتادند که به "کشتی های زرد" معروف شدند. دلیل این نامگذاری پوشیده 

شدن دکل های کشتی از شن بهنگام طوفان صحرایی بود که رنگ کشتی ها را زرد می نمایاند.)م(
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اما پيش از ديدار روزولت و ابن السعود، دو رويداد تعيين کننده پيش آمد.

نخست، امضاء توافقنامه ی نفتی ۱۹33 در عربستان بود که زمينه ی رشد يک ابرقدرت 
نفتــی جهانی بنام کمپانــی نفتی عربی- آمريکايــی )آرامکو)۱۴6)( گشــت. دالل اين 
معامله ی با اهميت کســی نبود مگر "عبدالله" فيلبی، جاسوس انگليسی که خاندان ابن 
الســعود و برادرخواندگان وهابی او را در بدســت گرفتن قدرت در ميانه ی جنگ اول 
جهانــی و پس از آن ياری رســانده بــود. فيلبی در اواخر دهــه ی ۱۹۲۰، ماموريت های 
دولتی خويش را رها کرد و بقصد تجارت شــخصی، به خاندان ابن الســعود روی آورد. 
فيلبی چنان پيوند اســتواری با او داشت که از سياست های بريتانيا فاصله گرفت و در 
کمال بهت و ناباوری دوســتان، خانواده و همسرش به اسالم گرويده، نام "عبدالله" بر 
خود نهاد. اما تغيير آيين او شــوخی و ترفندی بيش نبود. او در يادداشــت های روزانه 
اش بشــوخی مينويسد: "چقدر خوب است که چون مســلمان شوم، می توانم چهار زن 
اختيار کنم.")۱۴7) آشــکار است که آتييست درس خوانده ی کمبريج، همانگونه که خود 
به دوســتانش گفته بود)۱۴8)، "اســالم را نه بخاطر ايمان بدان، که برای آســان کردن کار 
می خواهد." فيلبی پس از گرويدن به اســالم به زيارت مکه رفت و چندين همسر برای 
خود اختيار کرد که يکی از آنان کنيز دوشــيزه يی بود که ابن الســعود بنام هديه به او 
بخشــيده بود. اما عالقه ی حقيقــی فيلبی ثروت اندوزی بود، و در جده گفته ميشــد 
کــه فيلبی "نبايد عبدالله، بنده ی خدا، باشــد؛ بلکه بايــد او را عبدالقرش، بنده ی پول، 
ناميد.")۱۴۹) فيلبی تاجر، نماينده ی رســمی کمپانی "فورد" در عربســتان شــد. )گرچه 
خود او گفته اســت که "من از هياهو و منظره ی موتور اتوموبيل ها بيزارم."()۱۵۰) فيلبی 
ســرانجام نماينده ی استاندارد اويل کاليفرنيا )سوکال)۱۵۱) ( شد و با استفاده از دوستيش 
با ابن السعود معامله ی سوکال برای فعاليت اين کمپانی در عربستان- بهشت فيلبی- را با 
تخفيف ۵۰ هزار پوندی)۲۵۰ هزار دالری( و اجاره بهای ساالنه ۵ هزار پوند، جوش داد. 
مقرر شــد، که توافقنامه بمدت 6۰ سال و در منطقه يی به وسعت 36۰ هزار مايل مربع، 

)Arabian-American Oil Company )Aramco  )(4((
 Elizabeth Monroe, Philby of Araibia )New York: Pitman Publishing  )(47(

,Corporation
.(4 .p ,)(97(

)48)(  همانجا صفحه 4)).
)49)(  همانجا صفحه 8)).

همانجا صفحه ))).  )((0(
Standard Oil of California  )((((
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يعنی نيمی از مســاحت ايالت تگزاس معتبر بماند.)۱۵۲) پادشاه سعودی در برابر درآمدی 
اندک، ارزشمندترين گنجينه ی کشورش را فروخت، و حضور اياالت متحده در منطقه 
با فعاليت اســتاندارد اويل کاليفرنيا که بعدها شرکای آرامکو يعنی تگزاکو)۱۵3) و سپس 

اگزون)۱۵۴) و موبيل)۱۵۵) بدان پيوستند، آغاز شد.)۱۵6)

اما رويداد دوم، بيانيه ی ســال ۱۹۴3 روزولت بود، که از آن پس عربســتان ســعودی را 
زير چتر حمايتی اياالت متحده می برد. روزولت اعالن داشت: "من به اين نتيجه رسيده 
ام که دفاع از عربســتان ســعودی برای دفاع از اياالت متحــده ی آمريکا امری حياتی 

است.")۱۵7)

حمايت روزولت از عربستان سعودی چندين هدف را دنبال می کرد. آشکارترينش نفت 
ارزشمند عربستان بود و هدف استراتژيک آن، ناشی از نگرانی اياالت متحده از تهديد 
)هر چند دور( اتحاد شوروی در احاطه بر خليج فارس. اما هدف تاکتيکی ديگری نيز 
در ميــان بــود و آن به بريتانيا، يکی از متحدان آمريکا، باز می گشــت. گرچه لندن در 
منطقه، بويژه در جنوب ايران و عراق، دست باال داشت، اما رقابت سختی ميان آمريکا 
و بريتانيا- و در حد کمتری با فرانسه و ايتاليا- برای دستيابی به نفت خاورميانه جريان 

داشت.

چهار سال پيش از ديدار روزولت و پادشاه سعودی بر عرشه ی کشتی، بنظر ميرسيد که 
روزولت مايل اســت عربستان را به بريتانيا بســپارد، زيرا لندن قدرت غالب و برتر در 
منطقه بود و آمريکا تجربه ی اندکی در خاورميانه داشــت. روزولت از آجودان خويش 

 Daniel Yergin, The Prize: The epic Quest for Oil, Money, and Power  )((((
.(9( .p ,)(99( )New york: Simon & Schuster

Texaco )((((
Exxon  )((4(
Mobil  )((((

کفلرها بود.  ))))(  کمپانی استاندارد اویل کالیفرنیا )سوکال( در آغاز بخشی از مونوپل را
کنون با  کو سرانجام در سوکال ادغام شد و به چورون تغییر نام داد و ا کمپانی نفت تگزاس یا تگزا

کفلریعنی استاندار اویل نیوجرسی )اسو،  کو شناخته میشود. دو موسسه دیگر را نام چورون تگزا
گزون( و نیز استاندارد اویل نیویورک )سوکانی، و بعدها موبیل( در هم ادغام شده و نام  و بعدها ا

گزون-موبیل یافتند. ا
 Quoted in David Holden .(94( ,(8 February ,89(( Executive Order )((7(

 ,and Richard Johns, The House of Saud )New York: Holt, Rinehart and Winston
 .((( .p ,)(98(
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چنيــن می خواهد: "به بريتانيايی ها بگوييد که اميدوارم آنان تامين پادشــاه ســعودی را 
عهده دار شــوند، آنجا دور از دســترس ما است.")۱۵8) اما اســتاندارد اويل کاليفرنيا و 
کمپانی نفت تگزاس، شــرکايی که بزودی نام آرامکــو يافتند، خواهان اين نبودند. آنها 
"هارولد ايکيز")۱۵۹)، وزير کشــور و دســت راست روزولت، و ســپس خود روزولت را 
متقاعــد کردنــد، که اياالت متحده بايــد در برابر بريتانيا که به نظــر آنها "راه خود را 
زيرکانه بســوی عربستان سعودی باز می کرد"، بايستد.)۱6۰) سرانجام در خالل جنگ دوم 
جهانــی دو متحد- بريتانيا و آمريکا- به معامله يی دســت زدند و نفــت خاورميانه را 
ميان خود تقسيم کردند. روزولت به "لرد هاليفکس"، سفير بريتانيا چنين گفت: "نفت 
ايران...برای شما، در نفت کويت و عراق سهيم می شويم، و نفت عربستان سعودی نيز 

از آن ما است.")۱6۱)

روزولــت در تلگرامی به چرچيل ميگويد: "لطفا تضمين مرا درباره ی اين مســاله که ما 
چشمداشــتی به ميدانهای نفتی شــما در عراق و ايران نداريم، بپذيريد." و چرچيل که 
به تنهايی معمار امپراتوری نفتی لندن، در آنســوی درياها اســت، پاسخ ميدهد: "اجازه 
بدهيد متقابال به شما اطمينان کامل بدهم که ما هرگز تصوری از تالش برای مداخله در 
منافع شــما در عربستان، نداريم.")۱6۲) )البته هر دو دروغ می گفتند. بريتانيا مدتی دراز 
در طمع نفت عربستان بود و اياالت متحده بزودی راه خود را در امتيازهای نفتی ايران 

و عراق باز کرد.(

ديدار روزولت و ابن الســعود شــراکت آمريکايی- ســعودی را به مرحله ی اجرا رساند. 
برای تدارک اين ديدار، کشــتی مورفی)۱63) از ناوگان اياالت متحده برای بردن پادشــاه 
سعودی که هيچگاه از محدوده ی عربستان خارج نشده بود، مامور شد. پادشاه با کليه ی 
تسهيالت و همراه خانواده و مالزمان و پيشخدمتهايش و نيز گوسفندانش برای قربانی 
و حتی خيمه ها برای خواب بر عرشــه کشتی، همراهی شد. "اليوت روزولت")۱6۴)، پسر 

.(94 .Yergin, p  )((8(
Harold Ickes  )((9(

)0))(  همانجا صفحه 97).
))))(  همانجا صفحه )40.

))))(  همانجا.
 U.S.S Morphy )((((

Elliott Roosevelt  )((4(
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رييس جمهور، ديدار روزولت و ابن الســعود بر عرشــه کويينسی)۱6۵) را چنين توصيف 
ميکنــد: "خواهرم آننا، آن روز برای مســافرت به قاهره از پــدرم  خداحافظی کرد؛ بر 
خالف عادت مســلمانان که زنان را گوشــه نشــين می کنند... پدر ســخنانش را با ابراز 
اطمينان به ابن الســعود در اين باره که آمريکا هرگز حرکتی خصمانه نســبت به اعراب 
نخواهد داشت، خاتمه داد... و ابن السعود که نگاهی رشک آميز به ويلچر پدر داشت، 
هنگامی که پدرم بی درنگ ويلچر را به او هديه کرد، هيجان زده شــد.")۱66) آن ويلچر 
يدکی بود، و بســيار کوچک برای جثه ی بزرگ پادشــاه سعودی! ولی اين، برای پادشاه 
کافــی بود که خــود را "دو قلوی" روزولــت بنامد و در حقيقت، ويلچر ســمبل آغاز 
اتحاد رســمی آمريکا و عربستان بود. "ســولزبرگر")۱67)، مقاله نويس نيويورک تايمز در 
آن هنگام، از چشم انداز آينده ی دستيابی اياالت متحده به ذخاير نفتی فراوان عربستان 
سعودی، هيجان زده ميشود و می نويسد: "ذخاير نفتی فراوان عربستان سعودی به تنهايی 
اين کشور را از نظر ديپلماسی آمريکايی از هر کشور ديگری با اهميت تر می کند.")۱68) 

روزولت نيز چندان که به نفت می انديشيد، اسالم برايش مهم نبود.

بيانيه ی ۱۹۴3 روزولت برای دفاع از عربســتان ســعودی از ســوی هر کدام از روسای 
جمهور اياالت متحده در ســاليان بعد تصديق شــد، بويژه، دکتريــن ۱۹۵7 آيزنهاور و 
دکترين ۱۹8۰ جيمی کارتر بر آن مهر تاييد نهادند. ســال ۱۹۴۴ اياالت متحده نخستين 
هيات نظاميش را به عربســتان گسيل داشــت، و در ۱۹۴۵ توافقنامه ی همکاری نظامی 
ميان آمريکا و عربســتان امضاء شد، و بر اساس آن آمريکا در ظهران، در خليج فارس، 
پايــگاه هوايی تاســيس می کرد. اين پايگاه نظامی تا دهــه ی ۱۹6۰ بعنوان مرکز عمليات 
هوايی آمريکا بکار می رفت. بدنبال آن موافقتنامه ی ديگری در ۱۹۴۹ به امضاء رســيد 
که به اياالت متحده اجازه ی فعاليت يک تيم جســتجوگرش را در سراسر شبه جزيره ی 
عربستان و نيز استقرار ۴3 هزار نيروی ارتشی و هوايی می داد. در سال ۱۹۵۱ نيز طبق 
پيمانــی ديگر، اياالت متحده اجازه يافت کــه بطور دايم يک هيات آموزش نظامی در 

))))(  Quincy کشتی حامل رییس جمهور روزولت در "البحیرة المرة الکبری"،  که ابن 
السعود در آنجا با وی دیدار کرد.)م(

 ,Elliott Roosevelt, As He Saw It )New York: Duell, Sloan and Pearce )((((
 .(44 .p ,)(94(

 Sulzberger )((7(
)8))( نگاه کنید به کتاب Yergin صفحات 404 و )40 آمده است. 
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عربستان داشته باشد.)۱6۹)

از همان آغاز نيز، روابط اياالت متحده و عربستان بر اساس اهدافی معين بود که شامل 
گسترش پهنه ی استخراج نفت، عقد موافقتنامه های نظامی دوجانبه و هجوم مردان نفتی 
تگزاس، اوکالهما و لوييزيانا به پادشاهی عربستان سعودی بود. اياالت متحده ی آمريکا 
با بريتانيای کبير بعنوان رقيب و شــريکش، عربســتان را با پيمانهای نظامی گوناگون 
محاصره کردند. در ۱۹۵۱ اياالت متحده و بريتانيا پيشــنهاد تشکيل "بلوک خاورميانه" 
را دادنــد که اين دو کشــور و نيز فرانســه را با ترکيه، اســراييل و اردن متحد يکديگر 
می ســاخت. آنان خواهان نزديک شــدن به مصر نيز بودند، ولی زمانی که دانســتند، 
پادشــاه مصر زير فشــار ناسيوناليست های بشــدت ناخرسند از تشــکيل دولت جديد 
اســراييل، است، و محترمانه پيشنهاد آنها را رد می کند، صرفنظر کردند. سپس بريتانيا 
دست بکار عقد معاهداتی با ترکيه، عراق، ايران و پاکستان شد که سرانجام "پيمان بغداد" 
ناميده شــد. اياالت متحده کــه خود در حال برقراری پيوندهايی با کشــورهای منطقه 
بود و می خواســت دســت بريتانيا را از نفت خليج فارس کوتاه کنــد، به پيمان بغداد 
نپيوســت. يکی از تحليلگران تيزبين آن زمان و نويسنده ی "شورای روابط خارجی"، به 
شــيوه يی کنايه آميز می نويســد که بريتانيا پيمان بغداد را "برای حفظ موقعيت خويش 
در عــراق و نيز نگاه داشــتن حداقل تاثيرگذاريش در خاورميانــه")۱7۰)، تدارک می ديد. 
بزودی پيمان بغداد زمانی که انقالب ۱۹۵8 بوقوع پيوســت از هم گســيخت. هنگامی 
که شــاه منصوب بريتانيا در عراق)۱7۱) بوســيله ی اتحاد ناسيوناليست های عراق و حزب 
کمونيســت عراق)حکومت عبدالکريم قاسم( سرنگون و آنگاه اعدام شد، پيمان بغداد 
ديگر وجود خارجی نداشــت و با پيمان ســنتو که در آن اياالت متحده، بريتانيا، ترکيه، 
ايران و پاکستان عضو بودند، جايگزين شد. پاکستان نيز بواسطه ی "سازمان پيمان جنوب 

شرقی آسيا" با غرب پيوند داشت.

پيمانهای انگليســی- آمريکايی در خاورميانه بر اهرم هــای نفوذ خارجی چون قدرت 
برتــر نظامی، اقتصادی و ديپلماســی اســتوار بود. چنانکه آرام آرام جنگ ســرد پيش 

 David Long, The Kingdom of Saudi Arabia )Gainesville: University  )((9(
.((( .p ,)(997 ,Press of Florida

)70)(  برای بهترین اظهار نظر پیرامون دیدگاه ایاالت متحده درباره ی مساله ی امنیت ملی در 
 C. Campbell, The defense of the :خاورمیانه در خالل سالهای )94) تا 8)9) نگاه کنید به

.)(9(0 ,Middle East )New York: Frederick C. Praeger
))7)(  ملک فیصل )م(
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می رفــت، عامــل ديگری برای حفظ موقعيــت اياالت متحده ی آمريــکا و بريتانيا در 
منطقه رخ می نمود؛ توانايی فرهنگی و مذهبی اسالم سياسی. در اين راستا، بويژه نقش 
آينده ی عربستان سعودی بعنوان واتيکان اسالمی حايز اهميت بود. همچنانکه عربستان 
ســعودی بعنوان وزنه يی در برابر مصر، ناصر و ناسيوناليسم در کنار اياالت متحده قرار 
می گرفت، شــماری از ســازمان دهندگان اخوان المســلمين بعنوان عامالن پنهانی برای 
سازماندهی راست اسالمی در منطقه به تکاپو افتادند و در اين ميان شايد سعيد رمضان 

برجسته ترينشان باشد.

سعيد رمضان، ايديولوگ کليدی اخوان المسلمين، بعنوان سفير غير رسمی اسالم سياسی 
در خدمت عربســتان ســعودی درآمد. آنگاه که اخوان المســلمين، همزمان با مخالفت 
روزافزونش با رژيم ناصر، برای ماندن در صحنه ی سياسی مصر تالش می کرد، عربستان 
ســعودی نه تنها حمايت مالی خويش را از برادران مســلمان دريغ نداشــت، که خاک 
عربســتان را پناهگاه امن آنان کرد. شــاهان سعودی چنان ذهنشان از تهديد کمونيسم پر 
شــده بود که اخوان المســلمين و ديگر گروه های اسالمی افراطی را نوک پيکان جنبش 
ضد کمونيســتی می ديدند. نيز به همين اندازه پادشاهان سعودی رژيم ناصر را تهديدی 
شــوم می پنداشــتند، زيرا ناصر- که بر کشــور فقير مصر حکومت می کرد- در فکر 
نفت عربستان بود. اينگونه، عربستان سعودی به دليل دو ويژگی ضد کمونيستی و ضد 
ناسيوناليسم عربی اخوان المسلمين از رشد آنها در مصر و نيز سراسر خاورميانه حمايت 

و پشتيبانی کرد.
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نام و هویت احمدی نژاد

چرا نباید

"سعید رمضان" باشد؟

اواخر تابســتان ۱۹۵3، دفتر اُوال)۱7۲) کاخ سفيد شاهد ديداری ميان پرزيدنت "دواليت 
آيزنهــاور" و جوان فتنه جوی خاورميانه يی بود. ديداری که که کمتر به آن توجه شــده 
اســت. در عکس سياه و سفيد و نه چندان آشکار ثبت شــده از اين ديدار، آيزنهاور با 
چهره يی پدربزرگ گونه که در آن زمان 63 ســال داشــت، در لباسی خاکستری رنگ، 
بحالت راســت، ايستاده است، و در ســمت چپ او، جوانی مصری با پوستی زيتونی، 
در لباســی تيره رنگ، با ظاهری آراســته و با ريشــی انبوه و موهای کوتاه شده ی سر، 
در حاليکه دســته ای کاغذ بدست دارد، ديده می شود. او با بيش از يک دهه تجربه در 
قلب سياســت های خشن و پر شر و شور جهان اسالم ، تنها ۲7 سال دارد، و مشتاقانه به 
چهره ی رييس جمهور خيره شــده اســت. در کنار او عده ای در لباس های عربی ديده 
می شــوند، برخی ديگر که ردا و جامه ی مسلمانی به تن دارند، اعضای هيات نمايندگی 
از پژوهشــگران، روحانيون و فعاالن کشــورهای هند، ســوريه، يمن و نيز شمال افريقا 

هستند.

آن که در آن روز تابســتانی ماه ســپتامبر، از رييس جمهور ديدار کرد "سعيد رمضان" 
ايديولوگ و مبارز اخوان المســلمين بود. او بواسطه ی ازدواج با "وفا البناء"، دختر "حسن 
البنــاء"، به نوعی مدعــی جايگاهی برتر در حلقه ی اخوان المســلمين برای خويش بود، 
زيرا داماد بنيانگذار"اخوان المســلمين" شــده بود. در آن عکس، رمضان در کنار رييس 
جمهور احترام انگيز و بی آزار به نظر می رسيد، اما جمعيت اخوان المسلمين، دست کم 
از اواخر دهه ی ۱۹۴۰، در سرتاســر خاورميانه به جمعيتی تروريســت و متحجر مشهور 
بود. هوادران اين ســازمان، چند تن از افســران مصری و نيز رييس جمهور اين کشــور 
را به قتل رســانده بودند، و درســت ۵ ماه پيش از آنکه رمضان با آيزنهاور ديدار کند، 

  Oval office )(7((
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اخوان المسلمين از ســوی رژيم در حال سقوط ملک فاروق، پادشاه مصر، غير قانونی 
شناخته شده بود. اما اخوان المسلمين ناپديد نشد.

به درازای ۵۰ سال آينده، اخوان المسلمين بتناوب عقب نشينی های تاکتيکی می کرد، به 
آرامی نيرو و نفوذش را باز می يافت و ايديولوژی خويش را با بنياد نهادن شــعباتش در 
اردن، ســوريه، کويت و ديگر کشورها می گستراند. سعيد رمضان تا پيش از مرگش در 

سوييس در سال ۱۹۵۵، سازمانده اصلی اخوان المسلمين در سطح جهان بود. 

بــه رغم اينکه ســعيد رمضان تند مزاج، خشــونت طلب و آشــکارا خواهان باز ســازی 
خاورميانــه بر اســاس ويژگی های بنياد گرايی اســالمی بود، او تهديــدی جدی تلقی 
نگرديد. در مقابل، در ارزيابی ســری سفير اياالت متحده ی آمريکا در قاهره، رمضان 
متحد بالقوه ی آمريکا پنداشته شد. اين هنگام، اوج دوران مکارتيسم و جنگ سرد بود و 
اخوان المسلمين نيز شديدًا ضد کمونيست. به عالوه، متحدان سعيد رمضان در جمعيت 
اخوان المســلمين، جماعت اسالمی پاکستان و ســازمان های مشابه در منطقه شديدا ضد 
مارکسيست ها، فعاالن دانشجويی چپگرا، رهبران اتحاديه های کارگری، ناسيوناليست های 
عرب، "سوسياليســت های عرب"، حزب بعث و نيز گرايشات گوناگون سکوالريست ها 
بودند. از ميان دســته ی اخير مزاحم تازه  به دوران رسيده ای چون رييس جمهور مصر، 
جمال عبدالناصر، بود که وفاداريش به جبهه ی اياالت متحده ی آمريکا در جنگ سرد، 
حتی از ۱۹۵3، تنها يکســال پس از آنکه جنبش "افســران آزاد" پادشاهی فاسد و حقير 

مصر را خلع کرد، مشکوک می نمود.

ســعيد رمضان متولد ۱۹۲6، در "شبين الکوم"، روســتايی در 7۰ مايلی شمال قاهره، در 
دلتای رود نيل بود. در نوجوانی با حســن البناء آشــنا شــد، و بی درنگ به جنبش او 
پيوست. او پس فارغ التحصيل شدن از دانشگاه قاهره در سال ۱۹۴6، منشی خصوصی 
حسن البناء و دست راست او شد. يکسال بعد، رمضان سردبير "الِشهاب"، ارگان هفتگی 

اخوان المسلمين شد.

ســعيد رمضــان در کنار کمک به حســن البناء در حوزه ی کارهای ســازمانی، ســفير 
اخوان المسلمين، برای تدارک شبکه ای گسترده از تماسها در سطح بين المللی شد؛ نقشی 
که حســن البناء به دليل شخصيت روحانيش و نيز اقامتش در مصر امکان آنرا نداشت. 
رمضان در ســال ۱۹۴۵ به اورشليم ســفر کرد، آنزمان اورشليم، شــهری تحت کنترل 
بريتانيــا در تحت الحمايگی فلســطين بود، که اندک اندک ابرهــای طوفانزای جنگ 
ميان اعراب و يهوديان در آســمانش نمايان می شد. رمضان در خالل سالهای آينده، برای 
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تاســيس شعبات اخوان المسلمين زمان بسياری صرف مسافرت به اورشليم، عمان، دمشق 
و بيروت کرد. او در اکتبر ۱۹۴۵ نخستين دفتر جمعيت اخوان المسلمين را در اورشليم 
بنياد نهاد. آنچه که زيربنای ســازمانی گرديد، که از دهه ی ۱۹8۰ بنام "جنبش مقاومت 
اسالمی" )حماس( شــناخته شده است. تا سال ۱۹۴7، ۲۵ شــاخه ی اخوان المسلمين در 
فلسطين پديد آمد، که شمار اعضای آنها در حدود ۱۲ هزار تا ۲۰ هزار بود. سعيد رمضان 
در ۱۹۴8 کوشــيد تا نيرويی اســالمی، وابسته به اخوان المســلمين، را سازمان دهد که 
بدليل چنين وابســتگی، به لحاظ سمبوليک پر اهميت جلوه کند. اين، نيرويی بود که 
در جريان جنگ عليه نيروهای يهودی، که همانســال دولت اسراييل را تاسيس کردند، 

وارد نبرد شد.

"ســعيد رمضــان" در اواخر دهه ی ۱۹۴۰ برای نخســتين بار از پاکســتان، کــه در آينده 
ديدارهای بســياری از آن داشــت، برای شــرکت در نخســتين کنگره ی مسلمانان جهان 
در کراچی بســال ۱۹۴۹ و ۱۹۵۱ ديدار کرد. )چپ پاکســتان کنگــره را متهم می کرد 
که بوســيله ی امپرياليسم آمريکا و انگليس سازمان داده شــده است.( پاکستان يکسال 
پيش از آن، از بريتانيا اســتقالل يافته بود، و بعنوان نخستين دولت اسالمی مرکز جذب 
ايديولوگ های اســالمی و سازمان دهندگان و پژوهشگران اسالمی بود. در پاکستان نيز، 
اســالمگرای جوانی بنام "ابو االعلی المودودی"ـ  که جنبشــی به سبک اخوان المسلمين 
با نام "جماعت اســالمی پاکســتان" تاســيس کرده بود، به مرور اين جنبش را به حزبی 
سياســی بدل می کرد. در دهه های بعد، پاکســتان منزلگاه دوم سعيد رمضان شد. حتی 
دولت اسالمی نوظهور ]پاکستان[ برنامه يی راديويی نيز در راديو پاکستان در اختيار او 
گذارد و او از روابط خوبش با دولت غرب گرای پاکســتان و نيز نخست وزير" لياقت 

علی خان"، که مقدمه ای بر يکی از کتابهای سعيد رمضان نوشته است، بهره می برد.

اقامت سعيد رمضان در پاکستان کامال داوطلبانه نبود. فعاليت جمعيت اخوان المسلمين 
در مصر ممنوع شــده بود، و حســن البناء نيز ترور. ســعيد رمضان در ۱۹۵۰، هنگامی 
که اخوان المســلمين در دوره ی عقب نشينی بسر می برد، به مصر بازگشت، اما بتناوب 
دوره هايی طوالنی را در پاکستان، در تماس تنگاتنگ و نزديک با "المودودی" و "جماعت 
اسالمی" او گذراند. ســعيد رمضان با گروه "مسلم ليگ" پاکستان نير همکاری داشت، 
و با حمايت رســمی پاکستانی ها به سراســر جهان عرب مسافرت و سخنرانی کرد. اين 
هنگام، سياست در پاکستان در دست گروه های اسالمگرای افراطی، اسالمگرايان ميانه 
رو، ناسيوناليست های سکوالر و نيز چپ ها بود، و در ضمن پاکستان به سوی اتحادهای 
نظامــی با غــرب می گراييد. رمضان ســالها در کراچی، المودودی را در ســازماندهی 
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فاالنژهايی نيرومند از دانشــجويان متعصب، بويژه در کمپ های دانشجويی، در برابر 
جنبش چپ پاکســتان ياری می رساند. اين به اصطالح "جماعت طالب اسالمی"، که از 
جوخه های مســلح فاشيستی موسولينی، نسخه برداری شده بود، دست پرورده ی ايده ی 
سعيد رمضان بود. بگفته ی پژوهشگری بنام " ولی رضا ناصر"، "اگر چه جماعت طالب 
اســالمی، سازمانی تحت نظارت جماعت اسالمی پاکســتان بود، اما بشدت تحت تاثير 
اخوان المسلمين مصر بود. در ميانه ی ســالهای ۱۹۵۲ و ۱۹۵۵، رمضان رهبران جماعت 
طالب اســالمی را در شکل دادن ساختاری دولتی در سازمان و نيز پی ريزی استراتژی 
برای آن ياری کرد. برجســته ترين نشــانه ی تاثير و نفوذ اخوان المســلمين در جماعت 
طالب اســالمی وجود حوزه هــای مطالعاتی و نيز مطالعات شــبانه منظــم بود، که هر 
دو بــرای جذب اعضای جديد و اســتحکام پيوندهای درون ســازمانی بکار می رفت." 
آدمکشان اغلب مسلح جماعت طالب اسالمی، مدام با دانشجويان چپگرا در کمپ های 
دانشجويی درگير می شدند. ناصر می نويسد: "برخوردهای آنها رفته رفته به درگيريهای 
جدی تر، بويــژه در کراچی و مولتان می انجاميــد." او می افزايد: " ديگر، فعاليت های 
دانشجويی ضد چپ پيشه ی جماعت طالب اسالمی شده بود و اين بيش از پيش گويای 
شــيوه ی برخورد آنها بود. جماعت طالب اسالمی، بريگادی از جنگجويان شد که در 

خدمت اسالم و عليه دشمنان اسالم يعنی سکوالريست ها و چپ ها جهاد می کرد."

بنظر می رسد که سعيد رمضان در خالل سفرهايش به پاکستان با بنيادگرايان عرب و از 
آن ميان، بويژه با فلســطينی ها و اردنی ها که به اصطالح "حزب آزادی اســالمی")۱73) را 
بنياد کردند نيز همکاری داشــت. )بعدها اين حزب ســرايت يابنده، دفترش را به آلمان 
منتقل کرد و ســپس خود را در ميان مسلمانان آسيای مرکزی گستراند. اين حزب بطور 
فزاينده از سوی عربستان حمايت می شد و تا پيش از دهه ی ۱۹۹۰ متحد خشونت طلب 
مهمی برای جنبش اسالمی ازبکستان و القاعده بود.( رمضان، آنگاه که در دهه ی ۱۹۵۰ 
در اردن بســر می برد، به پی ريزی شعبه ی اخوان المســلمين در اين کشور ياری رساند. 
رهبر اخوان المسلمين اردن، "ابو قراء" بود؛ بازرگان ثروتمند اردنی که پيوندهای نزديکی 
با ملک عبدالله و پادشاهی تحت حمايت بريتانيا يی هاشمی ها داشت. بگفته ی " ماريون 
بالبی")۱7۴)، اين حسن البناء بود که سعيد رمضان را برای کمک به اخوان المسلمين نوپای 
اردن به عمان فرستاد، و پادشاه اردن نيز "فعاليت قانونی اخوان المسلمين را تحت عنوان 
سازمانی خيريه، به اين اميد که حکومت او را در برابر اپوزيسيون سکوالر، يعنی چپ 
ها، محافظت کند، پذيرا شد." بدانگونه که در پاکستان رخ داد، اخوان المسلمين اردن نبز 

))7)( ـ "حزب التحریر السالمی " 
Marion Bonlby )(74(
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ابزاری در خدمت ســرکوبی جنبش چپ و ناسيوناليســت های عرب شد. سعيد رمضان 
و ابوقراء اســتدالل می کردند که آنچه در سده ی بيستم، مصر و ديگر کشورهای جهان 
اســالم را تهديد ميکند، حمالت سخت از سوی ايديولوژيهای کمونيسم و ناسيوناليسم 

است که منکر برتری شريعت اسالمی در جامعه هستند."

حضور ســعيد رمضان در دفتر ُاوال کاخ ســفيد در ســال ۱۹۵3، هرگز تصادفی نبود. 
بطور رسمی، حضور سعيد رمضان در اياالت متحده برای شرکت در کنفرانس فرهنگ 
اســالمی در دانشگاه پرنيســتون و نيز سفری به واشــنگتن، بود. کتابخانه ی کنگره با 
تدارک برنامه ی ۹ روزه در کنفرانس شــرکت کرد. اين، رويدادی بس بزرگ  و بســيار 
باشــکوه در تاالر سبزهای"ناســاو"ی)۱7۵) دانشــگاه پرنيســتون بود. در ميان سخنرانان 
و شــرکت کنندگان، برخی از شــرق شناسان برجســته نيز بودند، کسانی چون "فيليپ 
هيتــی")۱76)، "کويلــر يانگ")۱77) و "بيلی وايندر")۱78) از دانشــگاه پرنيســتون. "ويلفرد 
کانتول ســميت")۱7۹) از دانشــگاه "مک گيل")۱8۰)، "ريچارد نلسون فری")۱8۱) از دانشگاه 
"هاروارد"، "کارلتون کوون")۱8۲) از دانشــگاه "پنســيلوانيا"، و "ِکنت کَرگ")۱83)، سردبير 
ژورنال "جهان مســلمانان" از موسسه ی "هارت فورد")۱8۴) . دکتر "بايارد داج")۱8۵)، رييس 

پيشين دانشگاه آمريکايی بيروت نيز رياست کنفرانس را داشت.

بنوشته ی مستندات رسمی، حضور شماری از شخصيت های مشهور در کنفرانس اتفاقی 
بوده است. اما شــرکت کنندگان در کنفرانس " تصادفی" آنجا نبودند؛ برگزار کننده ی 
کنفرانس دولت اياالت متحده ی آمريکا بود، که خود، کنفرانس را بلحاظ مالی پشتيبانی 
کرد و شرکت کنندگان در کنفرانس را با اين هدف معين که از نگاه آمريکا مفيد باشند، 
به "نيوجرســی" فرا خوانده بود. "هيتی"، ريش سفيد شــرق شناسان، در جستجو برای 
يافتن شرکت کنندگانی از قاهره، بحرين، بغداد، بيروت، نيودهلی و ديگر شهر ها ديدار 
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کــرد، و همچنين برای کنفرانس، منابع مالی ديگری از شــرکت های هواپيمايی آمريکا 
چون، "پان آمريکن"، TWA، و نيز کنسرســيوم نفتی عربســتان سعودی يعنی آرامکو 
تهيه شــد. ســعيد رمضان، ايديولوگ دگم و نه پژوهشگری اهل دانش، همچون بسياری 
از شــرکت کنندگان در حالی در کنفرانس شــرکت کرد، که پيشــتر، همه ی هزينه های 
ســفرش پرداخت شده بود، و البته دولت اياالت متحده ی آمريکا نيز خوب می دانست 

که او کيست!

متولــی پرداخت هزينه هــای کنفرانس و از آن ميان پرداخت هزينه ی ســفر شــرکت 
کننــدگان خاورميانه يی، به عهده ی "انجمن اطالعات بين المللی")۱86) بود؛ شــعبه ای از 
وزارت خارجه که پيوندهايی نيز با محافل اطالعاتی آمريکا داشــت. آن زمان، "انجمن 
اطالعات بين المللی" ارگانی نوپا بود، که بطور رســمی در سال ۱۹۵۲ تاسيس و بعدها، 
در ســال ۱۹۵3، در سازمانهای تابعه ی ســيا ادغام شد. از مسيوليت های اين ارگان، يکی 
نيز نظارت بر حســن اجرای " برنامه های تعامل فرهنگی" رسمی آمريکا، چون کنفرانس 
دانشــگاه پرنيستون بود. اين نيز آشکار اســت که هدف پايه يی کنفرانس سياسی بوده 
اســت. در يکی از اســناد خارج شــده از طبقه بندی محرمانه، با مهر "اطالعات سری" 
بر آن، آمده اســت: " کنفرانس در نگاه نخســت يک گرد همآيی صرفًا علمی به نظر 
می رســد. اين، البته همان چيزی اســت که کنفرانس می خواهد بدان وانمود کند." در 
ادامه ی ســند، چنين می خوانيم: " هدف کنفرانس گرد هم آوردن شخصيت هايی است، 
که توانمندی اثر گذاری بســيار در فرمول بندی آراء و نظرات مسلمانان در حوزه هايی 
همچون آموزش و پرورش، علوم، حقوق و فلســفه و بطور اجتناب ناپذير، در سياست 
دارند." هدف کنفرانس، جســتجويی گســترده بود. "از ميان نتايــج گوناگونی که از 
برگزاری کنفرانس انتظار ميرفت، القاء انگيزه و خط دهی ويژه به جنبش رنســانس در 

درون اسالم است."

ســفير وقت آمريکا در قاهره، "جفرسون کافری")۱87) ، ديپلمات کهنه کار و حقوقدان 
لوييزيانايی، بود که در آستانه ی پايان دوره ی کاری تالييش در سياست خارجی آمريکا 
که ۴  دهه به طول انجاميد، بود. او از ۱۹۴۹ در قاهره بسر ميبرد و سر انجام 6 سال را در 
پايتخــت منفعل کرانه ی نيل خدمت کرد. در جوالی ۱۹۵3، کافری تلگرام محرمانه يی 

 Jefferson Caffery )(8((
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که در آن قهرمان فیلم )وودی آلن( ظاهرش را متناسب با اطرافیان تغییر میداد، مثال در میان 
پزشکان پزشک می شد و در میان افراد فربه بشکل آنان در می آمد. مقصود نویسنده حضور سعید 

گون است. )بوقلمون صفت( رمضان همه جا در اسالم سیاسی و در اشکال و شرایط گونا
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مخابره کرد، که در آن خواهان دعوت ســعيد رمضان به کنفرانس پرينســتون شد. اين 
پيغام "کافری" اجمااًل نشــان می دهد که تا چه ميزان ســرويس اطالعاتی اياالت متحده، 
پيشتر، اطالعاتی پيرامون اخوان المسلمين، رهبرانش و نيز ميدان عمل و فعاليت های آن، 
گرد آورده است. پيغام محرمانه ی، "کافری"، در واقع بيوگرافی فشرده سعيد رمضان و 
شرح مختصری است از اخوان المسلمين. اما با نگاهی موشکافانه تر، پيغام به شکلی وهم 
انگيز خالی از هرگونه اشــاره ای به ماهيت تروريستی و خشونت طلب اخوان المسلمين 
و نيز ذکر اين نکته اســت، که جمعيت به برپايی دولتی اســالمی تحت قوانين قرآنی 
معتقد اســت. از اظهارات "کافری"، ديپلماتی چنان با تجربه، آشکار است که او )وشايد 
ســيا( عامدانه اشاره يی به خشونت طلبی اخوان المسلمين نکردند، و هدفشان به خدمت 
گرفتن رمضان در شــکل متحد و يا عامل خويش بوده اســت. کافری ميگويد: "سعيد 
رمضان در ميان علمای اســالمی اخوان المســلمين، از دانش آموخته ترينشــان است. او 
دانش آموخته ی دانشــکده ی حقوق دانشگاه فواد قاهره، در سال ۱۹۴۵ است، و بيشتر 
وقت خويش را به پژوهش درباره ی اسالم می گذراند. او متولد ۱۹۲۵ است؛ جوانسال، 

اما کهنسال در تجربه.

در حال حاضر او ســردبير ماهنامه ی "المســلمان" اســت، که اکنون دو ســال از انتشار 
آن می گذرد. در اين ماهنامه ســرمقاالتی از پژوهشگران اســالمی سراسر جهان اسالم، 
پيرامون حقوق و فرهنگ اســالمی منتشر می شود. تيراژ اين ماهنامه در حدود ۱۰ هزار 
نسخه است و مشــترکانی از تونس و اندونزی دارد. او ]سعيد رمضان[ در جايگاه دبير 
کل "کنفرانس جهانی اســالم"، ســفرهای بسياری به کشورهای اســالمی دارد، و اخيرًا 
از چند کنفرانس در پاکســتان باز گشــته اســت. او زمانی که در مصر است، هر هفته 
برنامه يی راديويی درباره ی فرهنگ و معارف اسالمی و نيز تفسير قرآن اجرا می کند.

ســعيد رمضان در سال ۱۹۴۰ مطالعات اســالمی خويش را زير نظر حسن البناء، رهبری 
عالی اخوان المسلمين آغاز کرد و در سال ۱۹۴7سردبير ماهنامه ی "الشهاب" شد. الشهاب 
حاوی مقاالتی درباره ی حقوق و فرهنگ اسالمی بود، پس از ۵ شماره انتشار آن تحت 
فشار دولت پادشاه سابق مصر، فاروق، متوقف شد. اندکی بعد فعاليت اخوان المسلمين 
نيز غير قانونی گرديد و بيش از ۲۰۰۰ نفر از اعضای آن دستگير شدند. سرانجام، سعيد 
رمضان پاکســتان را برای جلوگيری از بازداشــتش، ترک گفت. او تقريبا يک سال در 
پاکستان بود، در آنجا دو برنامه ی راديويی هفتگی داشت که امواج آن بسوی کشورهای 
عربی از جمله مصر ارســال می شــد. اواخر سال ۱۹۴۹، مسلم ليگ پاکستان از رمضان 
برای ايراد سلسله سخنرانی هايی پيرامون فرهنگ و معارف اسالمی در نقاط بسياری از 
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خاورميانه دعوت کرد. او که اغلب در دانشگاهها سخنرانی می کرد، سفر خويش را از 
سودان آغاز کرد، آنگاه به مصر رفت و سرانجام آنرا در ترکيه به پايان برد."

پيرامون دعوت سعيد رمضان به کنفرانس پرينستون جريان اينگونه بود که يک مامور 
گمنــام آمريکايی از ســوی"محمد البکی" با "کافری" تمــاس گرفته بود. محمد البکی 
کــه خود در مرکز آموزش علوم اســالمی "االزهر" ، با قدمت چند ســده، بود و او نيز 
به پرنيســتون ســفر کرد، رمضان را چنين توضيف می کند: " او از اعضای برجســته ی 
اخوان المســلمين اســت". "محمد البکی" پيشــنهاد می کند که رمضان برای شرکت در 
گردهمايی پرينستون دعوت شود و می افزايد که جمعيت اخوان المسلمين مايل است او 

را در پرداخت هزينه های سفرش ياری رساند.

کافری نتيجه می گيرد :

"ســفارت باور دارد که کماالت عالمانه ی رمضان او را شايســته ی شرکت در کنفرانس 
فرهنگ اســالمی کرده اســت. مهم اســت که تمايل او به پذيرفتن دعوت شــرکت در 
کنفرانس، بدليل موقعيت وی در اخوان المسلمين، محتاطانه نگريسته شود؛ زيرا ممکن 

است چنين شخصيت ارزنده ای آزرده شود."

ســعيد رمضان در خالل ۴ دهه ی آينده، همچون "زليــگ")۱88) بعنوان عامل کليدی هر 
بيانيه ی اسالم سياسی راديکال رخ نمود. هيچ مدرک مستندی مبنی بر اينکه رمضان در 
دهه ی ۱۹۵۰ به استخدام سيا در آمده باشد، در دست نيست، اما آشکار است که دعوت 
وی به پرينستون نشان از آن دارد که در او بالقوه هدف مناسبی برای همکاری می ديده 
اند، و بعدها نيز سعيد رمضان متحد مهم خانواده ی سلطنتی سعودی برای تدارک بلوکی 
از کشورهای اسالمی و ايجاد جنبش هايی عليه گسترش کمونيسم و نفوذ اتحاد شوروی 
از مرزهای جنوبی اش شد. بر اساس اسناد خارج شده از طبقه بندی محرمانه ی آرشيو 
ســوييس که "سيلوين بسون")۱8(  در نشــريه ی  LE TEMPS در ژنو گزارش کرده 
اســت، در دهه ی ۱۹6۰ دولت ســوييس ـ که آن هنگام ميزبان ســعيد رمضان در مرکز 
اسالمی اش در ژنو بوده ـ او را به دليل گرايشات ضد کمونيستی اش عنصری مطلوب 
می ديده اســت. وی می افزايد: "ســعيد رمضان فراتر از همه، مامــور اطالعاتی بريتانيا 
يی ها و آمريکايی ها است. و بيشتر از آن، باور دارم که او ـ طبق طرحی اطالعاتی ـ در 
خدمت پليس فدرال ســوييس نيز بوده اســت." مستندات گزارش شده درباره ی سعيد 
رمضان در LE TEMPS شــامل اسناد بسياری اســت که نشان می دهد سعيد رمضان 

Sylvain Besson   )(88(



77 »بازی شیطانی«

پيوند هايی با "برخی سرويسهای مخفی غرب" داشته است.
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اسالم ارتجاعی

سنگر بزرگ امریکا

در طول جنگ سرد

سند مربوط به نامه ی کراکر است از بغداد به وزارت خارجه آمريکا  و شرح اثر 
کاريکاتورها بر مردم و مفيد ديدن ادامه ی آن در تبليغات ضد شوروی.

آيا ســعيد رمضان، اخوان المسلمين و راســتگرايی اسالمی متحدان سودمندی در جريان 
جنگ ســرد در برابر کمونيســم بودند؟ آيا اسالم خود ســدی در برابر کمونيسم، اين 
ايديولوژی آتييســت خارجی بود؟ از يک منظر پاســخ منفی بود. هم کمونيســم و هم 
ناسيوناليســم بسادگی هواداران بسياری در ميان توده های مسلمان يافتند؛ برای نمونه در 
عراق، حزب کمونيســت اين کشور )بزرگترين حزب کمونيست در کشورهای عربی(، 
پس از جنگ دوم جهانی هواداری ميليونها شــيعه ی عراقی را بخود جلب کرد و اواخر 
دهه ی ۱۹۵۰ اين حزب چنان نيرومند شــده بود که توانست در بغداد، دمونستراسيونی 
با شــرکت يک ميليــون عراقی ترتيب دهد. همچنين، در مصــر، جمال عبدالناصر که 
راديــو صدای عــرب قاهره پيام ناسيوناليســم او را تا مصر و اردن، عراق و عربســتان 
رســاند، پيروان بســياری يافت، و در خالل ســاليان دهه ی ۱۹۵۰ و ۱۹6۰ محبوب ترين 
رهبر سياســی عرب بود. همانگونه که مســيحيان در اروپا به شــکل توده ای به احزاب 
کمونيســت می پيوستند، مسلمانان جهان اسالم نيز که از شرايط زندگی شان ناراضی و 
ضد امپرياليســم غرب و نفوذ بريتانيايی ـ آمريکايی در خاورميانه بودند، کمونيسم و 

اغلب بيشترشان ناسيو ناليسم عربی را برمی گزيدند. 

اگر چه بســياری از مســلمانان، جذب ايديولوژيهای چپ می شدند، اما شرق شناسان و 
سياســتگزاران آمريکايی بر اين باور بودند که هنوز می توان اســالم سياسی را بصورتی 
که آشکارا ضد کمونيست باشــد، بسيج کرد. طبيعتًا در خاورميانه، اسالم سازمان يافته 
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اشکال گوناگونی يافت. نخست، و پيش از همه اسالم سياسی در شکل اسالم روحانيان 
ســنتی رخ نمود که در مساجد و بنياد ها و موسســات مذهبی يا اوقاف و امور خيريه، 
دادگاههای اســالمی و ديگر موسسات، که ريشه های ژرف اجتماعی داشتند، اما آشکارا 
سياســی نبودند، ســازمان يافته بودند. در وهله ی بعد، "دولتهای اســالمی" چون دولت 
عربستان سعودی، از آغاز تاسيس در ۱۹۲۰، و نيز دولت پاکستان، از زمان کسب استقالل 
)و بويژه از دهه ی ۱۹7۰(، بودند که درشــان همه ی اقوام و ملل، تحت هويت مشــترک 
مذهبی و شــريعت اسالمی می زيســتند، و بســختی خط تمايزی ميان دولت و اسالم 
يافت می شــد. و دســت آخر، ظهور "راست جديد" اســالمی در جهان اسالم در هيات 
جمعيت هايی چون اخوان المســلمين و ديگر ســازمانها و احزاب سياســی بود که برای 
تشکيل حکومت اسالمی می کوشيدند. از ديد سياستمدارن غربی که در خاورميانه در 
جســتجوی نيروهای سياسی ايديولوژيک بودند تا بتوانند بلحاظ فکری، همطرازی در 
برابر جاذبه ی راديکال کمونيسم باشند، هر سه ی اين اشکال، در موقعيت های گوناگون 

جذاب می نمود. و مهمتر اينکه با يکديگر وجوه اشتراکی نيز داشتند. 

در اياالت متحده بر اين واقعيت هشــدار داده می شــد که "برجســتگان" عرب؛ رهبران 
فکری، روشــنفکران، سياســتمداران ، ژورناليست ها و از اين دســت، بطور فزاينده به 
احــزاب و جنبش های چپ می پيوندند. اما در ميــان توده ها، بويژه دهقانان محروم از 
سواد، مردان قبايل بدوی و تاجران هوادار سرمايه داری و نيز رهبران بازار، تمايل کمتری 
به وداع با قرآن و جايگزينی آن با کاپيتال ]مارکس[ بود؛ و طبعا بسيج کردن آنها بسود 
مارکسيسم، سوسياليسم سخت تر. اينگونه، سوال اين بود؛ کدام چارچوب ايديولوژيک 
می تواند توده های عرب و مســلمان را در يک سو و بخش مهمی از برجستگان عرب را 
در ديگر ســو بســيج کند؟ از نگاه برخی تحليل گران، "اسالم نوين" ی که روشنفکران 
و مامورانی سياسی چون حســن البناء، سعيد رمضان و ابواالعلی مودودی پرچمدار آن 
بودند، همان ســفارش مورد نظرشــان بود. اخوان المسلمين، کاميابی هايی در کمپ های 
دانشــجويی در جلب دانشجويان، و بويژه در ميان دانشجويان مهندسی، علوم، پزشکی 
و نيز مديريت و تجارت، داشــت. آيا چنين جنبشــی بويژه با حمايت خاندان سلطنتی 
ســعودی می توانست در برابر بلوک مارکسيســت ـ ناسيوناليست بايستد؟ و آيا تبليغات 
اياالت متحده با تکيه بر ارزشــهای مذهبی آمريکا، در برابر اتحاد شــوروی آتييســت، 
می توانســت توده های مســلمان را به اردوگاه آمريکا جلب کند يا دســت کم آنها را از 

مسکو دور نگاه دارد؟ و چنين می نماييد که ارزش آزمودن را دارد!

آن کــه بزعم وی چنين پروژه هايی به آزمودنش می ارزيد، برنارد لوييس، مبدع عبارت 
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"برخورد تمدنها" بود. لوييس که اکنون پروفسور بازنشسته و همکار افتخاری دانشگاه 
پرينســتون است، مدت ۵ دهه تنها تيوريســين متنفذ در زمينه ی پژوهش اسالمی بوده 
است. او همواره بشدت بحث انگيز بوده است؛ بيشتر به دليل نظرگاه بسيار جانبدارانه، 
محافظه کارانه )و بعدها نو محافظه کارانه(، و نيز بدليل نزديکی و وابســتگی شديدش 
به اســراييل. مقاله ی پروفســور لوييس در ۱۹۵3 با عنوان "کمونيسم و اسالم" نمونه ی 

برجسته يی از جريان فکری آن هنگام و کنونی او پيرامون نبرد ايديولوژيها ست.

لوييس روشــن ساخت که تمايل ذاتی مسلمانان به ايجاد زنجيری از دولتهای استبدادی، 
چنانچه هدف غرب مقابله با گســترش کمونيســم باشــد، راهکار مناسبی بدست داده 
اســت. او می نويسد: " اگر مســلمانان در ازای ترک ســنت های خويش تنها مجبور به 
انتخاب يکی از دو گزينه ی کمونيســم يا پارلمانتاريســم باشند، چنين چيزی، بسيار به 
زيان ما اســت. به ســود جهان اســالم و نيز جهان غرب اســت که چنين انتخابی تنها 
محــدود به يکی از اين دو جايگزين نباشــد. هنوز اين امکان وجود دارد که مســلمانان 
سنت های خويش را، احتمااًل در نوع تغيير شکل يافته ی آن، اعاده کنند. تحقق اين امر، 
تحت گونه يی دولت تکامل يافته ممکن است، که گرچه حکومتی استبدادی و يا حتی 
دينی اســت، اما هرگز از استبداد بد سگاالنه ی ديکتاتوری نوع اروپايی چندان متفاوت 

نخواهد بود.")۱8۹)

لوييس در ادامه، پس از صحه گذاردن بر احتمال "موفقيت" ايده ی رژيم های استبدادی 
اسالمی، پيشــنهاد می کند که نتيجه ی ديگر چنين راهکاری زمين باير برجا ی مانده يی 

است که رشد عقايد مارکسيستی در آن را عقيم می گذارد. بگفته ی لوييس:

" کمونيســم مذهب نيســت و نمی تواند باشــد، حال آن که اســالم  برای بســياری از 
باورمندانش هنوز آيينی مذهبی اســت و اين هســته ی اساسی مقاومت اسالم در برابر 
افکار مارکسيســتی اســت. اگرچه باور مســلمانان به آزادی برای ســرپا نگاه داشتنشان 
ناچيز باشــد، در مقابل، ايمان آنها به خدا بسيار اســتوار است. مسلمانان عميقًا مذهبی 
هســتند. اســالم بعنوان يک دين بيشتر از مسيحيت ضد کمونيســت نيست؛ در واقع، 

 Bernard Lewis, "Communism and Islam," in The Middle East in )(89(
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همانگونه که گفته ام کمتر ضد کمونيســت اســت، اما اســالم بعنوان نيروی حاکم و 
اثر گذار بر زندگی و انديشــه ی باورمندانش، در اين زمينه بالقوه بســيار تواناتر است. 
مسلمانان پرهيزکارـ که بيشترشان اينگونه اندـ در درازمدت مرامی آتييست يا عقيده يی 
که اصول اخالقی مذهبی و ســنتی شــان را به چالش کشــد، تاب نمی آورند... جنبش 
کنونی مســلمانان عليه عقايد ضد اخالقی و اپورتونيسم برخی رهبرانشان و نيز رهبران 
غربی، شايد بطور گذرا، به سود کمونيست ها، با ژست ايثارگرايانه شان برای يک آرمان 
باشــد، اما ســرانجام، زمانی که مسلمانان پشــت پرده ی چنين تبليغاتی را دريابند، ضد 
کمونيســم عمل خواهند کرد. بياييد اميدوار باشيم که مســلمانان برای زمانی دراز در 

اختيار کمونيست ها نخواهند ماند."

در همايش پرينســتون، که در ســال نگارش مقاله ی لوييس برگزار شــد، از سوی يک 
عالم پاکســتانی به نام "مظهرالدين صديقی"، استاد موسســه ی فرهنگ اسالمی الهور، 
نيز نظراتی مطرح گرديد. مظهرالدين، از شــخصيت های دولتی پيشين و نويسنده يی با 
تأليفات بسيار بود. او دانش آموخته ی دانشگاه "مدرس" هند، و نيز نگارنده ی کتابهای 
" اسالم و کمونيسم"، "مارکسيسم و اسالم" و "ماترياليسم تاريخی و اسالم" بود. صديقی 
در ســخنرانيش در گردهمايی پرينســتون اظهار داشــت که با کمونيسم تنها بوسيله ی 
اپوزيســيونی ايمان محور و متکی بر بنياد گرايی اسالمی می توان مقابله کرد. صديقی 
به ايده ی "اســتبداد ذاتی" مسلمانان حمله کرد، اما سکوالرهای جهان اسالم را نيز به باد 
حمالتی ســخت گرفت و گفت:" اينان دانشمند نمايان و روشنفکرانی بی خرد هستند 
که آشــکار و پنهــان از نابودی تدريجی مذهب دفاع می کننــد؛ مذهب را مجموعه يی 
از خرافه هــای دگم و تعاليم ماوراء طبيعــی می انگارند که قدرت منطق و عقل را حقير 
می شــمارد. سکوالرها، و نه کمونيســت ها، بزرگترين خطر برای ثبات پاکستان و ضمنًا 

ثبات در گستره ی خاورميانه هستند. صديقی می گويد:

" آتييســم کمونيستی قدرتی االقاگر دارد که راسيوناليسم ناب فاقد آن است. کمونيسم 
علم اســت و نيز ايمان. انجيلی اجتماعی است، نيز سيســتمی مذهبی . کمونيسم تنها 
جايگزين، در نبود ايمان مذهبی است و اين در حالی است که مدافعان علم و تکنولوژی 
برای سست کردن پايه های مذهب با يکديگر در رقابت هستند. اين، اهميت اجتماعی ـ 
اقتصادی اسالم است که آنرا سدی در برابر کمونيسم ميسازد. توده های مسلمان تنها به 
اين دليل به اسالم روی می آوردند که برای آنها وعده ی عدالت اجتماعی و اقتصادی و 
نيز آزادی بيان می دهد. اگر کوچکترين تالشی برای انکار محتوای اقتصادیـ  اجتماعی 
آموزه های اسالم انجام شود، بی گمان کمونيسم برای پر کردن خالء ناشی از آن هجوم 
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می آورد و همانگونه که اشــاره کردم، کمونيسم در کنار ارضای احساس ايمان مذهبی، 
وعده ی امنيت اقتصادی و اجتماعی را نيز می دهد ]و اينگونه جای اســالم را بسادگی 
پر می کند[... در جهان اسالم گزينش ميان کمونيسم و دموکراسی سکوالرنيست، بلکه 
ميان کمونيســم و اســالم ليبرال اســت... بزرگترين خطر برای ثبات پاکستان از سوی 
تيوريســين های واپسگرا يا کمونيست ها که چيزی بهتر از آنچه اسالم وعده داده است، 
گاهی  نمی توانند ارايه کنند نيست، بلکه خطر از سوی آنانی است که بدون کمترين آ
از ويژگيهای ژرف اســالم... در تکاپو برای ايجاد خاليی معنوی در زندگی ما هستند، 

که سرانجام آن راهگشايی برای کمونيسم خواهد بود.")۱۹۰) 

ِکِنت کَرگ)۱۹۱)، ســردبير "جهان مسلمانان"، پيام مشــابهی داشت. مقاله ی کرگ با نام " 
برخورد نظری کمونيســم با اسالم معاصر"، که پيشــتر در همايش پرينستون ارايه شده 
بود، چند ماه بعد در " ژورنال مسايل خاورميانه")۱۹۲) منتشر گرديد. در اين مقاله، کرگ 
در پی بحثی عالمانه و پيچيده، ايده ی احياگری اسالمی را ارايه می کند. وی می نويسد:" 
آنچه ما از موضع مقاوت در برابر کمونيســم بوسيله ی مذهب درک می کنيم، آن است 
که جهان اســالم، بايد پاســخی عقالنی در برابر چالش کمونيسم بيابد. پاسخی معنوی، 
متافيزيکی و اخالقی که بتواند " آخرت شناسی" مارکسيستی را که در جستجوی بهشت 
روی زمين است، بچالش بکشاند. پادزهری که کرگ در برابر کمونيسم اغواگر پيشنهاد 
می کند، اين اســت:" همانگونه که شــمار بسياری از نويســندگان مدرن، تشريح کرده 
اند، مدينه ی فاضله ی اســالمی، تحقق جامعه ی اسالمی راستين است که برخی نيز آنرا 
حکومت اســالمی راستين خوانده اند." سپس اميدوارانه نتيجه می گيرد که :" آيا بدليل 
نياز مشــترک مسيحيت و اســالم به ارايه ی پاســخی در خور به کمونيسم، اين فرصت 
برايشــان فراهم نيست که همکاری ثمربخشــی را با يکديگر آغاز کنند؟" کرگ با ذکر 
نقل قولی از همايش پرينستون که در آن از موقعيت سربازان ترکيه در جنگ کره سخن 
بميان آمده بود، نتيجه می گيرد:" ســرانجام، اکنون پس از ۱3۰۰ سال جدل های بيهوده، 

مردان بزرگترين اديان توحيدی در کنار هم با ماترياليسم  خداناباور در پيکارند." 

تا اين هنگام، در دهه ی ۱۹۵۰، ايده ی پيوســتن اســالم به "مســيحيت" غرب در شــکل 
جهادی صليبی عليه "ماترياليســم آتييســت"، نگرشــی کامال در اقليت بود. از سويی 

 .89-8( .Colloquium on Islamic Culture, pp )(90(
Kenneth Cragg )(9((

 Kenneth Cragg, "The Intellectual Impact of Communism upon )(9((
 (8-((7 .PP ,)(9(4 Spring( )(( 8 Contem porary Islam,"  Middle East Journal
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بســياری از استراتژيســت های عملگرا ـ که امروز ممکن است "رياليست" ناميده شوند 
ـ احســاس می کردند اسالم گرايی چنان نيرويی سســت و متزلزل است که نمی توان 
بدان اتکا کرد. نظرگاه ديگری هم بود که به باور آن، از اســالم، بدليل ماهيت ذاتًا ضد 

غربيش، هرگز نمی توان بعنوان عاملی ضد کمونيسم بهره گرفت.

هرمــان ايلتس، چنين تلقيی که اســالم را بصورت اغراق آميــز متحد غرب در جدال 
عليه مســکو می پنداشــت، بياد می آورد. ايلتس، که آغاز خدمتش از ايران و عربستان 
سعودی در دهه ی ۱۹۴۰ بود، می گويد: " آن هنگام نگرشی بود که کمونيسم و اسالم را 
خيلی ســاده در تضاد با هم می پنداشت. شمار بسيار کمی از دولتمردان حتی درباره ی 
اســالم       می انديشيدند... برخی می گفتند، اسالم برای دفع کمونيسم سودمند است، 
امــا هيچکس آنرا واقعا جــدی نگرفت. نگرش عام در دولت ايــاالت متحده و نيز در 
کادميک اين بود که اســالم بعنوان يک پارامتر سياســی در حال افول است و  محافل آ
شريعت اسالم )قوانين اســالمی( آرام آرام به امری شخصی بدل می شود. بسيار خوب 
بخاطر دارم که کارشناســان اقتصادی آمريکا با اشــاره به کشــورهايی کــه من در آنها 
خدمت کردم می گفتند که شــما هر چه زودتر از اســالم رهايی يابيد، به همان سرعت 
نيز در راه رشــد و توســعه گام برميداريد. چنين می گفتند زيرا آنها اسالم را سدی در 

برابر توسعه ی اقتصادی می دانستند." 

جان کمپبل)۱۹3)، که به مدت چندين دهه استراتژيســت برجسته ی خاورميانه در شورای 
روابط خارجی بود، در راس هياتی از اعضای مطرح در زمينه ی سياست خارجی اياالت 
متحــده جای گرفت که کار خويش را از ۱۹۵۴ آغاز کرد. بنظر کمپبل، خواه اســالم 
ســدی در برابر رشد اقتصادی بوده باشد يا نه، به عنوان مانعی در برابر کمونيسم ظاهر 

نشد.

" مطمينا نمی توان روی اســالم بعنوان ســدی در برابر کمونيســم حساب باز کرد. اين 
تيوری که کمونيســم و اتحاد شــوروی  هرگز نمی توانند در جهان اسالم سرايت کنند، 
تنها به اين فرض ســاده انگارانه که کمونيسم به ماترياليسم و آتييسم باور دارد و اسالم 
به خالف آن، درســت نبوده اســت. مذهب نقش مهمی در جوامع خاورميانه يی دارد، 
نگرش عمومی و رســمی تحت تاثير آن اســت. اما اين مســيله ســبب ايمنی کامل در 
برابر ويروس هايی سياســی چون فاشيسم و کمونيسم نمی شود. کمونيسم دارای وجوه 
اشــتراک صوری با اسالم اســت، و وعده ی زندگی دنيوی بهتر در تضاد با آن نيست. 

 John C. Campbell )(9((
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فراتر از اين، برخورد جهان مدرن با اســالم دو گرايش عمده در ميان مسلمانان آفريده 
اســت، که درها را به روی نفوذ کمونيسم می گشايد. نخســت، نارسايی تعاليم سنتی و 
رســوم معمول در حفظ جايگاهشان در ميان روشنفکران، و نسل جديد است که مصمم 
بــه يافتن راهــی برای برون رفت از عقــب ماندگی های مادی هســتند. دوم بيزاری از 
غرب، که اغلب گرايش به اســالم را تقويت می کند و بيشــتر از آن، پايه ی هويت يابی 
مشــترک با هر آنچه تيوريها و نيروهای سياســی غرب ستيز ديگر است، می شود... در 
ســرزمين های عربی و ايران جنبش ناسيوناليســم ضد غرب با رنگ و بوی احساســات 

مذهبی و حتی تحجرگرايی، آميخته است." 

اينچنين، کمپبل، باور دارد که غرب ســتيزی ذاتی اسالم سياسی، بايد مانع از سودمند 
پنداشتن آن در استراتژی اياالت متحده باشد.)۱۹۴)

برغم چنين هشــدارهايی، اياالت متحده در سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۵7 اسالمگرايی را بکار 
بست و اغلب نيز ناشيانه.

حتی بيشتر از اين، در ۱۹۴۵، آنگاه که طراحان بريتانيايی و آمريکايی در فکر چگونه 
يافتن هم پيمانانی برای خويش و ايجاد بلوکی دفاعی ضد اتحاد شوروی، در گسترده ی 
مرزهای جنوبيش بودند، اسالم در انديشه شان بود. اتحاد دول عربی با اشاره ی بريتانيا، 
به دليل آن که ترکيه، ايران و پاکستان را در بر نمی گرفت، سست بود؛ هدف، جايگزينی 
آن با اتحادی از کشــورهای اســالمی و دســت کم دربرگيرنده ی کشــورهای شمالی تر 
]نزديکتر به اتحاد شــوروی[ بود.)۱۹۵) زمزمه ی آن نقشــه، ناپديد گشت و سياست های 
بعدی نيز، کمتر بر اســالم و بيشــتر بر اعمال قدرت مســتقيم آمريکايی ـ بريتانيايی 
اســتوار بود. در ســالهای حاکميت ترومن و آيزنهاور، اياالت متحده برای بسيج اسالم 
سياســی در جريان جنگ ســرد در بکار گيری آن بعنوان ســالحی ضد اتحاد شوروی 

)94)( .  Campbell، صفحه 99). اما یک ربع قرن بعد، کمپبل نظری تا حدی متفاوت دارد. 
در شماره ی بهار 984) نشریه "مسایل آمریکا و اعراب" )شماره 8 صفحه 80(، او می نویسد: " 
بنظر می رسد انقالب ایران تهدید اتحاد شوروی است"، شورویها با بقدرت رسیدن اسالمگرایان 

بعنوان نیرویی بلحاظ سیاسی قوی و روبه رشد در خاورمیانه در مخمصه افتاده اند... رژیم ایران از 
ضد انقالبیون اسالمی واپسگرا در افغانستان پشتیبانی کرده است. جریانات اسالمی بدون تاثیر و 

نفوذ در مسلمانان جمهوریهای بخش آسیای مرکزی شوروی نخواهند بود." برای کمپبل نیز مسایل 
بسیاری در خالل )) سال از عملیات و ایده های کمپبل در شورای روابط خارجی ایاالت متحده تا 

انقالب ایران تغییر کرده است. 
 S. A. Morrison, "Arab Nationalism and Islam," Middle East Journal  )(9((

 (9-(47  .PP ,)(948 )April
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کوشيد. بخشی از اين تالشها، نقشه هايی جدی تر بودند، حال آنکه بيشترشان بی بهره از 
هر آزمودگی و بطرز مضحکی به بيراهه رفتن بود. 

بــرای نمونه يی از گونه ی اخير پروژه ی "خوک قرمز" را در نظر آوريد. شــيوه ی عمل 
آمريکا در نزديک شدن به اسالم سياسی در دهه ی ۱۹۵۰، دامن زدن به جنگهای تبليغاتی 
با تکيه بر اين امر بود که اياالت متحده ملتی ديندار است، حال آنکه در اتحاد شوروی 
مذهــب باوری تحــت آزار و پيگرد. در ۱۹۵۱، ســرويس اطالعات آمريــکا در بغداد، 
متکبرانه آغاز عملياتی تبليغاتی را با هدف اثر گذاردن بر قلوب و اذهان مردم مسلمان 
عراق به کمک "مقايســه ی شرايط مذهب در اياالت متحده و يک دولت کمونيستی "، 
اعالم کرد. بدين منظور کاريکاتوری تهيه شــد که در آن، دولتی کمونيســتی در شکل 

قلدری بزرگ جثه با مردی که برچسب مذهبی داشت، بدرفتاری می کرد! 

کاريکاتوری ديگر، " داســتان خوک قرمز آزمندی را بــاز می گويد و اينکه چگونه به 
سرنوشتی شوم گرفتار آمد. اين واقعيت که خوک ستاره يی سرخ بر بازو بندش، و دمی 
از داس و چکش در پشتش، بجای دنبالچه ی معمول خوک، دارد، از نگاه مشاهده گران 
چنيــن طرحی پنهان نمی ماند. ديگران بر مناســب بودن انتخــاب خوک بعنوان نمادی 
از کمونيســتی بد ذات، بدليل چندش آور بودن خوک نزد مســلمانان، صحه گذاردند. 
ما احســاس کرديم که می توان چندين ســری از اين دســت کاريکاتورها که شخصيت 

محوری آنها يک خوک قرمز است، تهيه کرد.")۱۹6) 

ادوارد کراکر)۱۹7)، از شخصيت های سرويس خارجی و از طراحان عمليات تبليغاتی، 3۲ 
تصوير مربوط به عمليات خوک قرمز را در جريان ماموريتش با خود همراه برد.)سند 

مربوط به نامه ی کرگ در اين زمينه را ببينيد.)م(( 

ســازمان نوپای جاسوسی آمريکا )سيا( نيز راههای برقراری پيوند با جنبش اسالمگرايی 
را آزمود. برخی از اين راهها در کتاب مضحک "بازی ملت ها" نوشــته ی مايلز کاپلند، 
افسر عمليات سيا و متحد ناصر در خالل سالهای دهه ی ۱۹۵۰ و کسی که ساليان بسياری 
در سياســت اعراب درگير بود، آمده است. کاپلند، بزودی بازنشست شد، اما با شماری 
از ماموران پيشــين و کنونی ســيا، بويژه، کرميت روزولــت)۱۹8) و آرکی روزولت)۱۹۹)، 

  Anti-Communist Poster Material Prepared by USIS Baghdad,"" )(9((
.National Security Archive .(9(( ,(0 March

 Edward S. Crocker )(97(
 Kermit Roosevelt )(98(
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نوه های تــدی روزولت، پيوندهــای نزديکی را حفظ کرد. کاپلند، که خود از روســتا 
زاده هــای اهل جنوب آمريکا بود، از فريبندگی و گرمــی چهره ی خويش برای پنهان 
کردن آنچه از دنيای اعراب در می يافت، سود می جست. او گزارش کرد که همزمان با 
عمليات "خوک قرمز"، برای سيا پروژه ی " بيلی گراهام مسلمان")۲۰۰) مطرح شد. کاپلند، 
می گويد که در ســال ۱۹۵۱ دين آچسن)۲۰۱)، وزير خارجه ی وقت ، "کرميت روزولت" را 
از سازمان تازه تاسيس سيا برای ســپردن سکان رهبری کميته يی سری از کارشناسان به 
وی، فرا می خواند. برخی از اين کارشناســان از وزارت خارجه، شماری چند از وزارت 
دفاع و ديگرانی بعنوان مشاور از کمپانی های تجاری و دانشگاهها برای پژوهش پيرامون 

جهان عرب، آورده شده بودند. )هيچ کس جز روزولت از سيا در اين کميته نبود.(" 

اينچنين، بوســيله ی اين جمع نقشــه ی عمليات طرح شده برای بسيج احساسات مذاهب 
اســالمی آغاز شــد و از آن ميان " فردی ايده ی بيلی گراهام مسلمان را برای بسيج شور 
مذهبی در راســتای جنبشی گســترده عليه کمونيسم پيشنهاد کرد و در واقع تا انتخاب 
يک مرد عراقی مقدس]برای بازی کردن نقش بيلی گراهام[ و فرستادن او در يک تور 
به کشــورهای عربی پيش رفت." هويت اين عراقی آشــکار نبود. اما کاپلند، همه ی اين 

کوششها را تجربه هايی آموزش دهنده می دانست. بگفته ی وی:

"پروژه کوچکترين زيانی ببار نياورد، و اتفاقا راهبری آن، به کميته درباره ی اشتباهاتش 
در خصوص پيش فرضهای پايه يی نقشــه ، بســيار آموخت. همــان چيزهايی که بعدها، 
زمانی که مشاوران ملک فيصل ]پادشاه عربستان[ در پروژه يی از اين گونه، او را نامزد 

نقش مرد مقدس کردند، از آن بهره ی فراوان گرفتند.")۲۰۲)

از ديگــر پروژه های، البته کمتر جاه طلبانه ی ســيا، تبليغات کنايه آميز عليه نفوذ اتحاد 
شــوروی در مصر بود. سيا، تراکت هايی ضد اسالمی مربوط به دوره ی پيش از جنگ 
اول جهانــی، با عنوان هايی چون "هيچگاه محمدی نبوده اســت"، "آثــار زيانبار روزه 
گرفتن در ماه رمضان" و "عليه حجاب"، رو کرد، و پس از انتشــار دوباره، اينبار آنها را 

به سفارت شوروی در قاهره نسبت داد.)۲۰3)

همچنين سيا کوشــيد تا مصر را مرکز تماس و دستيابی به فعاالن اسالمی در خاورميانه 

)00)( بیلی گراهام، واعظ مسیحی آمریکایی که در سفرهایش به اقصی نقاط جهان آموزه های 
مسیح را تبلیغ می کرد.)م( 

 Dean Acheson )(0((
 .(8 .Copeland, p )(0((
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و آفريقا کند. محرک اين تالش نيز کســی نبود مگر انور ســادات. ســادات از جنگ 
دوم جهانی، با جمعيت اخوان المســلمين در تماس نزديــک بود و نقش حلقه ای پيوند 
دهنده، ميان اخوان المســلمين و جنبش "افســران آزاد" ناصر در سالهای دهه ی ۱۹۴۰ و 
۱۹۵۰ را داشت. سادات با پيشنهاد ايجاد کنگره يی اسالمی، به ناصر نزديک شد و پس 
از جلب موافقت او، خود بعنوان هدايت کننده ی کنگره از ســوی ناصر برگزيده شد. 
بگفته ی مايلز کاپلند " ســفرای مذهبی، در ماموريت های هيات های مصری گوناگون 
به خارج همراهشــان فرستاده می شدند که وظيفه ی آنها بهره گرفتن از فرصت ها بود تا 
بواســطه ی آن از تمايالت مذهبی مشترک برای رسيدن به دست کم اتحادهای تاکتيکی 

بهره برند....

در آغاز، دولت اياالت متحده حمايت محدودی از اين برنامه کرد.)۲۰۴) " بعدها که روابط 
ميان اياالت متحده و ناصر تيره شد، سيا نيز دست از حمايت اين طرح کشيد.

اياالت متحده بطور جدی ،همراه عربستان سعودی دست بکار امکان سنجی برای ايجاد 
بلوکی از کشــورهای اسالمی شد که پتانسيل بالقوه ی آن از دهه ی ۱۹۴۰ از سوی برخی 
افســران و ديپلمات های اياالت متحده مطرح شــده بود. هنوز زمان آن فرا نرسيده بود 
که اتحاد اياالت متحده ـ عربســتان سعودی اســتوار گردد. اما  اين سوال که، آيا اسالم 
می تواند سدی در برابر کمونيسم، افکار مارکسيستی و ناسيوناليسم راديکال عرب باشد 
کادميسين ها سياســتگزاران و شخصيت های سياست خارجی  يا خير، ذهن بســياری از آ

اياالت متحده را بخود مشغول کرده بود.

در ســال ۱۹۵۱، ويليام ا. ادی)۲۰۵)، کنســول اياالت متحده در ظهران عربستان، جزييات 
بحث هايی که با بســياری از رهبران مســلمان، از جمله پادشــاه عربستان سعودی،مفتی  
اورشليم، رهبران اسالمی مصر و يکی از شخصيت های اتحاديه ی عرب داشت را نوشت 
و اين اســتراتژی را پيشنهاد کرد: "غرب مسيحی و دموکرات با جهان اسالم در جبهه ی 
اخالقی مشترکی عليه کمونيسم بهم بپيوندند." بگفته ی ادی، مفتی اورشليم، همان حاج 
امين الحســينی، فلسطينی مرتبط با بريتانيا که در خالل دهه های ۱۹3۰ و ۱۹۴۰ هوادار 
نازيســم شــده بود، " با بيزاری و نفرت از روســيه و کمونيسم سخن می گويد و بر اين 
امر پای ميفشــارد که ما در جريان آخرين نبرد )جنگ دوم جهانی( در جبهه ی اشــتباه 
جنگيديم و بايد با آلمان برای از بين بردن روســيه]اتحاد شــوروی[ متحد می شديم...او 
صميمانه از اســتقبال مسلمانان در همکاری با مسيحيان برای ترويج تبليعاتی که هدفش 

 .8(-(8( .Ibid., pp )(04(
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آشــکار ساختن اين خطراست سخن می گويد." درباره ی عربستان سعودی، ادی صراحتًا 
از نيروی جنبش بنيادگرايانه ی وهابی ســخن بميان آورد: " اين هفته زمانی که با پادشاه 
عربستان سعودی، ملک عبدالعزيز ابن السعود ديدار کردم، پادشاه قويا تمايل خويش به 
اين نکته را بيان داشت. وی تصديق کرد که مسيحيت و اسالم از سوی کمونيسم، دشمن 
مشــترک، هر دو تهديد می شوند...]وی افزود[ مسلمانان در شرق و مسيحيان در غرب 
بايد برای دفاع از ايمان تاريخی خويش در برابر اين مشــکل با يکديگر متحد شــوند... 
بی گمان پادشاه سعودی بعنوان رييس جنبش ناب گرای وهابی برای احياء ايمان و سنن 

اسالم، شايسته ترين نماينده و اثر گذارترين مسلمانان جهان امروز است.)۲۰6) 

ادی، رونوشت هايی چند از نامه اش را به سه تن از شخصيت های کمپانی نفتی آرامکو، 
کنسرســيوم مرکــب از کمپانيهای اگزون، موبيل، تگزاکو و چورون و نيز به ســرتيپ 

رابرت مک کالر)۲۰7)، رييس بخش جنگ روانی وزارت دفاع فرستاد.

ادی، بيش از يک کنسول دون پايه بود. او در خالل جنگ دوم جهانی مامور اطالعاتی 
"دفتر خدمات استراتژيک")۲۰8) بود. جايی که، تجربه های فراوانی درباره ی بهره گيری 
از اسالم سياسی در راستای اهداف اياالت متحده، کسب کرد. "او بدليل اينکه والدينش 
مبلغين مذهبی اعزامی بودند، در سوريه متولد شد. عربی را بسيار روان سخن می گفت 
و دانش آموخته يی برجســته و نيز قهرمان جنگ بــود و يک پای خويش را در جنگ 

اول جهانی از دست داده بود."  

ادی با شــجاعت بســيار هدايت چندين عمليات را در بخشــهايی از شــمال آفريقا که 
بوســيله ی آلمانها اشــغال شده بود، بر عهده داشــت. "ادی، زنجيری از خبرسازان برای 
گرد آوری اطالعات، پخش تبليغات براندازانه و نيز ســازماندهی يک جنبش مقاومت، 
تشکيل داد." اين جنبش مقاومت شامل جمعيت های سری اسالمی با هدايت همدستانی 
بود که تنها "رشــته" و "مهره"، شــناخته می شــدند. "رشــته" رهبر جمعيتی نيرومند از 

اخوان المسلمين در مراکش بود.")۲۰۹)

گزارش ديپلماتيک امضاء نشده يی به تاريخ ۱۹۵۲ با عنوان "گفتگو با شاهزاده السعود" 
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و مهر "محرمانه" بر آن آشــکار ساخت که هزينه ی چاپخانه و يک ايستگاه راديويی در 
رياض برای پخش تراکت های مذهبی را، آرامکو  پرداخت می کرده اســت. شــاهزاده 
الســعود که پس از چندی به پادشاهی عربســتان رسيد، چنين اعالم داشت که عربستان 
"بدليل وجود شــهرهای مقدس در قلمرو پادشــاهی اش شايســته ی رهبری جهان عرب 

است."  

السعود اشــارات ديگری نيز داشــت؛ ديپلمات آمريکايی می افزايد: " برخی روزها، او 
می گفت که می خواهد صورت عينی به رهبری عربســتان ]در جهان اســالم[ ببخشد و 
نقشه هايی دارد که فعال مايل نيست پيرامون جزييات آن سخن بگويد، زيرا نمی خواهد 
جرقه ی آغاز جنبشــی پان اسالميستی گردد. او ابراز ميداشت که با انگيختن کشورهای 
اسالمی برای اتحاد و همکاری با يکديگر بصورتی يکپارچه، می خواهد کارهای خوبی 
انجام دهد، اما بی درنگ تکرار می کرد که آماده ی شــرح  جزييات برنامه اش نيســت 
... به او گفتم که گفته هايش پيرامون يک اتحاد اســالمی گســترده بسيار جالب بود و 
ما بســيار خرسند خواهيم شد آنگاه که تدابيرش بشکلی روشن بقاعده گشت، درباره ی 
آن بيشــتر بدانيم. ... نيز گفتم که ما از چنين جنبشی برهبری او استقبال می کنيم زيرا 

اطمينان داريم که جنبشی خودی خواهد بود....")۲۱۰)

در حالی که برخی کارگزاران سياست خارجی مردد بودند، بهر ترتيب و بطور آزمايشی 
کوششهايی برای تشويق ملک فيصل در اين جهت انجام گرفت، و البته اين امر، بدون 

گاهی مبتنی بر واقعيت سياست يا فرهنگ جهان اسالم بود. اندک آ

ديويد النگ)۲۱۱)، افســر بازنشســته ی امور خارجه و کارشناس امور عربستان سعودی و 
خليج می گويد که در دوره ی پس از جنگ دوم جهانی، اياالت متحده پيرامون اســالم 
سياسی کامال کورکورانه عمل می کرد. وی می افزايد:" هيچ چيز نمی دانستيم. آنگاه که 
دوره ی پس از جنگ فرا رســيد، در برهه های زمانی از اســالم در راستای حل مسيله ی 
سياسی روز استفاده می شد." النگ می گويد که خط مشی اياالت متحده فاقد کمترين 
درکی از ســابقه ی تاريخی منطقه بود. او با اشــاره به دوران خالفت قديم می افزايد:" ما 
تالش می کرديم آنچه را که مسلمانان خود، پيشتر در هزار سال پيش آزموده بودند، باز 
آزماييم. ايديولوژی آنها بس ديرينه است، خوب، طبعًا زمانی که ما به دنيای حماسه يی 
۱3۰۰ ســال پيش گام نهاديم، هرگز درباره ی آن نشنيده بوديم، تنها به اين دليل ساده که 
ما بزرگترين بازيگر اين بازی بوديم. تنها برخی آمريکاييان آشــنايی اندکی با خاورميانه 
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و فرهنگ اســالمی داشتند. معموال گفته می شــود که کمپانيهای نفتی جوان و مبلغين 
مذهبی چيزهايی ميدانســتند. اما من سالها با بسياری از آنها در ارتباط بوده ام. آنها در 
دنيای کوچکشــان زندگی می کردند و در واقع دانسته هايشان بسيار اندک بود. ما نفت 
می خواســتيم و نيز خواهان ستيز با کمونيســم بوديم. اما هرگز عالقمند به آن تفاله های 
ناشی از اسالم نبوديم. ما نوآموز اين راه بوديم؛ راهی که بريتانيا و فرانسه پس از سپری 
کردن زمانی دراز بدان رســيدند." زمانی که از النگ پرســيده شد: آيا اياالت متحده، 
آنزمان فعاالنه از اسالم سياســی بعنوان چاره يی برای کمونيسم حمايت کرد يا خير، او 

گفت:" ما مشوق آن بوديم، اما آنرا نيافريديم." و ميافزايد:

" معامله چنين بود، ســعودی ها آسيب پذير بودند. ما امنيت آنها را تضمين می کرديم و 
آنان درمقابل برای ما نفت فراهم می کردند.

آنگاه که نوبت به ناصر رسيد، فيصل قرار داد را برای مقابله با پان عربيسم تمديد کرد. 
او بر اين باور بود که آنها سوسياليســت و ضد اســالم بودند. همچنين، در حالی که ما 
همراه اســراييليان ناصر را مرعوب می ساختيم، اينجا، فيصل با او مقابله می کرد. او ]از 
ديدگاه صرفا مذهبی[ نگران گرايش جوانان مســلمان به سوسياليسم بود. ما اين را درک 
نکرديم و انگيزه های فيصل را در نيافتيم. کوشيديم پيمان اتحادی ميان عربستان سعودی 
و حبيب بورقيبه)۲۱۲) ايجاد کنيم اما فراموش کرده بوديم که بورقيبه يک سکوالر است. 
به فيصل گفتيم "شما همه ميانه رو هستيد. و بايد با هم متحد باشيد." اما از ديد فيصل، 

بورقيبه يک مرتد بود و چنين اتحادی ناممکن.

بنابرايــن ما بدون اينکه خودمان بدانيم با ســعودی ها در يک جهت حرکت می کرديم. 
تالش کرديم با اعمال سياســت های زورمدارانه تغييری در خط مشــی مان بدهيم. اگر 
چه سعودی ها خود را مدافعان مکانهای مقدس مسلمانان ميدانستند، و نظرگاهشان از اين 

منظر بود، اما ما آن را در چارچوب سياست های قدرت محور نگريستيم.")۲۱3)

همانگونه که النگ پيشــنهاد  می کند، "نوآمــوزان" آمريکايی از در اتحاد با بنيادگرايی 
گاهی ازآن چه در حال روی دادن بود. شمار کمی  اســالمی وارد شــدند، آنهم بدون آ
از ديپلمات ها و پژوهشــگران آمريکايی پيرامون اسالم و رابطه اش با سياست، مطالعاتی 
داشــتند کــه آن نيز اغلب همراه آشــفتگی و ســردرگمی فکری بود. در ســال ۱۹۵۱ 

))))( نخستین رییس جمهوری تونس از )) جوالی 7)9) تا 7 نوامبر 987) . معموال او را به 
سبب اصالحات غربگرایانه اش با کمال آتاتورک مقایسه می کنند.)م( 
 .(004 David Long, interview with author, April )((((
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"موسســه ی خاورميانه" همايشی دو روزه درباره ی " اسالم  در جهان مدرن" برگزار کرد 
و در آن فيليپ آيرلند)۲۱۴)، شــخصيت ارشــد وزارت خارجه که بعنوان جانشــين سفير 
اياالت متحده در بغداد خدمت کرده بود، در ســخنرانيش پيرامون رابطه ی ميان اسالم، 
دموکراســی و کمونيسم، اين مسيله را مطرح کرد که " آيا گرايشات کنونی، اسالم را به 
اردوگاه کمونيســم پيوند می زند يا به اردوگاه دموکراســی." آيرلند پس از توجه دادن به 
اينکه کمونيســم ـ در حقيقت منظور او ناسيوناليســم بودـ در سوريه، عراق و اردن در 
حال کســب برتری هايش، بيان داشت:" در عربستان ســعودی، يمن و حضرالموت)۲۱۵) 
ويژگی رياضت گونه و بدوی اســالم، دقيقًا، هم بلحــاظ عملی و هم بلحاظ تيوريک  

سدی در برابر کمونيسم ساخته است.")۲۱6)

آيرلند به احتمال زايش حکومت دينی اســالمی کم بها داد و اميدوار بود که مسلمانان 
بتوانند تا حدودی اسالم را با تيوريهای مدرن سياسی بياميزند. استراتژيست های پيشروی 
اياالت متحده، نگران بودند که مســلمانان در روند مدرن شــدن اســالم، ايمان مذهبی 
خويش را ترک گويند و به سکوالريسم روی آورند؛ اينچنين درها بروی گسترش افکار 
کمونيســتی در خاورميانه باز ميشد. "بايارد داج"])۲۱7)، رييس پيشين دانشگاه آمريکايی 

بيروت )۱۹۲3 تا ۱۹۴8( در همايش انستيتو خاورميانه گفت:

" امروز ناسيوناليســم  ماترياليســتی در جامعه و انديشه ی اسالمی اهميت ميابد، و البته 
چنين چيزی درســت خالف افکار کهنه ی پان اسالميستی يا خالفت و اسالم در شکل 
يک امت بزرگ منسجم عمل می کند. تا حد زيادی، ناسيوناليسم، جايگاه مذهب را در 
جنبش پان اســالم پر کرده اســت. نيازی به ذکر اين نکته نيست که اين نوع مسلمانی 
تمايلی به اســالم در شکل امت واحد اســالمی ندارد و احتمال گرايش آن به کمونيسم 

کم نيست...

عکس العمل نســل جديد مســلمانان، بســيار نااميد کننده است؛ زيرا بســياری از آنها 
مذهب، اخالق مذهبــی و نيز وفاداری به آيين را به کناری می نهند. آنها به زندگی بی 
بندو بار گونه، خو گرفته اند، می نوشند... قمار می کنند....و خويش را در کاباره ها و 

روسپی خانه ها سرگرم می سازند. 

 Philip W. Ireland )((4(
))))( منطقه یی تاریخی در جنوب شبه جزیره ی عربستان در امتداد خلیج عدن و یمن. )م( 

 ,(0-9 The Middle East Institute, "Islam in the Modern World," March )((((
 .7( .p ,(9((

 Bayard Dodge )((7(
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اگر اســالم در جامعه رو به زوال گذارد، چنانچه ماترياليســم و راديکاليسم در زندگی 
جوامع مســلمان مطرح شــوند و از ديگر سو افکار کمونيستی نفوذ آنها را تسهيل کند، 

بی گمان نتيجه ی آن برای جهان يک تراژدی خواهد بود.")۲۱8)

وفاداری به "آيين"؟ زندگی بشــيوه يی "بی بندو بار گونه ... در روسپی خانه ها"؟ داج، 
فرزند مبلغين مذهبی پروتســتان با ريشــه هايی در خاورميانه ی قرن نوزدهم، بيشتر به 
واعظ کتاب مقدس می ماند تا يک تحليلگر مسايل سياست خارجی. و در واقع، داج  در 
سخنرانيش اخوان المسلمين را می ستايد، نيز احياء گری مذهبی ضد حکومت آتاتورک 
در ترکيــه را، و همچنين ايرانيانی را که تحت حکومت رضاشــاه " تصور می کنند بايد 
به عقب بازگردند و هر چه بيشــتر به بنيادگرايی مذهبی روی آورند.")۲۱۹) ســپس داج 
آن پيوند مســيحی ـ اسالمی را که بسياری از سياســتگزاران ايالت متحده آنرا به خواب 
نمی ديدند و در جستجويش بودند، مطرح می کند. صرفنظر از اينکه اساسا چنين ايده 
يــی، چه ميزان عملی اســت. بدتر آن که، خاورميانه نيازمند چنيــن ايده يی نبود، زيرا 
آن ضد مدرنيته بود، و رهبران ســکوالر در همه ی خاورميانه )بجز عربســتان ســعودی( 
می کوشــيدند از نقش اسالم، روحانيون، وهابيون و اخوان المسلمين بکاهند. آنچه، داج 
و بســياری ديگر از آن هراس داشــتند، کمونيسم بود و نه کاپيتاليسم بشيوه ی غربی، و 
اينکه ســرانجام کمونيســم روح و ذهن اعراب، ترکان، ايرانيان و هنديان را که ديگر از 

پايبندی به قيد و بندهای مذهبی رويگردان بودند، بربايد.

البته، بســياری از ديپلمات های آمريکايی، که هم دغدغه ی منافع خارجی اياالت متحده 
و هم ســودای مبارزه با کمونيســم را داشــتند، اين نگاه عقالنی تر را داشتند که اياالت 
متحده بايد بر توســعه ی اقتصادی در خاورميانــه تکيه کند و بر اين باور بودند که امر 
تســهيل گذار از بنيادگرايی مذهبی واپســگرا در منطقه به ســمت افکار مدرن غربی 
ســازمانده جامعه ی مدنی، لزومًا به سود اتحاد شوروی نخواهد بود. نيز، بسياری ديگر 
بر اين باور بودند که اســالم نبايد چيزی بيشتر از مجموعه يی از باورهای شخصی باشد 

و نبايد آنرا سيستمی اجتماعی - سياسی انگاشت.  

اما در گذر دهه ی ۱۹۵۰، اين صداها ضعيف و ضعيف تر می شدند و سياست عدم تعهد 
ناصر از نگاه برادران دالس و همفکری آنها در برنامه هاشــان برای جنگ ســرد بيشتر 
به اســب تراوای کمونيست می مانست. ناسيوناليسم  نخست وزير ايران، محمد مصدق، 
نيز چنين بود. و در هر دو مورد، زمانی که دولت آيزنهاور در صدد مقابله با رژيم آنها 

.(8-(( .Ibid., pp )((8(

.(4-(( .Ibid., pp  )((9(
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برآمد، به خطرناکترين سالح ممکن دست يازيد: بنيادگرايی اسالمی. 

"پايان فصل سوم" 
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نقش ضد ملی

 فداییان اسالم در ایران

 اخوان المسلمین در مصر

اوايل دهه ی ۱۹۵۰، مصر و ايران، دو کشــور قدرتمند خاورميانه، شــاهد ظهور رهبران 
ناسيوناليست بودند. در مصر، "افسران آزاد" به رهبری جمال عبدالناصر پادشاهی فاسد 
اين کشــور را خلع کردند؛ و اينچنين، تهديدی برای شــعله ور شــدن آتش انقالب در 
عربستان سعودی، قلب انرژی جهان شدند. در ايران نيز، دموکراتی سوسياليست گرا به 
نام محمد مصدق با آراء مردم، به قدرت رسيد و حاکميت شاه ايران را به چالش کشاند. 
چنانکه شــاه وادار به گريختن از کشور شــد. آنچه مصدق کرد؛ دفاع از حق مالکيت 

کشورش بر صنعت نفت و خلع يد از کمپانی نفت ايران- انگليس بود.

در هر دو مورد، ســازمانهای جاسوســی بريتانيای کبير و اياالت متحده ی آمريکا وارد 
عمل شــدند. آنها دولت مصدق را ســرنگون کردند، اما تالشهايشان برای ساقط کردن 
رژيم ناصر ناکام ماند. باز در هر دو مورد،  MI6 و ســيا از راســت اســالمی بعنوان 
آلت دســت خويش بهره گرفتند؛ در مصر از اخوان المســلمين و در ايران از جمعی از 

روحانيون مانند آيت الله کاشانی و سازمانی بنام "فداييان اسالمی" بود.

شــايد، برای اياالت متحده ناکامی در جلب جمال عبدالناصر و محمد مصدق بســوی 
غرب، آنگاه که آنان در دهه ی ۱۹۵۰ بعنوان رهبران آرزوهای مردمانشــان ظهور کردند، 
بزرگترين تراژدی و فرصت بر باد رفته ی نيم سده ی گذشته در خاورميانه باشد. اشتباه 
آمريکا در ســرنگونی مصدق خشــم و بيزاری مانــدگاری در خاورميانه پديد آورد که 
سبب رشد احساسات ضد آمريکايی تا به امروز و حتی دستمايه ی فعاليت ستيزه جويان 
القاعده گرديد. شــگفت اينکه، اياالت متحده آن اشتباه را با خطايی بس بزرگتر همراه 
کرد؛ و آن، حمايت از عربستان سعودی بعنوان قطب مخالف ناسيوناليسم عرب و ايران، 
نيز برقراری پيوند با شــبکه ی جهانی اسالمگرايان تحت حمايت عربستان سعودی بود. 
پيامدهای غير مستقيم چنين تصميماتی، سبب پيدايش حکومت دينی درايران، نابودی 
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افغانستان و تروريسم بين المللی القاعده گرديد.

برادرخواندگان علیه ناصر

از ۱۹۵۴، هنگامــی که ناصر قدرتــی يکپارچه پديد آورد و رقبايش را برچيد، تا ۱۹7۰، 
هنگام درگذشــت ناصر، او هواداری افســانه يی و بی مانندی از خويش را، در مصر و 
جهان عرب برانگيخت. "آندره مالرو")۲۲۰)، نويســنده ی فرانسوی درباره ی ناصر گفت:" 
او بعنوان نماينده ی ملت مصر به تاريخ خواهد پيوســت، همچنانکه ناپليون برای ملت 
فرانسه چنين شد.")۲۲۱) "ويليام پولک")۲۲۲)، از شخصيت های شورای امنيت ملی در دهه ی 
۱۹6۰ دربــاره ی ناصر گفت: "او جان.اف.کندی جهان عرب بــود.")۲۲3) ۵ ميليون نفر 
در مراسم خاکسپاری ناصر شــرکت کردند و اين جدای از "ده ها ميليون عربی بود که 
هرجــا، در قهوه خانه ها، در منازل، در محافل، در تنهايی، در نماز، در نقاطی بســيار 
دورتر در اتومبيل هايشــان در کاليفرنيا، در سکوت يا به بانگی بلند، برای او گريستند 
و درد ناشــی از مرگ او را دريافتند.")۲۲۴)  بارهــا در دهه ی ۱۹۵۰ و باز در دهه ی ۱۹6۰ 

اياالت متحده توسط سازمان سيا طرح سرنگونی ناصر را در پس پرده تهيه کرد.

ِاد کيــن)۲۲۵)، افســر ناظر عمليات ســيا که اواخر دهه ی ۱۹۵۰ و اوايــل دهه ی ۱۹6۰ در 
قاهره بود می گويد:"ما تالش کرديم ناصر را ســرنگون ســازيم. ســيا درگير عملياتی 
پنهانی- و البته بايد بگويم بســيار غيرماهرانه – با تکيه بر عمال رژيم پيشــين مصر که 
کمترين قدرتی نداشتند، شد. ما در پی عامالنی بوديم که بتوانند او را سرنگون سازند. 
بيشترشان، وابســتگان رژيم پيشــين از جمله فيودالها، صاحبان صنايع و ديگر دشمنان 

قديمی ناصر بودند. پروژه ی بيهوده يی بود.")۲۲6)

نيم ســده  پيش، ناصر ســمبل انقالب عرب، خودباوری و اســتقالل آنها بود. بقدرت 
رســيدن افسران آزاد در مصر زمانی رخ داد که سرتاسر جهان عرب از مراکش تا عراق 

Andre Malruax  )((0(
 Quoted in Said K. Aburish, Nasser: The Last Arab )New York: )((((

 .((4 .p ,)Thomas Dunne Books, St. Martin's Press, zoo4
William R. Polk  )((((

 .Ibid )((((
 .((( .Ibid., P )((4(

 Ed Kane )((((
  Ed Kane, interview with author, May Z004 )((((
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در يخبندانی سياســی گرفتار آمده بود. مراکش و الجزاير و تونس مســتعمرات فرانسه 
بودند و کويت، قطر، بحرين، امارات متحده ی عربی، عمان و يمن مستعمرات بريتانيا. 
در عراق و اردن و عربســتان ســعودی نيز پادشــاهان دست نشــانده ی لندن حاکميت 
داشــتند. مصر تحت حاکميت سســت و لرزان ملک فاروق، مرکز اقتصادی و سياسی 
جهان عرب بود. ناصر با بدست آوردن قدرت در مصر، سياسيون جهان عرب را شگفت 
زده کرد، و نمونه يی برای احزاب سياسی آزاديخواه و انقالبيون نظامی شد. از ۱۹۵۴ به 
بعد، ناصر به ياری ماموران خويش و حمايت های سياسی و نيز صدای پر قدرت راديو 
صدای عرب قاهره و نيز بواسطه ی شخصيت کاريزماتيکش در راس رهبری جنبشهای 
اســتقالل طلبانــه ی خاورميانه ی عربی قرار گرفت. از ۱۹۵6 تــا ۱۹۵8، موج انقالب، 
لبنان و اردن و عراق را نيز فرا گرفت. پادشــاه عراق ســقوط کرد، و سوريه و مصر در 
شکل "جمهوری متحده ی عربی"، ايده ی ناصر، متحد شدند. جمهوری متحده ی عربی 
چنــدان نپاييد اما تاثيری ژرف دراتحاد جهان عرب بر جای گذاشــت. انقالب الجزاير، 
پيش از دســتيابی به اســتقالل در ۱۹6۲، از حمايت مادی و معنــوی قاهره برخوردار 
بود. اين، همان ســالی بود که به تحريک ناصر، يمن نيز دستخوش قيام شد؛ قيامی که 
غير مســتقيم مصر و عربستان سعودی را وارد کارزار با يکديگر کرد. حتی در ۱۹6۹، 
يکسال پيش از درگذشــت ناصر، ليبی و سودان از قهر انقالب مصون نماندند. پادشاه 
ليبی ســرنگون، و رژيم دســت راستی سودان بوســيله ی رهبران نظامی وفادار به ناصر 

ساقط شد.

در فضــای جنگ ســرد، مبتنی بر منطــق  مانوی)۲۲7)، "با ما، يا بر ما"،  ناصر از ســوی 
لندن، واشــنگتن و تل آويو تحت فشار بود. در اقصی نقاط جهان، از گواتماال و کنگو 
تا اندونزی، سيا مشــغول طراحی و اجرای کودتاهايی برای سرنگونی رهبران ملی بود، 
نه از آن رو که آنها کمونيست بودند، بلکه به دليل مشی مستقلشان که آنها را در جنگ 

ميان ابرقدرتها متحدان غير قابل اطمينانی می کرد. ناصر نيز استثناء نبود.

اما برخالف رهبران کشورهای آمريکای التين يا آفريقا، ناصر با نگرش انقالبی خويش 
تهديــدی جدی برای قلب اســتراتژی اياالت متحده پس از جنــگ دوم جهانی، يعنی 
ميادين گســترده ی نفتی عربســتان ســعودی بود. ناصر نه تنها رقيــب نظامی بالقوه ی 
عربســتان سعودی بود، نه تنها در جريان جنگ يمن با عربستان روياروی شده بود، نيز 
نه تنها اعراب عربستان سعودی را با افکار جمهوريخواهانه برانگيخته بود؛ بلکه توانسته 

)7))( در آیین مانی دوالیسم خیر و شر برجسته است. منظور نویسنده منطق "با ما یا بر ما"ی 
کم بر جنگ سرد است که چنین دوالیسمی را تداعی می کند.)م(  حا
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بود هواخواهانی چند در ميان برخی خانواده های ســلطنتی ســعودی، برهبری شاهزاده  
طالل)۲۲8) که گروه "شــاهزادگان آزاد" را تشــکيل داد، بيابد و اين شــاهزادگان خواستار 

برپايی جمهوری در عربستان بودند.

همچنانکــه اياالت متحده، شــبکه ی متحــدان خويش را با اتکاء هر چه بيشــتر به دول 
غير عربی از جمله ترکيه، ايران و اســراييل پديد مــی آورد، در ميان اعراب نيز "جنگ 
سرد عربی" شــکل می گرفت؛ يک سوی اين نبرد مصر بود و سوی ديگرش عربستان 
ســعودی. در ظاهر، بنظر ميرسيد که جدال داخلی جهان عرب دول عربی هوادار اتحاد 
شــوروی را در برابر متحدان اياالت متحده قرار خواهد داد. اما در واقع اتحاد شوروی 
هيچ متحد حقيقی و يا دوستانی در منطقه نداشت. ديناميسم واقعی حاکم در خاورميانه 
در ميانه ی سالهای ۱۹۵۴ تا ۱۹7۰ ناشی از دو نظرگاه متفاوت و رقيب، پيرامون آينده ی 
خاورميانه بود. در يک سو، نگرش ناصر بر پايه ی جهان عرب سکوالر و مدرن متشکل 
از جمهوری هــای عربی مســتقل با همکاری هــای متقابل بود و در ســوی ديگر، باور 
عربســتان سعودی نيمه فيودال به برپايی سلســله يی از پادشاهی ها که منابع طبيعی شان 
نيز در اختيار غرب باشــد؛ و در اين ميان برگ برنده ی خانواده ی ســلطنتی عربســتان 

سعودی اخوان المسلمين و راستگرايی اسالمی بود.

گروهی از عرب شناسان آمريکايی استراتژی منزوی ساختن ناصر را نپذيرفتند و حتی 
برخی او را نجات بخش جهان عرب می دانســتند. "کين" با اشــاره به ســالهای ۱۹۵۲ تا 
۱۹۵۴ می گويد:" در آغاز، ناصر از سوی سازمان سيا و سفارت ]آمريکا[ قويا حمايت 
شــد.")۲۲۹) بر اســاس اظهار نظر مايلز کاپلند در کتابش، "بازی ملت ها"، حتی سيا، پس 
از آنکه نخســت کوشيد ملک فاروق را به مدرنيزه کردن مصر وادارد، به "افسران آزاد" 
در انقالبشــان ياری رساند. کرميت روزولت مشهور )"کيم"(، مجری کودتای ۲8 مرداد 
۱33۲ که تاج و تخت شــاه ايران را به او بازگرداند، در ســال ۱۹۵۲ مخفيانه وارد مصر 

شد. کاپلند می نويسد:

" بطور خاص، ماموريت او ]کرميت روزولت[، نخســت سازماندهی "انقالبی مسالمت 
آميز" در مصر بود. چنانکه ملک فاروق، خود در متن گذار به شــرايط جديد باشــد و 
اينگونه، از خطر نيروهای انقالبی که از دو ســال پيش بوســيله ی ماموران سيا شناسايی 

شده بودند، کاسته شود.")۲3۰)

)8))( طالل بن عبد العزیز آل سعود )م( 
 .Ibid )((9(

 ,Miles Copeland, The Game of Nations )New York: Simon & Schuster )((0(
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اما بگفته ی کاپلند، فاروق کم خردتر)۲3۱) و فاسد تر از آن بود که به اصالحات تن سپارد. 
او را همين بس که در ميهمانی های آنچنانی و در ميان روســپيان باشــد، تا پذيرفتن بار 
مسووليت مصر. اينچنين، کيم روزولت "... پذيرفت تا با افسرانی که سيا آنها را بعنوان 
رهبــران احتمالی گروهی ســری از نظاميان در کمين کودتا شــناخته بود، ديدار کند. 
روزولت در مارس ۱۹۵۲، ۴ ماه پيش از کودتای ناصر، اين مالقات را انجام داد... ســه 
ديدار از اين دســت انجام شــد و يکی از افسران بســيار معتمد ناصر در آخرين ديدار 
شــرکت کرد.")۲3۲) روزولت، ســپس به واشنگتن بازگشــت تا دولت اياالت متحده را به 

حذف حکومت فاروق متقاعد کند.

راهی برای اثبات گفته های کاپلند نيســت. آرشــيوهای بيرون آمده از بايگانی محرمانه 
کمکــی در اين زمينه نمی کنند، و هيچ کس ديگری نيز برای تصديق اظهارات کاپلند 
پيشقدم نشده است. چنين اســت که در آغاز، اياالت متحده روابط خوبی با حکومت 
جديد مصر داشت. جول گوردون در کتاب تحسين برانگيزش، "جنبش ناصر" گزارش 
می کند که "اسناد محرمانه ی بيرون آمده، وجود پيوندهای نزديک ميان سفارت اياالت 
متحده در قاهره و رژيم جديد مصر را ثابت می کند." از سوی ديگر، گرچه بريتانيا از 
دنبال کردن مشــی آمريکا خودداری کرد، با اين همه از آمريکا ســخت عصبانی بود و 
در هراس از اينکه مبادا صعود ناصر به قدرت، تهديدی برای آبراه ســويز  و پايگاههای 

بريتانيا در آن و نيز راه ارتباطی بريتانيا به هند باشد.)۲33)

اما چيزی فراتر از باقيمانده ی مســتعمرات امپراتوری بريتانيا در خطر بود. ظهور ناصر 
تهديــدی عينی برای امپراتوری نفتی بريتانيا يعنی عربســتان ســعودی، عراق و شــيخ 
نشــين های دستنشــانده ی بريتانيا در خليج بود. بريتانيايی ها و سپس آمريکايی ها نه از 
آن روی به مقابله با ناصر برخاســتند که او را کمونيســت يا مظنــون به تاثير پذيری از 
کمونيســم می دانستند؛ در واقع ناصر چپ مصر و بســياری از احزاب کمونيست اين 
کشور را بسختی ســرکوب کرد، و اساسا چپ مصر که تنها در ميان روشنفکران پايگاه 
اجتماعی داشت بسيار ضعيف و پراکنده بود و شانسی برای بدست آوردن قدرت مگر 
در شــکل اقليتی ايتالفی در دولتی ناسيوناليست برهبری حزب وفد نداشت. بنابراين، 
آنچه برای لندن  و واشــنگتن قابل تحمل نبود ) نيز برای پاريس تا ســال ۱۹۵6(، مطيع 

 .(( .p ,)(9(9
 .(( .Ibid., p )((((
 .(( .Ibid., p )((((

 Joel Gordon,  Nasser's Blessed Movement )New York: Oxford )((((
 .(98 .p ,)(99( ,University          Press
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نبودن ناصر در برابر آنها، سياســت بيطرفی مثبت او در بهره بردن از رقابت ابرقدرتها 
به سود مصر و نيز پيدا شدن هواخواهان او در ميان اعراب خارج از مصر، بويژه اعراب 

نشسته بر روی چاههای نفت بود.

و آنچه که بطور خاص لندن و واشنگتن را نگران می ساخت اين بود که ناصر در متحد 
ساختن مصر و عربستان و در نتيجه پديد آوردن قدرت عربی نيرومندی کامياب شود. 
يکی از طنزهای جهان عرب اين اســت که مصر، ســوريه، لبنان و فلســطين که بلحاظ 
تاريخی مراکز فرهنگی و آموزشــی جهان عرب و نيز خاســتگاه جنبش های سياســی 
بوده اند، نفت ندارند. از ســوی ديگر بجز ايران غير عرب و عراق، کشــورهای دارای 
نفت - عربستان سعودی، کويت، امارات متحده ی عربی، بحرين و قطر- جمعيت کمی 
دارند و فاقد ســنت روشنفکری )بجز در تيولوژی اســالمی فرا راست آيين( هستند و 
حکومت هايی يغماگر و فاســد که مشروعيتشان هيچ است و بقاشان در گرو حمايت و 
گاهند  حفاظت نظامی خارجی، بر اين کشورها حکم می رانند. اکثر اعراب بر اين امر آ
که هم حکومت های پادشاهی و هم مرزهای جغرافيايی پديد آورنده ی کشورهای عربی 
کنونی، پيامد نقشــه های امپرياليست هايی است که در دهه ی ۱۹۲۰ برای تضمين امنيت 
چاههای نفتی چنان کردند. از نظرگاه استراتژيک، اعراب با در کنار هم داشتن دانش و 
نيروی انســانی کشورهای عربی فرهنگ خيز )بشمول عراق( با ثروت نفتی کشورهای 
پادشــاهی عربی راه ترقی را خواهند پيمود. مصر و عربستان در کانون چنين ديدگاهی 
هســتند. مصر با چند ده ميليون جمعيت و فرهنگی ديرينه و عربســتان سعودی با ۲۰۰ 
ميليارد بشکه نفت. در بطن اهميت پان عربيسم اين واقعيت نهفته است که اتحاد قاهره 
و ريــاض می تواند مرکز عربی بســيار مهمــی با اثر گذاری جهانی پديــد آورد، و اين 

آنچيزی است که امپرياليسم غرب بر نمی تابد.

اينچنين، سياســت اياالت متحده، پس از مناســبات خوب آغازينش با ناصر ديگرگونه 
شــد و با هدايت جان فاســتر دالس وزير خارجه و برادرش آلن دالس رييس ســازمان 
سيا عليه ناصر و همســو با لندن گرديد. آنتونی ايدن، نخست وزير بريتانيا که همواره 
دشمن سرسخت ناصر بود، از ۱۹۵3 در انديشه ی نقشه ی کودتايی در قاهره، عليه ناصر 
بود. يگانه نيروی سياسی در مصر که می توانست ناصر را به چالش کشد- بجز ارتش- 
اخوان المســلمين بود که صدها هزار هوادار داشــت. اخوان المسلمين از حمايت برخی 
افســران نظامی از جمله ژنرال محمد نجيب برخوردار بود. نجيب مدت زيادی شريک 
اخوان المسلمين و همزمان عضو محافظه کار جنبش افسران آزاد بود. در ۱۹۵۲، پس از 
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کودتای افســران و سرنگونی حکومت پادشاهی، نجيب رييس جمهور و نخست وزير 
مصر شد، و ناصر معاون او. اما پشت پرده، قدرت حقيقی در دستان ناصر بود. کاپلند 
نوشــت:" ويليام ليک لند)۲3۴)، افسر سياسی سفارت اياالت متحده، بی درنگ دريافت 
که نجيب جز بازيگر روی صحنه نيست، و در حالی که مردم مصر و جهان برای نجيب 
هورا می کشيدند، سفارت بوسيله ی ليک لند برای معامله با ناصر، که تصميم گيرنده ی 
واقعی بود، آماده می شد.")۲3۵) اگرچه نجيب در برابر ناصر از قدرت کمتری برخوردار 
بود، در مقابل پيوندهای نزديکی با حسن اسماعيل الحديبی، جانشين حسن البناء بعنوان 
رهبر اخوان المســلمين، داشت. سرانجام، جنگ قدرت ميان ناصر و نجيب شدت يافت 
و نجيب – با حمايت بريتانيا – به اخوان المسلمين بعنوان متحد اصلی خويش روی آورد.

در گذشــته، روابــط شــخصی ناصر با اخوان المســلمين قــدری ديگرگونــه و زيرکانه 
بود.)۲36)افســران آزاد بهنــگام بدســت گرفتــن قــدرت در ۱۹۵۲، مراقــب بودند که 
اخوان المســلمين را از خود نرنجانند، زيرا بخشــی از اعضای جنبش افسران آزاد، عضو 
اخوان المسلمين نيز بودند و بسياری از جمله شخص ناصر در خالل سالهای دهه ی ۱۹۴۰ 
تماس های گسترده يی با اين جمعيت داشتند. نظاميان حاکم، در آغاز رسيدن به قدرت، 
ايتالفی از گرايشــات گونه گون از جمله وفدی ها، چپ ها، ســلطنت طلب ها، افرادی 
از حزب فاشيســتی "مصر جوان" و نيز جمعيت اخوان المسلمين بودند. ناصر که خود، 
مراقب روابط شــکننده ی نظاميان با اخوان المســلمين بود، نخست بر اين شد که بجای 
مواجه با اخوان المســلمين، آنها را به سوی خويش جذب و خنثی کند. اينچنين بود که 
هنگام غير قانونی کردن فعاليت احزاب در ۱۹۵3 از سوی رژيم جديد ناصر، جمعيت 

اخوان المسلمين از آن مستثنی شد.

اما، ناصر و اخوان المســلمين نگرش متضادی داشتند. اخوان المسلمين بدنبال جامعه يی 
اسالمی بود، حال آنکه ناصر در پی تحقق گونه ی سکوالر آن. و بلکه مهمتر از اين، ناصر 
خواهــان رفرم از جمله اصالحات ارضی و تغيير ســاختار آموزش و پرورش بود، آنچه 
که اخوان المسلمين ســخت مخالفش بود. حديبی، رهبر اخوان المسلمين، در گفتگويی 
با سفير اياالت متحده، جفرســون کافری- همان که به آمريکاييان توصيه کرد تا سعيد 
رمضان در ۱۹۵3 در همايش پرينســتون شــرکت و از کاخ سفيد ديدار کند- گفت که 

 William Lakeland )((4(
 .Copeland, p )((((

 The most detailed account of this period is in Gordon's Nasser's )((((
Blessed

 .90-(7( and (0(-98 .Movement, pp 



101 »بازی شیطانی«

او " بســيار خرسند خواهد بود، چنانچه شاهد حذف افســران آزاد باشد.")۲37) در همين 
هنگام، ترفور ايوانز)۲38)، ديپلمات ارشد بريتانيايی در قاهره، دست کم يک بار با حسن 
اســماعيل الحديبی، رهبر عالی اخوان المســلمين، ديدار کرد. ديداری که ناصر بعدها، 
هنگام برچيدن بساط اخوان المسلمين، از آن به نشانه ی خيانت آن جمعيت ياد کرد. ولی 
هم آمريکايی ها و هم بريتانيايی ها، پيوسته روابطشان را با اخوان المسلمين حفظ کردند.

مرحله ی آخر مواجهه ی ناصر با اخوان المســلمين که  ناصر آنــرا به تاخير انداخته بود، 
ســال ۱۹۵۴ رخ داد، و اين همزمان با نااميدی فزاينده ی بريتانيايی ها از رهبر مصر در 
پــی مذاکرات مربوط به تحويل آبراه ســويز و پايگاه های آن به مصر بود. در حالی که 
به نظر می رســيد جناح چپ سياستمداران حزب کارگر انگليس مايل به معامله با ناصر 
بودند، راســتگرايان بريتانيايی – برهبری امپرياليست هايی چون وينستون چرچيل – در 
برابــر رژيم جديد مصر درمانده و نااميد از هر گونه تغييری بودند. از ســال ۱۹۵۴ به 
بعد، آنتونی ايدن، نخســت وزير انگليس، خواستار مرگ ناصر شده بود. پيرامون جهاد 
ايدن عليه ناصر که در ۱۹۵6 به اوج خود رســيد، مرهون اســتفان دوريل)۲3۹) هســتيم. 
بگفته ی دوريل "MI6 نقشه ی ترور پرزيدنت ناصر را در نظر داشت." او می افزايد که 
مشــاور ناصر، محمد هيکل، در کتاب "بريدن دم شير"، کپی تلگرام مامور سيا، جيمز 
ايچلبرگر)۲۴۰)، به آلن دالس، رييس ســازمان ســيا را که در آن شرح گفتگوهای ايچلبرگر 
در لندن با جورج يانگ)۲۴۱) مامور  MI6 آمده بود، منتشــر ســاخت. هيکل مينويسد: 
"او]جورج يانگ[ آشــکارا از ترور ناصر سخن گفته و حتی از تعبيرهايی مودبانه تری 
چون برچيدن او استفاده نکرده بود. اوهمچنين گفته بود که آدمهايش در مصر و ديگر 
کشــورهای عربی افراد مناســبی برای اين کار]ترور ناصر[ دارند." ايچلبرگر- همچون 
کاپلند از اندک موافقان ناصر در ســازمان ســيا- آنچه را که يانگ درباره ی ناصر گفته 
بود فاش ساخت!)۲۴۲) يک ماه بعد، ياوه سرايی ايدن بود که " می گوييد ناصر را منزوی 
يا خنثی کنيم؟ اين چه مهمالتی اســت که می بافيد؟ من ميخواهم که او نابود شود، آيا 
نمی فهميد؟ من مرگ او را آرزو می کنم.... و ابدا برايم مهم نيســت اگر....آشــوب و 

هرج و مرج مصر را فراگيرد.")۲۴3)
 .(0( .Gordon, p )((7(

 Trefor Evans )((8(
 Stephen Dorril )((9(

 James Eichelberger )(40(
 Jeorge Young )(4((

 .((0 .p ,)(000 ,New York: The Free Press( Stephen Dorril, M(( - )(4((
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در نخســتين ماههای ســال ۱۹۵۴، زمانی که درگيری ميان ناصر و اخوان المسلمين آغاز 
شــد، اندک اندک آشــوب نيز مصر را فرا می گرفت. آغاز آشــوب هــا، هنگامی بود 
که آدمکشــان اخوان المســلمين در ماه ژانويه در دانشگاه قاهره به هواداران ناصر حمله 
کردند. انور ســادات، عضو پيشين اخوان المســلمين که اينک ستاره ی بخت خويش را 
در همکاری با ناصر ضد جمعيتی که پيشــتر در آن عضويت داشــت می ديد، مقاله يی 
نگاشــت، و در آن بــه گروه هايی که " از مذهب ســوء اســتفاده می کنند" تاخت. دو 
روز پــس از آن، ناصر بيانيه يی صادر و ضمن اعالم غيرقانونی بودن فعاليت گروه های 
تروريستی، اخوان المسلمين را آلت دست بريتانيا خواند. در بيانيه آمده بود:" انقالب به 
واپســگرايی اجازه نخواهد داد تا با نام مذهب خود را بازتوليد نمايد.")۲۴۴) اسناد خارج 
شــده از بايگانی محرمانه نشان می دهد که اينتليجنس سرويس بريتانيا به دقت فعاليت 
اخوان المسلمين را گزارش می کرده، از جمله " شايعات مربوط به برخوردهای ميان افراد 
اخوان المســلمين و نيروهای پليس در دلتای نيل و نيز جلســات پنهانی برگزار شده در 

اسماعيليه را.")۲۴۵)

بگفته ی رابرت باير)۲۴6)، کارشــناس عمليات پنهانی ســيا، اين سازمان موافق بکارگيری 
اخوان المسلمين عليه ناصر بود. باير در کتاب "خفتن با شيطان" خطوط کلی کوششهای 

فوق سری اياالت متحده را چنين توصيف ميکند:

" پشــت پرده ی ماجرای بســيار محرمانه يی که در واشــنگتن دنبال می شد، چنين بود: 
کاخ ســفيد اخوان المســلمين را به ديد متحد خويش می نگريســت، همچون ســالحی 
ضد کمونيســم. عمليات پنهانی در دهه ی ۱۹۵۰ بوســيله ی بــرادران دالس - آلن دالس 
بعنوان رييس ســيا و جان فاستر دالس وزير خارجه- هنگامی که آنها با حمايت مالی از 
اخوان المســلمين از سوی عربستان سعودی ضد ناصر موافقت کردند، آغاز شد. تا آنجا 
که به دغدغه های واشنگتن بازمی گشت، ناصر يک کمونيست بود. او صنايع سودآور 
مصر، از جمله آبراه ســويز را ملی کرده بود. منطق جنگ ســرد به نتيجه ی روشــنی 
می انجاميــد: اگر خداوند موافقت می کرد که در جبهــه ی ما بجنگد، همه چيز خوب 
بود.  چنانچه خداوند ترور سياســی را جايز می شــمارد آن نيز تا زمانی که جايی از آن 

سخنی به ميان نيايد بر مراد ما بود.

همچون بسياری از نقشه های محرمانه ی موثر هيچ جا کمترين سخنی از اين برنامه ثبت 
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نشد. هيچ يافته يی از سيا، هيچ ابالغيه يی به کنگره و از اين دست نبود. حتی يک پنی 
از خزانه ی کشــور برای حمايت مالی اين نقشه خارج نشد. به ديگر سخن، هيچ سندی! 
همه ی آنچه کاخ ســفيد بايد انجام می داد، دادن چراغ ســبزی به کشورهای حامی افراد 

اخوان المسلمين چون عربستان سعودی و اردن بود.")۲۴7)

طبق شــواهد موجود، زمانــی که بريتانيا و اياالت متحده بازی بــا آتش را آغاز کردند 
و دســت بکار بســيج تروريســت های اخوان المســلمين عليه ناصر بوده اند، جمعيت 
اخوان المسلمين با گروه اسالمی خشونت طلب و تروريست ايرانی به نام فداييان اسالم 
همکاری داشــته است. گروهی که يکی از بنيادگذاران آن، کاشانی، روحانی )آيت الله( 
ايرانی، با ســيا برای سرنگونی حکومت مصدق همراه شد. برنارد لوييس، افسر پيشين 
اينتليجنس سرويس و شرق شــناس برجسته، به اين نکته توجه داد که تصميم جمعيت 
اخوان المسلمين برای همراهی در مخالفت با ناصر، تا اندازه يی به پيوندهای اين جمعيت 
با فداييان اسالم مربوط بود. لوييس گزارش می کند که شورش اخوان المسلمين در سال 
۱۹۵۴ عليه ناصر نتيجه ی ديدار رهبر فداييان اسالم از قاهره در همان سال، و تحريکات 

او بوده است:

" در سازمان ايرانی فداييان اسالم، همان ايدياليسم و خشونت طلبی، همان تقوای مذهبی 
و تروری که از اخوان المســلمين ســراغ داريم، ديده می شود. اگر چه آنها شيعه هستند، 
ولی باورهای پان اسالميستی مشابه با نظرات همتايان مصريشان - که با آنان تماس هايی 
نيز داشتند- دارند. در 7 مارس ۱۹۵۱ يکی از اعضای فداييان اسالم به سوی ژنرال رزم 
آرا، نخســت وزير وقت تير اندازی کرد و او را بقتل رساند. ديدار رهبر فداييان اسالم، 
نواب صفوی از مصر در ژانويه ۱۹۵۴ ســبب نخستين برخورد جدی آشکار ميان افراد 

جمعيت اخوان المسلمين و رژيم نظامی ناصر شد.")۲۴8)

پيوندهای فداييان اســالم با اخوان المسلمين در سال ۱۹۵۴ بخوبی بيانگر اين امر است 
که بنيادگرايی اســالمی حتی در دهه ی ۱۹۵۰، حقيقتا در سطحی بين المللی فعال بوده 
اســت، و فراتر از محدوده ی مرزهای ملی در جهان عرب، توانسنه بود افراطيون عرب 
را با متحجرين پاکســتان و نيز ســتيزه جويان ســنی را با شــيعيان ايرانی و ديگر نقاط 
پيوند دهد. اکنون نيز، پس از گذشــت نيم ســده، روشن نيســت که آيا اياالت متحده 

 ,Robert Baer, Sleeping with the Devil )New York: Crown Publishers )(47(
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گاه بوده اســت  بــه قدرت و دامنه ی فعاليت جهانی نيروهايی که با آنها کار می کرد، آ
يا خير. آيا آمريکاييان می دانســتند که راستگرايی اسالمی در مصر، عربستان سعودی، 
ايــران و ديگر نقاط ســايه وار اما به صورت يکپارچه در ســطح جهانی عمل می کند يا 
اينکــه اياالت متحده باور داشــت که می تواند بصورت مــوردی، هر جا و هر زمان که 
بخواهد، اســالمگرايان را به خدمت گيرد؟ واقعيت اين اســت کــه تا آغاز دهه ی ۱۹۵۰ 
اسالمگرايان سازماندهی ارگانيک در سطح جهانی، و گونه گون در کشورهای مختلف 
پديد آورده بودند و وجود آن برای چندين دهه از چشم سيا پنهان بوده است. در مقابل، 
ديپلمات های آمريکايی وشــخصيت های سيا ترجيح می دادند فعاالن اسالمی را تنها در 

پيوند با کشورهايی که از آنها برخاسته بودند، ببينند.

در ســال ۱۹۵۴ روابــط ناصــر و اخوان المســلمين تيره تــر گرديد. اگر چــه فعاليت 
اخوان المسلمين منع قانونی داشت اما همچنان حضور قدرتمندی در مصر داشت. ناصر، 
نخســت، نجيب را از سر راه برداشت. او، در پی مبارزه يی طوالنی در ميانه ی فوريه و 
مارس، نجيب را به حاشــيه راند و در اين روند اخوان المسلمين را نيز با زبردستی خنثی 
کرد. در آوريل، ناصر نخســتين گروه از رهبری اخوان المسلمين را به پای ميز محاکمه 
کشــاند، مواجهه ی پايانی با جمعيت اجتناب ناپذير می نمــود. پليس مصر فعاليت های 
جمعيت را می پاييد و حتی با ورود به مساجد مراقب خطبه های روحانيون افراطی بود. 
در ســپتامبر، دولت مصر ۵ تن از افراد اخوان المســلمين را که در سفر سوريه بودند از 
تابعيت مصر محروم کرد. در ميان آنان ســعيد رمضــان، ايديولوگ اصلی جمعيت هم 
بود. اين ۵ نفر برای شــرکت در همايشــی در دمشــق که در آن اعضای اخوان المسلمين 
عراق، اردن و ســودان را برای مقابله با ناصرسازمان داده بودند، عازم شدند.)۲۴۹) در پی 

اين ماجرا، اعضای برجسته ی اخوان المسلمين نيز، همچون حديبی پنهان شدند.

ســرانجام در ۲6 اکتبر يکی از اعضای اخوان المســلمين 8 گلوله به سوی ناصر شليک 
کرد. واقعيات پيرامون اين ترور آشــکار نيست، اما در بسياری از گزارشات چنين آمده 
که شــليک ها از روبرو و بوســيله ی يکی از اعضای اخوان المسلمين بوده است که بی 
درنگ نيز دستگير شد. آيا توطيه ی بزرگتری پشت پرده بود؟ آيا بريتانيا ترور ناصر را 
به اخوان المسلمين القا کرده بود؟ بی گمان چنين بود، اسناد نشان می دهد که اين ترور 

نقشه ی ايدن بوده است.

در ميانــه ی دهــه ی ۱۹۵۰ بريتانيايی ها در فعاليت هايی که گويی خبر از کوشــش های 
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آينده برای قتل فيدل کاســترو بوسيله ی سازمان سيا در دوره ی جان.اف.کندی می داد، 
ايده های بی شماری برای ترور رهبر مصر داشتند که بسياری از آنها بس نابخردانه بود. 
برای نمونه، بريتانيا مبالغی پول به مصر ســرازير کرد تا پزشــک ناصر را برای مسموم 
کردن او تطميع کند. بر اساس نقشه يی ديگر بايد "شکالت کروپجه مرسوم مصريان که 
به سمی مهلک آغشته شده بود" به ناصر تعارف می شد، يا طبق طرح جيمزباند گونه ی 
ديگری " جعبه ســيگار ويژه يی، دارت مســمومی را پرتاب کند".  نيز بريتانيا کوشيد 
تا "قرصی ســمی در فنجان قهوه ی ناصر بيندازند." )کاپلند که درباره ی  نقشــه ی اخير 
می دانست، می گويد که بشوخی با ناصر درباره ی آن سخن گفته است. " جمال رويت 
را به آنســو برگردان تا ببينم می توانم اين ســم را در قهوه ات بريزم."()۲۵۰) اما همه ی اين 
نقشه های رندانه ی بريتانيا شوخی نبود، و چنين کوششهايی اين تصور را واقعی می نمايد 
که بريتانيايی ها تالش داشته اند تا تروريست های کارآزموده ی اخوان المسلمين را برای 

اين مقصود  بکار بگيرند.

انتقام از اخوان المســلمين برق آســا ومهلک بود. بيش از هزار نفر از اعضای جمعيت 
دستگير شدند؛ بسياری به زندان های بلند مدت محکوم شدند و 6 تن نيز اعدام. اموال 
جمعيت مصادره و دفاتر و مراکز خيريه وابسته بدان نيز از سوی نمايندگی های دولتی 
ضبط شــد. در ماه نوامبر، نجيب بــا اعتبار رو به افولش در ميان ارتشــيان، و متحدان 
پراکنده شــده اش در اخوان المسلمين، به کلی از دولت برکنار شد، اينچنين، سولزبرگر 

از او در نيويورک تايمز با عنوان "کرنسکی کاله قرمز" ياد کرد.)۲۵۱)

ناصر برای دستگيری باقيمانده ی رهبران اخوان المسلمين مانور جوجيتسو)۲۵۲) گونه يی را 
ضد يک دسته از نازی های پيشين که پس از جنگ دوم جهانی در مصر جا خوش کرده 
بودند، آغاز کرد. در زمان جنگ، بســياری از اسالمگرايان افراطی و فعاالن اسالمی از 
جمله حاج امين الحســينی، مفتی اورشليم، که در قاهره اسکان گزيده بودند پيوندهای 
صميمانه يی با نازی ها و ســرويس اطالعات آلمان داشــتند. پس از جنگ، بســياری از 
نازی های پيشــين که از دادرســی نورنبرگ و ديگر دام ها جسته بودند، به پناهگاه های 
امن در اين ســو و آن ســوی جهان گريختند و در اين ميان، بويژه مصر در دهه ی ۱۹۴۰ 
مامن نازی ها بود. تا آن هنگام، سيا و  MI6 بسرعت نازی های پيشين را در جنگ سرد 
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 .(9(4
))))( ورزشی که در آن از نیروی حریف ضد خودش استفاده میکنند.)م( 
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عليه اتحاد شــوروی به اســتخدام خويش در می آوردند. سيا و ارتش اياالت متحده، در 
پی همکاری با راينهارد گهلن)۲۵3)، رييس پيشــين سرويس جاسوسی نازی ها، به تاسيس 
ســازمان مشهور گهلن ياری رساندند. اين سازمان، انجمنی از جاسوسان نازی پيشين بود 
که بوســيله ی جيمز کريچفيلد)۲۵۴)، مامور سيا بعنوان هســته ی سيستم جاسوسی آلمان 
غربی اســتفاده شد. بی گمان، تعدادی از اين جاسوسان از سوی سرويس های جاسوسی 
اياالت متحده و بريتانيا برای نفوذ در مصر استخدام شده بودند اما ديگرانی هم بودند 
کــه تنها به اين اميد که مصر جان پناهی برای آنــان خواهد بود به آنجا مهاجرت کرده 

بودند.

يکی از نازی های پيشــين که ســرانجام در مصر ســکنی گزيد، فرانس بونش)۲۵۵)، نام 
داشــت که آوازه اش بخاطر انتشــار تراکتی ضد يهود با نام "عادات جنســی يهوديان" 
بود. ناصر برای کشف توطيه های افراد اخوان المسلمين، بونش را بکار گرفت. بگفته ی 
مايلز کاپلند، بونش نقشه ی عجيبی پيشنهاد کرد که بر اساس آن از نازی های سابق برای 
تشــکيل سازمانی اسالمی زيرزمينی در سطح بين المللی و در پيوند با اخوان المسلمين 
استفاده می شد. ناصر وانمود کرد که نقشه جالب است، سپس، از رييس امنيت خويش 

خواست که طبق آن نقشه برای دستگيری ديگر اعضای اخوان المسلمين عمل کند:

"بونش... نقشــه يی ارايه داد که خيلی زود توجه مصری ها را جلب کرد: بر اســاس آن 
نازی های ســر سخت را از مخفيگاه هايشان در سراســر جهان )آرژانتين، برزيل، ايرلند، 
اسپانيا و غيره( فرا خوانده  و نام های اسالمی بر آنان نهاده می شد. آنگاه به "محفل های 
زيرزمينــی" که مصــر در خالل جنگ دوم جهانــی پديد آورده بود، می پيوســتند و 
اينچنين، ســازمانی اطالعاتی، از بهترين های آلمان و مصر، برای جنگ بين المللی عليه 

کمونيسم و امپرياليسم در اختيار جمال عبدالناصر بود.

اين نقشــه به سعد افرق، افسرسرويس اطالعاتی، که آن هنگام، مسوول نظارت بر امور 
آلمانها بود، ارايه شــد. سعد، که خوش مشــربی اش چهره ی يکی از حيله گرترين های 
مصر را در او پنهان می کرد، به اجرای نقشــه تمايل فراوانی نشــان داد، اما ُمصر بود که 
جزييات بيشتری از محفل زيرزمينی به اطالع او رسانده شود. بونش که تا آن هنگام از 
بی تفاوتی مصريان نســبت به نقشه اش ناخرسند بود، پس از اظهار عالقه ی افرق خود 
را در مرتبه ی مهمی می يافت. با تشويق افرق، بونش همه ی اطالعاتی که به ياد داشت، 

 Reinhard Gehlen )((((
James Critchfield   )((4(

 Franz Buensch )((((
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بازگــو کرد و آنگاه ديگر مهاجران آلمانی را نيز به اين کار واداشــت. همين اطالعات، 
برای بدار آويختن نيمی از اخوان المســلمين کافی بود و عــالوه بر آن راهکاری کافی 
بدســت می داد، که افســران امنيتی مصر را برای مدت دو سال برای گسترش دامنه ی 

نفوذ اين سازمان هم در مصر وهم  جهان عرب، مشغول می داشت.")۲۵6)

در ۱۹۵۴، مصر و بريتانيا توافقنامه يی درباره ی آبراه سويز و حقوق پايگاههای نظامی 
بريتانيايی امضاء کرده بودند، که چندی بيش نپاييد. در ۱۹۵6، بريتانيای کبير، فرانسه 
و اســراييل توطيه يی عليه مصر برای ســرنگونی ناصر و بدســت گرفتن کنترل آبراه 
ســويز چيدند؛ توطيه يی که در اجرای آن از اخوان المسلمين ياری جستند. هنگامی که 
رودررويی بريتانيا و مصر به مرحله ی بحرانی رســيد، عمال اخوان المسلمين ناتوان بود 
زيرا بســياری از اعضايش در زندان و بسياری در تبعيد و شماری نيز در زندگی مخفی 
بســر می بردند. اما همه ی اينها مانع از دســت يازيدن بريتانيا بسوی متحد قديمی اش 
نمی شــد. بارها پيرامون داستان آبراه سويز، ســخن گفته اند؛ اينکه ناصر برای ساخت 
سد اســوان از اياالت متحده درخواست کمک مالی کرد و آمريکا بشکلی توهين آميز 
از اعطای آن خودداری ورزيد، اينکه چگونه اياالت متحده از فروش اسلحه به مصر سر 
باز زد، اينکه اتحاد شــوروی پای پيش نهاد و سالح های ساخت چکسلواکی را به ناصر 
فروخــت و مصر را يــاری کرد، اينکه چطور بريتانيايی ها چــوب الی چرخ مذاکرات 
انتقال حق مالکيت کانال ســويز به مصر می گذاشتند و سرانجام اينکه چگونه لندن و 
پاريس با همراهی اســراييل وارد جنگ عليه ناصر شــدند. دشمنی سخت ايدن با ناصر 
رنگی بيمارگونه و هيســتريک يافته بود. اما آنچه کمتر شناخته شده، اين واقيت است 
که زمانی که توطيه برمال شد، بريتانيا نشست های محرمانه يی با اخوان المسلمين در ژنو 
داشت. بگفته ی دوريل دو بريتانيايی به نامهای  نيل مک لين)۲۵7) و جولين امری )۲۵8)به  
MI6 برای سازماندهی اپوزيسيونی مخفی عليه ناصر در جنوب فرانسه و سويس ياری 
رســاندند." آنها تا بدان جا پيش رفتند که در ژنو با اخوان المسلمين وارد مذاکره شدند. 
رييــس اداره ی MI6 در ژنو نورمان داربی شــاير)۲۵۹) بود. گــروه بريتانيايی مذاکره 
گاه کرده بود و آن را از ديگر افراد گروه سويز]که   کننده تنها  MI6 را از اين اقدام آ
عمليات نظامی  را طرح ريزی می کردند[ پنهان داشــتند. "امری"، اسامی مختلفی را به 

.(8( .Copeland, p )((((
Neil McLean  )((7(
Julian Amery  )((8(

 Norman Darbyshire )((9(
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]ســلوين[ لويد)۲6۰)، وزير خارجه ی بريتانيا ارســال کرد.")۲6۱) ماهيت واقعی تماس های  
MI6 با اخوان المسلمين در اين دوره، در اروپا روشن نيست. اما دامنه ی آن احتماال بايد 
از تالشهای پنهانی برای ترور ناصر تا تشکيل دولت مخفی در تبعيد برای جايگزينی با 

رژيم ناصر پس از جنگ سويز باشد.

نقشه ی فرانســوی ها که در ۱۹۵6 فاش گرديد، بيشتر به طرح های امپرياليستی سده ی 
نوزدهم می مانست. لندن و پاريس در نظر داشتند اسراييل را وارد جنگ با مصر کنند. 
بر اســاس اين توطيه بريتانيايی ها و فرانســوی ها چند روزی منتظر می ماندند، سپس با 
مداخله ی نظامی، آتش بســی را به مصر و اســراييل تحميل و در اين ميان کنترل آبراه 
ســويز را نيز قبضه می کردند. آنهــا اميدوار بودند که حکومــت ناصر در اين گير و 
دار سقوط کند- و حتی ســرنگونش کنند. اخوان المسلمين نيز گرچه ناتوان شده بود، 
آماده ی اجرای باقی نقشه و سرانجام بدست گرفتن قدرت باشد، در پايان هم، پرزيدنت 
آيزنهاور- از ترس اينکه مبادا اتحاد شــوروی از تجاوز بريتانيا- فرانسه- اسراييل بسود 
خود بهره برد- همرا ديگر کشــورها وارد عمل شــده و مانع از آن می شد. برای چندی 
در ايــن هنگامه، چنين می نماييد کــه اياالت متحده بار ديگر ايــن فرصت را دارد که 
روابــط مثبتی بــا ناصر برقرار کند. با اين همه، بی درنگ اين فرصت از دســت رفت 
و برادران دالس بار ديگر به برنامه های معمول خويش عليه ناصر و ناسيوناليســم عرب 

روی نهادند.

اما، در وزارت خارجه و ســازمان سيا، بودند افرادی ناخرسند از دولتمردان ضد ناصر. 
يکــی از اينها، کاپلند، تحســين گوی بی پروای ناصر بود. کاپلند ضمن تحســين ناصر 
و نيز ســرزنش بی غرضانه ی او می نويســد: "او يکی از شــجاع ترين، پاک ترين و در 
راه خويش انســان دوســت ترين رهبران ملی اســت که تا کنون ديده ام.")۲6۲) همچنان 
که دهه ی ۱۹۵۰ ســپری ميگشــت و بازيگران جنگ سرد در واشنگتن ناصر را شيطانی 
مجســم جلوه می دادند، از شــمار کاپلند و همفکرانی چون او کاســته می شد. کاپلند 
می گويد که عرب شناســان وزارت خارجه نسبت به ناصر با "تساهل" می نگريستند. اما 
"اين اندک تمايل نيز با مخالفت موسســات اقتصــادی" بويژه کمپانيهای بزرگ نفتی و 
بانک ها خنثی شــد. چنانکه جريان بر خالف نگاه کاپلند به ناصر پيش رفت، يکی از 
همکاران شــوخ وی در ســيا در خالل ديداری از قاهره او را به کناری کشيد و گفت: 

 Selwyn Lloyd )((0(
 .((9 .Dorril, p )((((

.(8( .Copeland, p )((((
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"فکر می کنم، ســرانجام ما هواداران ناصر را  ســر بزنگاه گرفته ايم." در ۱۹۵۴، کاپلند 
با ناراحتی می نويسد که رييس سيا در قاهره در تلگرامی به واشنتگتن از آنان خواست 
که اســراييل را وادار به تکيه بر "توانايی ستودنی اخوان المسلمين برای سرنگونی ناصر" 
کنند.)۲63) جان ُول)۲6۴)، اسالم شناس برجسته، بگونه يی بی تفاوت می گويد که حمايت 
سيا از اخوان المسلمين در خالل جنگ سرد درست بود. وی می گويد:" اخوان المسلمين 
عاملی هوشمند و زيرک بود. آنان تنها جايگزين مناسب ناصر بودند. حزب کمونيست 
مصر کمترين شانسی برای پيروزی نداشت. بلحاظ اطالعاتی و سياستگزاری عملياتی، 

بی خردی ما بود که ارتباطی با آنها نگرفتيم.")۲6۵)

با نگاهی به گذشــته، کمتر چيزی چنان نابخردانه می نمايد که گذشت. اياالت متحده 
نيازی به جايگزينی ناصر نداشــت، بلکه بايد او را زير چتر حمايت خويش می گرفت 
و بــرای محو اســالمگرايی افراطــی ياريش می کرد. امــا در مقابل، سياســت اياالت 
متحده سرســختی عليه ناصر و پيوستن به خاندان سلطنتی عربستان سعودی و متحدان 
بنيادگرايشــان بود و اينگونه بدرازای چندين دهه، آمريکا کوشــيد تا اســالم سياسی را 

کارپايه ی نفوذ خويش در خاورميانه کند.

و بيشــتر اينکه، انعطاف ناپذيری ايديولوژيک برجســتگان سياست خارجی آمريکا، به 
مورد مصــر محدود نبود. آنها هنگامی که در تکاپوی برانــدازی ناصر بودند همزمان 
کوشــيدند حکومت يکی ديگر از رهبران ناسيوناليســت منطقــه يعنی محمد مصدق 
نخست وزير ايران را سرنگون سازند. اين تالشها در کودتای مشهور ۲8 مرداد ۱33۲ در 
پی عمليات پنهانی سيا در ايران به اوج خود رسيد، و همچون مصر اسالمگرايان افراطی 

ايران نيز نقش برجسته يی در اين کودتا بازی کردند.

 .(84 .Ibid., p )((((
 John Voll )((4(

.(004 John Voll, interview with author, March   )((((
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ارتباط های انگلیسی

  روحانیون در ایران

طنــز روزگار چنيــن بود، کــه ناصر و مصدق هــر دو در آغاز خيز بســوی قدرت از 
انــدک پشــتيبانی آمريکا برخوردار شــوند. اما الزامات جنگ ســرد سياســت اياالت 
متحــده ی آمريکا را عليه هــر دو پيش برد. در آغاز، اياالت متحــده با اطمينانی لرزان 
از ناسيوناليســت های ايرانی به رهبری مصدق حمايت کرد، و اين بر پايه ی آن سياست 
آغازين واشــنگتن بود که ناسيوناليست های ليبرال جهان سومی می توانند کشورهايشان 
را مدرنيزه ســازند و همزمان در اردوگاه غرب بمانند. اما دولت آيزنهاور خريدار چنين 
سياســتی نبــود و بر اين بود که شــما، با ما يا برماييــد. با ما بودن بديــن معنا بود که 
رهبران کشورهای جهان سوم بايد در پيمان های نظامی پيوسته به آمريکا اجازه ی برپايی 
پايگاه های نظامی می دادند، و با واگذاری امتيازهای اقتصادی، سياســت های اقتصادی 
بازار آزاد را در کشورهايشــان پياده می کردند. شــايد در شــرايط جهانی کمتر قطبی، 
مصدق، چونان ناصر، می توانســت به مصالحه و سازشــی درازمدت با واشنگتن دست 

يابد، اما جنگ سرد حکم خويش می راند.

همچنانکه در مصر، اخوان المســلمين را عليه ناصر بسيج کردند، در ايران نيز، نيروهای 
اســالمی به شيوه يی بدســگاالنه عليه مصدق بکار گرفته شدند. بخشی از اسالمگرايان 
دست راســتی تحت رهبری روحانيون، که شاه را در سال ۱3۵7 سرنگون ساختند، در 

۱33۲ از سازمان سيا برای حمايت از شاه پول گرفتند.

مصدق، حقوقدان دانش آموخته ی پاريس و ســويس، شــخصيت پيچيده يی داشت. او 
تا پيش از ســال ۱33۲ چندين دهه در متن سياســت ايران بود. وی در ســال ۱۹۱۵، در 
دوره ی قاجــار، نماينده ی پارلمان، و در ۱۹۲۴ وزير امور خارجه ی ايران بود. پيوندهای 
خانوادگی مصدق با شــاهان قاجار او را در تقابل با رضا پهلوی و پسرش می نماياند. اما 
اين، تنها يک پندار بود. مصدق در ســال ۱۹۴۴ )۱3۲3 شمسی( بار ديگر به نمايندگی 
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پارلمان برگزيده شــد، و اينبار بعنوان مدافع سرسخت و پرشور ملی کردن صنعت نفت 
ايــران، که آن هنگام در چنگ کمپانی بريتانيايی بريتيش پتروليوم بود. مصدق رييس 
کميســيون نفت در پارلمان شد و يک جنبش سياسی ايتالفی به نام "جبهه ی ملی ايران" 
پديد آورد. پس از ترور ژنرال "علی رزم آرا" در۱3۲۹ شاه دريافت که ناچار به پذيرش 
نخســت وزيری مصدق اســت. اما مصدق ملی کردن کمپانی نفتی ايران و انگليس را 
به تصويب قانونی رســاند. اين رويداد، ضربه يی فاجعه آميز برای انگليس بود؛ کمپانی 
نفتی ايران و انگليس، که آن هنگام بدين نام خوانده می شــد و بعد ها بريتيش پتروليوم 
نام گرفت، از طرح های امپرياليســتی بريتانيا بود که از ميانه ی جنگ اول جهانی بدان 
آغازييد، و نيز پروژه ی ويژه ی وينســتون چرچيل بود، که نفت ايران را منبع ســوخت 
ناوگان دريايی بريتانيا در ســطح جهان می دانســت. مصدق در پی ملی کردن صنعت 
نفت، بی درنگ چهره يی نفرت انگيز در لندن شــد، و بسختی با شاه که انگيزش های 
ناسيوناليســتی اش تابع تمايالت او برای نگهداری تاج و تخت و روابط خوبش با لندن 
و واشنگتن بود، رودررو گرديد. در آغاز، بسياری از روحانيون سياسی ايران درجبهه ی 
ملی شرکت جســتند اما بزودی جبهه ی ملی را ترک گفته، به کارزار تحت حمايت سيا 
عليه مصدق پيوســتند، که ســرانجام به کودتای نظامی ۲8 مرداد ۱33۲ انجاميد. شــاه 
که از کشــور گريخته بود، بار ديگر بر تخت طاووس نشانده شد و ملی کردن صنعت 
نفــت لغو گرديد. در اين گذر، اياالت متحده نيز خود را در نفت ايران شــريک کرد: 
۴۰ درصد از ســهم نفت در کنسرسيوم جديد به ۵ کمپانی بزرگ آمريکايی داده شد و 

سهم بريتيش پتروليوم نيز کاهش يافت.

رويدادهای کودتای ۲8 مرداد ۱33۲، که با همدســتی مشترک سيا و  MI6  اجرا شد، 
بارها بازگو شــده است. اما آنچه بندرت ســخنی از آن به ميان آمده، واقعيت همکاری 
نزديــک روحانيون و علمای ايران با ســازمانهای جاسوســی انگلســتان و آمريکا برای 
ســرنگونی مصدق اســت. بحران آفرينی اوباش خيابانی به پشــتوانه ی پولهای سيا، با 
ســازماندهی غوغاگران وابسته به علماء و روحانيون خواستار براندازی نخست وزير و 
بازگشت شاه، نقش آفرين کودتا شد. آيت الله سيد ابوالقاسم کاشانی، روحانی برجسته 

و نماينده ی شاخص اخوان المسلمين در ايران شخصيت محوری اين حرکت بود.

بگفته ی بســياری از شخصيت های رژيم پيشــين ايران، ]آيت الله[ خمينی آن هنگام، از 
روحانيون ميانه ســال و گمنامی بــود  که در تظاهرات ضد مصدقی ســازمان يافته از 
سوی سيا شرکت نکرد.)۲66) ۲۵ سال پس از کودتای ۱33۲، ]آيت الله[ خمينی، در سال 

))))(  مصاحبه با شخصیت های سیاسی پیشین ایرانی. 
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۱3۵7، با رهبری مذهبی انبوه مردم، شــاه را بزير کشــيد و جمهوری اسالمی ايران را 
پديد آورد.

آيت ابوالقاســم کاشــانی )۱۹6۲-۱88۲( ذاتا روحانی سياســی بود و فعاليت سياســی 
خويــش را از دهه ی ۱۹۲۰ و از نمايندگی در پارلمان ايران آغاز کرد. در ايران روحانيت 
به اينکه از هيچ کاری برای حفظ پايگاه خويش فرونمی گذارد، شــهره بود و از همين 
رو در دهــه ی ۱3۰۰، روحانيون پر نفوذ با هياهوی بســيار، مانع از برپايی جمهوری در 
ايران شــدند.  رضا پهلوی، ديکتاتور نظامی که در اوايل دهه ی ۱3۰۰ قدرت را در ايران 
بدست گرفت، ستاينده ی کمال آتاتورک، رهبر سکوالر جمهوری ترکيه، و خواهان پياده 
کــردن الگوی جمهوری ترکيــه در ايران بود. اما روحانيون، ازجمله کاشــانی، از اينکه 
يک جمهوری ســکوالر قدرت و نفوذشان را محو سازد در هراس بودند. اينچنين، آنان 
خواهان ماندگاری پادشــاهی بودند. اشــرف پهلوی، خواهر دوقلوی شاه، در خاطراتش 
پيرامــون مقابله ی روحانيون با جمهوری خواهی ]پدرش[ می نويســد:" پدرم به برپايی 
جمهوری يی از نوع ترکيه مايل بود. او اين نظر خويش را با روحانيون برجســته ی شيعه 
در ميان گذاشــت. اما در ديداری در شــهر مقدس قم، روحانيون- هواداران ثابت قدم 
فيوداليســم- به پدرم گفتند که آنها در مقابل هر نقشه يی برای ايجاد جمهوری خواهند 
ايســتاد.")۲67) رضا ]پهلوی[ که آمادگــی مقابله با نفوذ پرقــدرت مذهبی روحانيون را 
نداشــت، ايده های خويش را ترک گفت و خود را شــاه خواند. کاشانی جوان يکی از 

عامالن و حاميان شاه ]رضا پهلوی[ بود.

در خالل بيســت سال آينده، دشــمنان کاشــانی دو گروه بودند: کمونيست ها و شاه. 
همچون همه ی اســالم گرايان، علماء ايران نيز از کمونيســت ها و نماينده ی آنها، حزب 
توده ايران متنفر بودند، و از قدرت مذهبی خويش ضد چپ ها استفاده می کردند. اما 
آخوند ها، تهديد اصلی برای قدرت خويش را از سوی شاه می دانستند، که آنها را بعنوان 
عتيقه هــای مقدس با ذهنيت قرون وســطايی که در برابر کوششــهای او برای مدرنيزه 
کردن کشور می ايســتند، خوار می شمرد. شاه در سالهای دهه ی ۱3۱۰ با الگوبرداری از 
مدل جمهوری آتاتورک، بســختی با روحانيون روياروی شــد. او دادگاه های شرعی را 
تحت کنترل دولتی سامان داد و برخی اوقاف مذهبی روحانيون را ملی کرد. اينگونه، 
با برچيدن منبع مهم درآمد روحانيت از قدرت مالی آنان کاســت. شاه با ممنوع کردن 
جامه ی اسالمی، مدل غربی پوشش را رواج داد، کنترل امور ازدواج و طالق را بدست 

 Ashraf Pahlavi, Faces in a Mirror: Memoirs from Exile )Englewood )((7(
 .9-8 .Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, I98o(, pp



113 »بازی شیطانی«

گرفت، و با اســالمگرايان بر ســر آزادی زنان وارد کارزار شد. شاه ورود زنان به اماکن 
عمومی را آزاد اعالم کرد، و حجاب و چادر اجباری را ممنوع کرد. همچنين در ۱۹3۹، 
شــاه عمل دهشــتناک قمه زنی را که از رسوم تحريف شــده ی مذهبی شيعيان است، 
ممنوع کرد.)۲68) چنين رويه يی از ســوی تجددگرايان ايرانی با اســتقبال روبرو شد، اما 
روحانيون از آن خشمگين بودند. کاشانی که اغلب شاه  به او می تاخت، آرام آرام و در 

نهان بر قدرت سياسی خويش می افزود.

همانگونه که اخوان المسلمين در اواخر دهه ی ۱۹۴۰ در مصر به اقدامات تروريستی روی 
نهاد، در ايران نيز، کاشانی و همدستانش خشونت تروريستی را عليه شاه بر انگيختند. 
در ۱۹۴۵، کاشــانی به تاسيس شاخه ی ايرانی اخوان المســلمين با نام "فداييان اسالم" به 
رهبری آخوندی افراطی به نام نواب صفوی، ياری رساند. يک رشته حمالت تروريستی 
از ســوی جنبش کاشانی انجام گرفت. از جمله تالش برای ترور شاه بوسيله ی يکی از 
اعضای محفل اســالمی زيرزمينی و مرتبط با نشــريه ی "پرچم اسالم" در ۱3۲7، ترور 
عبدالحســين هژير، وزير دربار شاه، بوسيله ی يکی از اعضای فداييان اسالم در ۱۹۵۰، 
بقتل رســاندن ژنرال رزم آرا، نخست وزير، توســط يکی ديگر از فداييان اسالم ]خليل 
طهماسبی[، آنهم درست در بحبوحه ی مذاکرات تهران با لندن بر سر حق مالکيت ايران 
بر منابع نفتيش، در ۱۹۵۱. شــاه در خاطراتش می نويســد رزم آرا " هنگامی که به قتل 
رســيد، توافق با کمپانی نفتی ايران و انگليس را با خود داشــت." )۲6۹)بسياری از دانش 
آموختــگان ايرانی، از شــاه گرفته و پايين تر، درباره ی پيوندهــای بريتانيا با روحانيت 
ايران و جنبش اســالمی- حتی اگر اقدامات تروريستی آنها را شامل آن ندانيم- بدگمان 

بودند.

فريــدون هويدا، ســفير ايران در ســازمان ملل تا انقالب ســال ۱3۵7، کــه برادرش، 
اميرعباس هويدا، نخســت وزير ايران در خالل دهه ی ۱۹7۰، پس از انقالب ايران اعدام 
شــد، می گويد:" بريتانيايی ها می خواســتند امپراتوری خويش را نگاه دارند و بهترين 
راه بــرای نيل به اين هدف  ‘تفرقــه بينداز و حکومت کن’ بود. انگليســيان در همه ی 
جبهه ها بازی می کردند. با اخوان المســلمين در مصر و با آخوندها در ايران، اما همزمان 
با ارتش و خانواده های ســلطنتی نيز وارد معامله می شدند." هويدا می گويد که بريتانيا 

For an account of the secularizing measures undertaken by Shah Reza )((8(
 .((( .p ,)(989  ,Pahlavi, see Dilip Hiro, Holy Wars )New York: Routledge
Mohammed Reza Pahlavi, Answer to History )New York: Stein and )((9(
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اسالمگرايان را به ديده ی ابزاری برای گسترش قدرت و نفوذ خويش می نگريست. وی 
می افزايد:

"آنها]انگليســيان[ با آخوند ها ارتباطات مالی داشــتند. آنها برجسته ترين و متنفذترين 
روحانيون را می يافتند و از آنها پشــتيبانی مالی می کردند. آخوند ها نيز زيرک بودند: 
آنها می دانســتند که انگليســی ها مهمترين قدرت جهان اند و مضافا اينکه مساله بر سر 
پول بود. انگليسی ها چمدان های پر از پول، به بازاريان و تجار ثروتمند که هر کدامشان 
مرجع تقليد مورد حمايت مالی خويش را داشــتند، می دادند. اين، شيوه ی انگليسی ها 
بود.")۲7۰) اشــرف در خاطراتش درباره ی پيوندهــای نامقدس ميان انگليس و روحانيون 

ايران می نويسد:

"بســياری از روحانيون با نفوذ با نمايندگان قدرتهای بزرگ، و بيشــتر با بريتانيا، پيوند 
داشــتند. در ايران اين گفته مشــهور اســت که چنانچه عمامه ی آخونــدی را برداريد، 
خواهيد ديد که روی ديگرش نوشــته شــده  "ساخت انگليس". آخوندهای شيعه قدرت 
نفوذ فراوانی در ميان توده ها داشــتند. برای دهقانان و عوام تشخيص مرز ميان مذهب 

و سياست دشوار بود.")۲7۱)

اشرف، می افزايد که لندن، پس از جنگ دوم جهانی، در راستای استراتژی جنگ سرد 
برای دستيابی به خاورميانه اســالمگرايی افراطی را نيرو بخشيد." با تشويق انگليسيان، 
که آخوندها را نيرويی در مقابل کمونيســم می پنداشــتند، مولفه های راســت مذهبی 

افراطی در ايران که سالها سرکوب شده بود، ديگر بار رخ نمود.")۲7۲)

شــاه، پيش از مرگش در تبعيد، در خاطراتش می نويســد که "حسين امامی" قاتل وزير 
دربار شــاه در ۱۹۵۰، پيوندهايی با فداييان اســالم و بريتانيا داشــت. شاه می افزايد: " 
او عضو گروه مذهبی فرامحافظه کاری، متشــکل از متعصبان مذهبی واپســگرا بود و 
احتماال با سفارت انگلستان در تهران تماسهايی داشته است. بريتانيايی ها همه جا بودند، 

آنها با واپسگراترين بخش روحانيت ايران پيوند داشتند.")۲73)

در اوايــل دهه ی ۱33۰، نفوذ بريتانيا در ايران دچــار تهديد بود. از جنگ اول جهانی، 
بريتانيايی ها از نفت ايران برخوردار بودند. پس چندان شگفت آور نبود که آمريکا در 

)70)(  مصاحبه با فریدون هویدا بتاریخ می 004).
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آغاز مصدق را بديدی مثبت می نگريســت. مصدق در جستجوی راهی برای مذاکره ی 
دوبــاره پيرامون قــرارداد نفتی ميان ايران و انگليس برای ســود بيشــتر ايران بود، اما 
انگلســتان شمشــير را از رو بســته و تهديد می کرد. واشــنگتن که با لندن بر سر نفت 
خاورميانــه در تضــاد بود، دولت مصــدق را  ياری کرد و به او ســالح فروخت، و در 
۱۹۵۱ نيز، مصدق از واشــنگتن ديدار کرد. تاريخدان برجسته يی می نويسد: "پرزيدنت 
ترومن در نامه يی به بريتانيا خواهان خودداری اين کشور از تجاوز به ايران شد.")۲7۴) اما 
هنگامی که مصدق طرح آمريکايی ها را برای فعاليت کمپانی های نفتی اين کشــور در 
ايران رد کرد، آمريکا نيز چهره ی ديگری به خود گرفت و عليه مصدق وارد عمل شد. 
ناگهان، سازمان تازه تاسيس سيا و  MI6 بريتانيا با همراهی يکديگر حکومت مصدق 

را سرنگون ساختند.

و اینک، کاشانی است که به میدان می آید

تــا ۱۹۵۲، کاشــانی متحد مصدق در جبهــه ی ملی بود. اما آنگاه کــه اياالت متحده و 
بريتانيــا عليه مصدق برخاســتند کاشــانی نيز او را ترک گفت و بــه صف مخالفانش 
پيوســت. کاشــانی تماس های پنهانی خويش را با گروه های اسالمی تروريستی مخفی 
نگاه داشت، اما در انظار، زيرکانه از فداييان اسالم و هوادارانش فاصله می گرفت. سيا، 
گاه بود. در گزارشی از سيا بسال ۱۹۵۲ با نام  بســيار خوب از ميزان قدرت کاشــانی آ

"چشم اندازهای نجات رژيم مصدق در ايران"، می خوانيم:

"از هنگام بازگشت مصدق به قدرت در جوالی ۱۹۵۲، پيوسته گزارشاتی از تالش برای 
براندازی حکومت وی دريافت شــده اســت. اغلب کاشانی و افسران ارتشی را رهبران 
اين تالشــها می دانند... چنين می نمايد که درگيری هــا و زد و خوردهای خيابانی ميان 
نيروهای حامی مصدق و کاشــانی سخت تر و جدی تر خواهد شد.")۲7۵) سيا نيروهايی را 
که کاشــانی می توانست بسيج کند "بازاريان و دستجاتی که پسران او می توانند سازمان 
دهند" و "افراطيون سازمان تروريستی فداييان اسالم" بيان می کند. حتی اگر آن گزارش 
را تحليلگران سازمان سيا نوشته باشند، واحد عمليات پنهانی اين سازمان پيشتر با کاشانی 
برای بســيج نيروهای وی و انگيختن "تشــنجات خيابانی" همکاری می کرده است. در 

 Mark J. Gasiorowski, U.S. Foreign Policy and the Shah: Building a )(74(
.(8 .p ,)(99(  ,Client State in Iran )Ithaca, N.Y.: Cornell University Press

 Central Intelligence Agency, "Prospects for Survival of Mossadeq )(7((
 .( .p ,I9(( ,(4 Regime in Iran," October
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يادداشــتی از وزارت خارجه ی آمريکا به تاريخ ۱۹۵۲، از زبان يکی از متحدان کاشانی 
در ضمن پيش بينی خشــونت های خيابانی چنين آمده اســت که "شــايد الزم باشــد... 

کمونيست ها را  سرکوب فيزيکی کنيم.")۲76)

در ميانه ی ســالهای ۱۹۵۲ تا ۱۹۵3، سيا و  MI6 به کاشــانی و شماری چند از رهبران 
مذهبی ايران نزديک شدند، و به آنها پول و تسهيالتی برای بريدن از مصدق و حمايت 
از شاه پيشنهاد کردند. بگفته ی دوريل، "رهبران مذهبی به پيشتوانه ی پول، برای پذيرش 
ايجاد خطی بنيادگرايانه تر و جدايی از مصدق برانگيخته شده بودند.")۲77) بريتانيايی ها 
با کمک شبکه ی جاسوسی گسترده يی که داشتند )اين، شامل جاسوسانشان در سرويس 
ســری اختصاصــی کمپانی نفت ايــران و انگليس با نــام اداره ی اطالعات مرکزی نيز 
می شد( هدايت اين فعاليت ها را در دست داشتند. البته بريتانيايی ها در عمليات پنهانی 
عليه مصدق خيلی پيشــتر از آنکه آمريکايی ها وارد بازی شوند، فعال بودند، اما، طبق 
گزارشــات، آمريکايی ها ارتباط عمده شــان با کاشــانی بود. ]خانم[ آن لمپتن، اســتاد 
کسفورد و افسر پيشــين اينتليجنس سرويس  مدرســه ی مطالعات شــرقی و آفريقايی آ
بريتانيا، نقش پشــت پرده را در براندازی مصدق داشــت. در گزارشــی از آن هنگام، 
می نويسد:" کاشانی مقادير فراوانی پول از جايی گرفته است."، و می نويسد که احتماال 

منبع اين مبالغ از سوی سيا بوده است.)۲78)

از ۱۹۴6 تا ۱۹۵3، کســی که عمليات پنهانی ســيا را در ايران پيش می برد، "جان والر"، 
کهنه سرباز سازمان زيرزمينی آمريکايی بود. والر در خالل جنگ دوم جهانی به دفتر 
خدمات اســتراتژيک پيوســت و بعدها تا دهه ی ۱۹7۰ با ســيا همکاری کرد. او بيشتر 
دوره ی جنگ دوم را در قاهره و تهران سپری کرد و با سن کمی که داشت مسووليتهای 
مهمــی چون هدايت عمليات ســيا به او واگذار گرديد. والــر چنين بياد می آورد: " در 
سيا، در ۱۹ سالگی رييس ضد جاسوسی بخش خاورميانه يی بودم." در ۱۹۴6، والر، در 
هنگامه ی بيست سالگی اش، نخستين دفتر جاسوسی آمريکا را در ايران پس از جنگ، 
با استخدام جاسوسان نازی پيشين برای همکاری با اياالت متحده در جريان جنگ سرد 

 U.S. State Department, "C. C. Finch conversation with Dr. )(7((
",Sepahbodi
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و کار با روسای قبايل ايرانی از جمله بختياری ها، قشقايی ها و کردها، تاسيس کرد.

والر که اکنون دهه ی هشتم زندگی خويش را می گذراند، می گويد:" ما به مصدق عالقه 
داشــتيم. يکی از خويشان او با يکی از افسران ســيا ازدواج کرد." اما چندان نپاييد که 
امريکايی ها با بريتانيايی ها، که از مصدق بيزار بودند، همسو گرديدند. والر می افزايد: 
" مــا به متحدان قديمی خويش – بريتانيايی ها – تعهد داشــتيم و نفت مســاله ی ما بود." 
بگفته ی والر آخوندها و بازاريان بيشــترين کارشــکنی را در برابر مصدق داشــتند. او 
می گويد: "بازاريان و آخوند ها پيوندهای بســيار نزديکی با هم داشتند، و روحانيون بر 

مردم و بويژه طبقات فرودست جامعه نفوذ داشتند.")۲7۹)

والر که به عنوان رييس دفتر ســيا در مدت 7 ســال اقامتش در ايران، روابط گرمی با 
کاشــانی آتشين مزاج بهم زد،  می گويد، کاشــانی در ميان همه ی رهبران مذهبی نقش 
مهمتری داشــت. والر، لبخندی بر لب، بياد می آورد: "من پرتره يی از آخوند کاشــانی 
نقاشــی کردم. شايد بايد بگويم آيت الله کاشانی! او اندک زمانی روبروی من نشست، 
و من ناچار شــدم نقاشــی را از روی عکس وی به پايان رســانم." والــر اصرار دارد که 
کاشــانی هيچگاه "مامور" دربست سيا نشد –" شــما يک آيت الله را مامور خود در سيا 
نمی کنيد"- اما می افزايد که اياالت متحده و بريتانيا در ايتالف ضد مصدقی مامورانی 
داشــتند، "برخی از آنها در بکارگرفتن بازاريان و روحانيون بسيار چيره دست بودند." 
والر در ادامه می گويد: " آشکار بود که روحانيون نقش مهمی داشتند... کاشانی به من 
گفت کــه به چه دليل از مصدق روی گردانده بود. بگفتــه ی او، از آن رو که مصدق 
حــزب توده را تحمل می کرد. حزب توده مترادف با شــوروی ها بود و برای مذهبيون 

کمونيسم نا خوشايند.

کاشــانی قدرت سياســيش را از خدا می گرفت. اين، درســت مانند راست مسيحی در 
اينجاســت. او آيت الله خمينی زمانه ی خويش بود. بر مســاجد نفوذ داشــت، نيز بر 
مردمان فرودست و فقير و حاشيه نشين که بيشتر در جنوب شهر زندگی می کردند. از 

ديرباز روحانيون با بازاريان نزديک بودند."

آيا ســيا مستقيما به کاشــانی پول پرداخت؟ به گفته ی والر، "آری چنين بود. نه تنها به 
کاشــانی که به همراهان مورد نظــر او نيز. برای تقويت کانالهــای ارتباطی او با مردم 
جنوب شهر تهران و نيز برای اعالميه نويسی و کارهايی از اين دست به او  پول پرداخت 
می شد." والر با نيشخندی کنايه آميز می افزايد که حتی آيت الله ها نيز فساد پذيرند، او 

 .(004 John Waller, interview with the author, February )(79(
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با وســواس در گزينش واژه ها می گويد: "فکر می کنم کاشانی براستی مذهبی بود، اما 
مرا به خاطر بدبين بودنم ببخشــيد. مذهبی بودن، شما را از گرايش به واقعيات سياسی 

و پول يا مسايل جنسی باز نمی دارد."

با حضور کاشانی در صحنه، سيا و  MI6 ايجاد آشوب های خيابانی و برپايی تظاهرات 
ضد مصدق و کمونيست ها را آسان تر يافتند. قدرت کاشانی در ميان توده های محالت 
فقير نشــين تهران و مســاجد قابل توجه بود. کودتای نظامی که به ســرنگونی مصدق 
انجاميد با آشــوب های خيابانی تحت حمايت مالی سيا و بوســيله ی جمعيت وفادار به 
کاشانی و سازماندهی روحانيون و سردسته های چاقوکشان همراه شد. والر برای نظارت 
بر کودتا از اداره ی مرکزی، به واشــنگتن بازگشــت و کرميت روزولت مشهور اجرای 
عمليات را در داخل بدست گرفت. دو برادر ايرانی تحت کنترل سيا، و سه برادر ديگر 
به نام رشــيديان، زير نظر  MI6، به شــعبان جعفری، ورزشکار مشهور ايرانی پيوستند 
تا برای يکپارچه کردن اراذل و اوباش با کاشــانی کار کنند. والر بياد می آورد:" يکی از 
عامــالن ما مردی بود که بــه او بی مخ می گفتند. او قهرمان زورخانه بود، همراه کردن 
او با خود برای ما مهم بود. او می توانست دسته يی از اوباش خيابانی را در اندک زمانی 

فراهم آورد."

دوريل می نويسد:" سيا و  MI6 توسط برادران رشيديان تماسهايی با روحانيون محافظه 
کاری چــون آيت الله بروجردی و آيت الله بهبهانی که از  ‘پيشــرفت های چپگرايانه ی 
مصــدق و به خطــر افتادن امنيت ملی’ در هــراس بودند، و نيز بــا روحانيون مخالف 
دولت در جبهه ی ملی و کاشانی و مکی که مدعی بودند در ميان وزراء دولت بسياری  
‘خدانابــاوران متمايل به کرملين’ هســتند،)۲8۰) تماس گرفتنــد." والر به خاطر می آورد:" 
اســالم، در آن هنگام، هنوز ناتــوان از پديد آوردن يک رهبری ســازمان يافته بود. اما 

کمونيسم و اسالم هرگز با هم سازگار نبوده اند.")۲8۱)

بخش مهمی از کار سيا در ايران در اوايل دهه ی  ۱۹۵۰، کوشش برای انگيختن احساسات 
مذهبی ايرانيان عليه اتحاد شــوروی بود. اين تالش ها همزمان با تجربه ی اياالت متحده 
در بکارگيری اســالمگرايان پر حرارت ضد کمونيست در مصر، پاکستان و ديگر نقاط 
بــود. در ايران، تمرکز ســيا متوجه حزب توده بود، اگرچه حــزب توده هرگز تهديدی 
جدی بشمار نمی رفت. مصدق که کمونيست نبود، از سوی اياالت متحده برای رسيدن 
بقدرت حمايت شــد. اما آنگاه که مصدق نيز در ســياهه ی دشــمنان سيا گنجانده شد، 

.(8( .Dorril, p  )(80(
.Waller, Interview )(8((
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ســيا همه ی کوشــش خود را بــرای بی اعتبار ســاختن او با دامن زدن بــه اين پندار که 
مصدق تحت کنترل کمونيست ها است، بکار گرفت. اينکار بويژه با تبليغات از سوی 
روحانيون انجام می گرفت. اينگونه تالشــهای تبليغاتی بوسيله ی دو نفر از ماموران سيا 
بــه نامهای "دونالــد ويلبر" و "ريچارد کاتم" که در ادامه بــه آنها می پردازيم، هماهنگ 

می شد.

در آن هنگام، تبليغات بس سنگين بود، دوريل می نويسد:

"گام بعدی استفاده از حربه ی جنگ روانی بود. آيت الله بهبهانی که از آمريکاييان پول 
گرفته بود، در تالشــی آشکار برای بی اعتبار ساختن کامل چپ ها بيانيه هايی با امضای 
حزب توده و با جوهر قرمز رنگ منتشر و پخش کرد که در آن تهديد به  ‘بدار آويختن 

همه ی روحانيون از دروازه های شهرهای ايران’ شده بود.")۲8۲)

بگفتــه ی دوريل، ســيا بــرای گرداندن امــور تبليغاتيش از پوشــش خبرنــگاری برای 
مامــوران خود اســتفاده می کرد؛ "کنــت الو" از نيويورک تايمز و "دونالد شــويند" از 
آسوشــيتدپرس.)۲83) سيا نه تنها از روحانيونی چون آيت الله بهبهانی برای تبليغ پيرامون 
خطر حزب توده و بدارآويخته شدن روحانيون، که امری خالف واقع بود، استفاده کرد 
بلکه به عوامل فتنه انگيز و خشونت طلب خود پول پرداخت تا جامعه ی مذهبی ايران را 
برانگيزد. سيا و  MI6 به چاقوکشان و عوام انگيزان پول پرداخت تا در نقش هواداران و 
اعضاء حزب توده، دست به خشونت های خيابانی بزنند و به اماکن شيعيان يورش برند:

"اوبــاش به خيابانها ريختند... نکته ی کليدی نقشــه اين بود که اوباش را بعنوان حاميان 
حزب توده جا بزنيم، و اينگونه ]به عنوان خطر کمونيســم[ بهانه ی مناسبی برای کودتا 
و از سر گيری قدرت شاه ايجاد شود. ]ماموران  MI6[ جمعيتی از توده يی های بدلی، 
ترکيبی ناهمگون از پان ايرانيســت ها و ديگران، که يکی از ماموران ســيا ۵۰ هزار دالر 
بــه آنها پرداخت کرده بــود، اجير کردند. ريچارد کاتم می گويــد: عوامل اينتليجنس 
ســرويس "فرصت را غنيمت شــمردند و مردمی را که تحت کنترل ما ]آمريکايی ها[ 
بودنــد به عنوان توده يی به خيابانها فرســتادند. اينان نقشــی فراتــر از تحريک و فتنه 
انگيزی داشــتند، و گروه های ضربتی بودند که به عنوان توده يی به مساجد و آخوندها 
سنگ پرانی می کردند." نويسنده ی ديگری می گويد:" هدف به هراس افکندن اکثريت 
ايرانيان و القای اين باور بود که پيروزی مصدق، در حقيقت پيروزی حزب توده، اتحاد 

.(9( .Dorril, p  )(8((
 .Ibid )(8((
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شوروی و المذهبی است.")۲8۴)

پس از بازگرداندن سلطنت شاه کوشيدند، تا غول اسالمگرايی را به شيشه بازگردانند. اما، 
اسالم سياسی که از دهه ی ۱۹۲۰ در ايران زير سرکوب بود، اکنون خود را به ياری سيا و  
MI6 باز می يافت. ديگر آرام کردن دوباره ی آن کار آســانی نبود. نيروهايی که شاه را 
در جريان انقالب ۱3۵7 سرنگون ساختند، بخشی از همانهايی بودند که در کودتای ۲8 
مرداد ۱33۲ او را به سلطنت بازگرداندند. در دهه ی ۱33۰ شاه و سازمان مخفی ساواک 
با تکيه بر زور کوشيدند تا اسالمگرايان را تطميع و فاسد کنند، و يا دست کم روحانيون 
واپسگرايی چون خمينی را خنثی سازند. فريدون هويدا، سفير پيشين ايران در سازمان 
ملل که برادرش ســاليان درازی نخســت وزير بود، می گويد:" در دوره ی سلطنت شاه 
دولت نيز به روحانيون پول می پرداخت. بخشی از اين پولها را برادرم پرداخت می کرد 
و مبالغی را نيز ســاواک. ساواک آدمهای خود را در ميان روحانيون داشت.")۲8۵) با اين 
همه شاه مايل بود اسالم را بعنوان امری متعلق به گذشته های دور بدور افکند. و زمانی 
که جنبش ضد شاه در دهه ی ۱3۵۰ بطور جدی آغاز نهاد، نه شاه و نه اطرافيان چاپلوس 

او نتوانستند دليل آنرا دريابند.

پس از کودتای ۱33۲، کاشانی آرام آرام از ديدگان ناپديد گشت. اما دستياران او شيوه ی 
کينه توزانه يی از اسالم سياسی را پديد آوردند. و اين، آغاز روی نهادن به سوی قدرت 

بود.

دهه هــای ۱3۲۰ و ۱33۰ برای خمينی درس آموز و تاثير گذار بود. اگر چه نوشــته های 
او در سالهای پس از جنگ دوم جهانی نشان از تنفر او از "ديکتاتوری سياه" رضا شاه، 
که سلطنتش پس از شهريور ۱3۲۰ با تبعيد وی پايان يافت، داشت، اما نگرش سياسی او 
در تغيير و تحول مدام بود.)۲86) خمينی ذاتا مستعد افراختن پرچم دادخواهی روحانيت 

 .9(-(9( .Ibid., pp )(84(
 .Hoveyda, interview )(8((

))8)( بخش بیشتر مطالب پیرامون خمینی در نخستین سالهای زندگی سیاسی او از نوشته ی 
درخشان باقر معین بعنوان زندگی نامه ی خمینی گرفته شده است.

 Khomeini: Life o f the Ayatollah )New York: Thomas Dunne Books,  St. 
Martin's

.)(999 ,Press
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ناراضی شــيعه ی ايران بود. او به کاشانی، نواب صفوی و فداييان اسالم گرايش داشت 
و اندک اندک باورهايش را به ســمت و ســويی نگرش های راديکال پاالييد. باقر معين، 
زندگی نامه نويس خمينی می نويســد:" در اين دوره آراء و نظرات خمينی چيزی ميان 
نظرات روحانيت شــيعه و گرايشــات فداييان اســالم بود." خمينی از روحانی محافظه 
کاری چون آيت الله بهبهانی حمايت کرد اما، "او ســخت مخالف سکوالريســم بود، و 
در باورمندی به حاکميت شــريعت و تمايالت عملگرايانه استوار. به ديگر سخن، او در 
پــی ديدارهايش با نواب صفوی برخی آراء او را گرفت. بگفته ی بيوه ی نواب، خمينی 

اغلب به ديدار نواب در منزلش می رفته است.")۲87)

در این گذار، کاشانی مربی خمینی بود

" يکی ديگر از نشــانگرهای عقايد خمينی در اين دوره ستايش او از آيت الله ابوالقاسم 
کاشــانی)۱۹6۲-۱88۲( بود. کاشــانی از ۱۹۴۵ به فداييان اسالم بسيار نزديک بود....  
خمينی نيز اغلب به منزل کاشــانی رفت و آمد داشــت. و شــجاعت و استقامت او را 
می ستود. اينگونه، خمينی پيرامون مسايلی چون استعمار ستيزی، جهانی کردن اسالم، 
پراگماتيســم سياسی و نيز پوپوليســم با کاشانی هم رای گشت.")۲88) در جريان کودتای 
۲8 مرداد ۱33۲، خمينی با تروريست های فداييان اسالم همراه بود؛ بر خالف کاشانی 
که می کوشــيد فاصله ی خويــش را با آنها نگاه دارد. اما کاشــانی و خمينی پيوندهای 
نزيک خويش را با يکديگر نگاه داشــتند و خمينی از توصيه ی کاشــانی برای دوری 
از مصدق و حمايت از بازگشــت شــاه، پيروی کرد. تا اين زمان، خمينی پيوندهايش با 
فداييان را داشــت و برای جلوگيری از اعدام نواب صفوی، در ميانه ی دهه ی ۱33۰ نيز 
تالش بيهوده يی کرد. اما آيت الله زيرک از تجربياتش در ســال ۱33۲ بسيار آموخت. 
او چنين می انديشيد که کاشانی و فداييان اسالم بسيار سياسی شدند و همه ی پيوندهای 
مهم خويش را با علمای شيعه در شهر مقدس قم گسيختند. از سوی ديگر کسانی چون 
آيت الله بروجردی، اگر چه خمينی دانش مذهبی او را می ســتود، از سياســت بســيار 
دور بودند. از اين رو، خمينی در خالل ۱۰ ســال آينده بارها به ديدار علمای شــيعه در 
قم رفت و برای اتحاد بخشــهای سياســی و مذهبی جنبش شيعه در ايران کوشيد. چنين 
بود که خمينی در سالهای ۴۲ و ۴3 به ناگاه بر صحنه ی سياسی ظاهر گشت و جبهه ی 

مبارزاتی مهمی را در برابر شاه گشود.

 .(0 .Moin, p )(87(
 .(4-(( .Ibid., pp )(88(
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اما اياالت متحده در اين ميان، اسالم را به فراموشی سپرده بود. شاه به سلطنت بازگشته 
و ســلطنت او از امنيت کافی برخوردار بود. واشنگتن سهم قابل توجهی از نفت ايران 
را برای کمپانی های نفتيش بدســت آورده و سخت ســرگرم تقويت ارتش شاه، نيروی 
پليس و سازمان امنيتی مخوف او، ساواک بود. گرچه بخشی از روحانيت در سرنگونی 
مصدق ]اياالت متحده[ را ياری رسانده بود، اما شاه خودکامه تمايلی به تقسيم قدرت با 
هيچکس، خواه روحانيت و تجار يا ليبرال ها نداشت. از اين رو اسالمگرايان آرام آرام و 

گاه باشد. در نهان در جوشش بودند، بی آنکه شاه خود بدان آ

اکنون داســتان اسالم سياســی و اتحاد نوپايش با اياالت متحده به جهان عرب می رسد. 
ناصر، پيروزمند از جنگ ســويز در ۱۹۵6 و همچنان ايســتاده در برابر غرب، چالش 
جدی تری برای ايديولوژهای جنگ ســرد دولت آيزنهاور می ُنماييد. اخوان المســلمين 
مصر، در هم شکســته و در تبعيد بــود، و اياالت متحده بــرای متوقف کردن ناصر و 
حمايت از نيروهای ضد کمونيســت و ضد ناسيوناليســت در سراســر جهان عرب، به 

عربستان سعودی دست می يازييد.

پايان فصل چهارم
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پیوند های مافیایی

 اخوالمسلمین

با عربستان سعودی

 "دوايت ديويد آيزنهاور" ژنرالی کارآزموده و رييس جمهوری فروتن بود، اما در 
زمينه ی شناخت اسالم، اندک مايه.

در پــی جنــگ ۱۹۵6 آبراه ســويز، آيزنهــاور پس از آنکه بــا مداخله، اســراييل را به 
ترک صحرای ســينا واداشــت و توطيه ی فرانسوی - انگليســی عليه ناصر خنثی شد، 
اين فرصت را داشــت که روابط خويش با ناصر و ناسيوناليســم عرب را بهبود بخشد. 
او، در مقابل، بســوی اتحاد با عربستان ســعودی روی نهاد، و بنيادگرايی واپسگرايانه ی 
اسالمی را متحد اصلی خويش در جهان عرب ساخت. تا مرگ نابهنگام ناصر در ۱۹7۰، 
عربســتان ســعودی نقش حامی نفوذ سياســی اياالت متحده در منطقه ی خاورميانه را 
داشــت. همچون فرانکلين روزولت که نفت عربستان را بخش اساسی استراتژی آمريکا 
می شمرد، آيزنهاور نيز روابط دوستانه با عربستان را بر پايه ی اهميت فراوان ثروت نفتی 
اين کشــور استوار ساخت. اما آيزنهاور مناسبات با عربستان را تا پيوند با اسالم تاريک 
انديشــانه ی اين کشــور پيش برد، زيرا آنرا سودمند يافت. او، سياستی را پی ريخت که 

بعدها نيز، در دولت های کندی، جانسون و نيکسون ادامه يافت.

سياســت خاورميانه يی دولت های ايــاالت متحده ی آمريکا در ادوار پســين را دکترين 
آيزنهــاور بنياد نهاد که خود پژواک تــز فرانکلين روزولت بود، که: " هدف امپراتوری 
آمريــکا از همکاری با خاورميانــه، ادامه ی نفوذ در منطقه اســت." آيزنهاور نيز اعالم 
کرد:" خالء خاورميانه را پيش از دســت يازيدن روســيه در آن، بايــد اياالت متحده ی 

آمريکا پر کند."
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آيزنهــاور در پيامــی به کنگره در ژانويــه ی ۱۹۵7 قول داد که ايــاالت متحده کمک 
نظامی و اقتصادی خود را از "هر کشوری در خاورميانه که هدف تجاوز آشکار اردوگاه 
کمونيســم باشــد و از ما ياری بخواهد" دريغ نکند. آيزنهاور در اجراء تز خويش ملک 
ســعود را بديداری رسمی از واشنگتن دعوت کرد و در تاکيد براهميت بسيار عربستان 
ســعودی، خود برای پيشــواز از پادشاه ســعودی، راهی فرودگاه شــد. ملک سعود نيز 

دکترين آيزنهاور را با سپاس فراوان پذيرفت.

آيزنهاور عربســتان ســعودی را گنجينه ی ثروتی بی پايان می دانســت، زيرا يک چهارم 
نفت جهان، زير شن زارهای عربستان خفته بود. اما آيزنهاور، عربستان سعودی را چيزی 
بيشتر از گنجينه يی پاس داشتنی می دانست. اين پندار هم درست بود، زيرا استفاده از 
عربســتان سعودی بعنوان مرکز جهان اسالم و اسالمگرايی، همچون لبه ی تيز شمشيری، 
ضد اتحاد جماهير شوروی و ناسيوناليست های چپگرايی چون جمال عبدالناصر، ممکن 

بود.

آيزنهاور، آلن دالس، رييس ســيا و نيز جان فاســتر دالس، وزيــر امور خارجه ی اياالت 
متحده، در انديشــه ی همدســتی با جنبش پان اسالميســتی وهابيون عربســتان بودند، 
همچنين ســازمان ســيا، برهبری آلن دالس، در نهان عربســتان ســعودی را به بازسازی 
تشــکيالتی اخوان المسلمين در برابر ناصر بر می انگيخت. آيزنهاور از اينکه مبادا اتحاد 
شــوروی، مصر تحت سلطه ی ناصر را به "مرکز کنفدراسيون اسالمی" بزرگی بدل کند، 

در هراس بود. او چنين يادآوری کرد: 

"برای آزمودن هر گونه حرکتی در اين راستا، نيازمند بررسی زمينه های گوناگون تبديل 
عربســتان سعودی به نقطه ی مقابل ناصر هستيم. در اين راستا، پادشاه عربستان گزينه ی 
مناسبی است. او، دست کم ضد کمونيست است، و در ميان ملل عربی، بلحاظ مذهبی 

جايگاهی واال دارد."

این ایده کاستی فراوان داشت

نخست اينکه فرض آيزنهاور که اتحاد شوروی را در صدد تامين منافع خود در خاورميانه 
می پنداشــت، بس اغراق آميز بود، و اين نگرش که شــوروی برای تامين منافع خويش 
ممکن اســت به اسالم دست يازد يکســره دور از حقيقت. اين درست است که مسکو 
می کوشيد بگونه يی از زنجيره ی کشورهای ضد کمونيستی شمالی همچون ترکيه، ايران 
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و پاکستان رهايی يابد و برای نيل به اين هدف در جستجوی شيوه يی برای تاثير بر جهان 
عرب بود، بويژه با تحکيم مناســباتش با ناصر و نيز پس از کودتای ۱۹۵8 عبدالکريم 
قاســم در عراق، در انديشــه ی اتحاد مصر و عراق بود. اما نه مصر و نه عراق هيچکدام 
هوادار کمونيســم نبودند و اتحاد ميان مصــر و عراق نيز هرگز رخ نداد. عالوه بر اين، 
اگر چه محتمل اســت که اتحاد شــوروی، نگاهی مثبت به پان عربيسم داشته است اما 
مســکو از خيزش اسالم در جمهوريهای آسيای مرکزی خود در هراس بود و از اين رو 
تمايلی به حمايت از جنبش های پان اسالميســتی در خاورميانه نداشت. با اين همه، هيچ 

يک از اينها، آيزنهاور را از پيگيری اتحاد با رياض، بازنداشت. 

از اين گذشــته، انديشــه ی ايجاد اتحاد ميان اياالت متحده و عربستان سعودی با تکيه بر 
اســالم، اين واقعيت را که ملک ســعود اعتبار چندانی در جهان اسالم نداشت، ناديده 
انگاشــت. "جيمز اکينــز"، ديپلمات کارآزمــوده ی اياالت متحده و ســفير آمريکا در 
عربســتان ســعودی در دهه ی ۱۹7۰، می گويد:" ملک سعود آدمی ضعيف النفس و کم 
خرد و فاســدی بود که گرداگردش متملقان درباری احاطه اش کرده بودند." عالوه بر 
اين واقعيت که ملک ســعود، بســيار نابخرد و با تصوری پندارگونه از جهان مدرن بود، 
به هرزگی، زنبارگی و ميخوارگی نيز شــهرت داشــت. ملک سعود که از او و همسران 
و جاريه های)۲8۹) بيشــمارش بيش از ۱۰۰ فرزند بجای مانده است، پدر عربستان خوانده 
ميشــود. گذشــته از اين همه، ملک ســعود کم مايه تر از آن بود که بتوان با تکيه بر او 

امپراتوری خاورميانه يی را  بنياد نهاد.

با وجود اين، ملک سعود به عنوان پادشاه عربستان که قلمروش، مکه و مدينه، شهرهای 
مقدس اســالمی را در بر می گرفت، داعيه ی توليت مکانهای مقدس اسالمی در اين دو 
شهر را داشت. با شــدت يافتن جنگ سرد، نقش عربستان سعودی بعنوان مرکز جهانی 
اسالم، در تفکر اســتراتژيک اياالت متحده جايگاه برجسته تری يافت. هرچند برخی 
اين نگرش را بدبينانه انگارند اما ملک ســعود می کوشيد خويش را پادشاه جهان اسالم 
بنماياند و اين خود نمايی برای آيزنهاور کافی بود. آيزنهاور نوشــته اســت: "عربســتان 
ســعودی کشوری است که مکانهای مقدس جهان اســالم در آن است. پادشاه می تواند 
در شکل رهبر مذهبی رخ نمايد." به گزارش "ناتان سيتينو"، ايده ی معرفی ملک سعود 
بعنوان رهبر اسالمی، بخشی از استراتژی مشترک آمريکا و بريتانيای کبير با نام "امگا" 

)89)( جاریه در بخشی از اسالم به زنانی گفته می شود که با عقدی جز نکاح چهار زن مجاز، 
میتواند در اختیار مرد همسردار باشد. این نوع عقد موقت و غیر رسمی در مذهب اهل سنت جاریه 

و متعه و در مذهب تشیع صیغه نام دارد. )م.( 
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بود. آيزنهاور بر اين امر پافشــاری می کرد که: " کوشــش های مــا بايد برای دور کردن 
عربســتان و مصر از يکديگر باشــد." آنگاه که ملک سعود خواســتار فتوايی از سوی 
رهبران مذهبی وهابی برای ممنوع کردن دريافت هر گونه کمکی از کشــورهای بلوک 

شوروی شد، آيزنهاور و برادران دالس بيش از پيش شادمان شدند. 

اوايل ســال ۱۹۵7 کوششی برای تدوين "اســتراتژی اسالم" رخ نمود. "ناتان سيتينو" که 
در دوره ی رياست جمهوری آيزنهاور هدايت پژوهشی پيرامون روابط اياالت متحده و 
عربســتان سعودی را عهده دار بود، می نويسد: " در پی نشست ملک سعود و آيزنهاور، 
دولت به تقويت اســالم بعنوان ســدی در برابر کمونيســم آغازيد و در بخشــی از اين 
استراتژی کوشيد تا بر چندپارچگی اجتماعی يی که خاورميانه گرفتار آن بود، فايق آيد. 
اواخر ژانويه ی همان سال، کميته يی از سوی شورای امنيت ملی برای پژوهش درباره ی 
ســازمانهای اســالمی در خاورميانه و شــمال آفريقا و گروه های فعــال در زمينه های، 
فرهنگی، اجتماعی و مذهبی چون صوفی ها تشــکيل شد. هدف، يافتن گروه هايی بود 

که سازمان سيا بتواند از آنها استفاده کند."

آن زمان، "دونالد ويلبر"، کارشــناس ســيا در زمينه ی اســالم بود. همان که از سازمان 
دهنــدگان کودتای ۲8 مــرداد ۱33۲ در ايران بود. "جان والر"، ازماموران باز نشســته ی 
ســيا و ناظر بر عمليات اين ســازمان در جريــان کودتای ۲8 مــرداد می گويد:" ويلبر 
دانش فراوانی از اســالم داشــت." اما ويلبر در خاطرات خويش با نام "ماجراجوييهای 

خاورميانه"، از پژوهش خويش درباره ی اسالم فروتنانه سخن می گويد: 

" همواره در زمينه ی پژوهش پيرامون اســالم و مســلمانان خاورميانه فعال بودم و چون 
افراد متخصص در اين زمينه کم بودند، پژوهشگر سازمان سيا درباره ی اسالم شدم. در 
بهار سال ۱۹۵7، از سوی ســيا عضو کميته ی تحقيق پيرامون اسالم و سپس پژوهشگر 
همکار گــروه مطالعاتی بودم. در دفتــر مطالعات، با بازبينی پرونده ها و نوشــتارها و 
گردآوری اطالعاتی بســيار از سفرهايم، نوشتار های پژوهشی بسياری نگاشتم. برخی از 
اين بررســيها عبارتند از"اسالم در ايران"، "اســالم در پاکستان"، "اسالم در افغانستان"، و 
آثاری ديگر. کار بر روی اين نوشته های پژوهشی بسيار خسته کننده بود، اما، می بايست 

اينها بعنوان شيوه ی کار با گروه های اسالمی بکار رود."

"ويلبر" مســلمانان آســيای مرکزی را نيز در چهارچوب پژوهش خــود گنجاند و نتيجه 
گرفت که امکان برانگيختن مســلمانان جمهوری های مسلمان نشين اتحاد شوروی ضد 
اين کشــور وجود دارد. اينچنيــن، او اواخر دهه ی ۱۹۵۰ کوشــش های تبليغی با هدف 
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"افشاء نگرش کمونيستی اتحاد شوروی پيرامون اسالم" را سامان داد. 

دولت آيزنهاور، تنها به کارشناسان خويش بسنده نکرد و در پی پژوهشگران دانشگاهی 
اسالم شــناس خارج از دايره ی سيا بود. از آن جمله بودند شرق شناسان برجسته يی که 
برخی از آنان و نيز ســعيد رمضان بواســطه ی تجاربش، در همايش دانشگاه پرينستون 

شرکت جسته بودند، هدف سيا استفاده از تخصص ايشان بودند. سيتينو می نويسد:

دولت آيزنهاور از همايشی در واشــينگتن با شرکت تاريخ شناسان برجسته ی خاورميانه 
که از آن ميان پژوهشــگر برجســته ی تاريخ عثمانی، "خليل اينالچيک"، استاد دانشگاه 
شــيگاگو، نيز در آن حضور داشــت، پشتيبانی مالی کرد. شــورای امنيت ملی اياالت 
متحــده، همواره اقدام به برگزاری همايشــهايی اينچنين و فراخوان نوشــتارهای علمی 
پيرامون مســايل جــاری خاور ميانــه می کرد. در نمونه ی برجســته يی از پژوهشــهای 
خاورميانه يی پيرامون جنگ سرد ، که در بايگانی نوشته های کارشناسان شورای امنيت 
ملــی در کتابخانه ی آيزنهاور اســت، "برنارد لوييس" نشــان می دهد که چگونه می توان 

درويشان نقشبندی قفقاز را در امپراتوری شوروی، بعنوان ستون پنجم بکار گرفت."

دو تن از مشــاوران نزديک ملک فيصل   ــ "يوسف ياسين" و "محمد سرور سبحان" ــ از 
سوی عربستان سعودی با وزير امور خارجه ی اياالت متحده "جان فاستر دالس" گفتگو 
کردند. "ياســين"، يک ســوری و اهل "الذقيه" در کرانه ی دريای مديترانه بود. او بسيار 
زيرک و مکار بود. وی پيوندهای نزديکی با اطرافيان پادشــاه داشت، و نخستين بار به 
توصيه ی سياســتمداران راستگرای سوری به عربستان رفته بود . "ياسين" منافع مالی ابن 
الســعود را در دمشق نمايندگی می کرد، و با استفاده از پول سعودی ها و پيوندهايی که 
داشــت در انديشه ی براندازی حکومت سوريه يا ايجاد نا آرامی در اين کشور بود. سيا 
نيز، از ســالهای ۱۹۵6 و ۱۹۵7 عمليات مخفيانه يی را برای ســرنگونی دولت ســوريه 
آغازيد. در ســال ۱۹۵8، ياسين در توطيه يی طرح شــده از سوی سعودی ها برای ترور 
جمال عبدالناصر هنگام پرواز او بســوی دمشق، شرکت جست. رييس اطالعات ارتش 
ســوريه پرده از چنين توطيه يی برداشت و اعتراف کرد که عربستان سعودی به او ۱.۹ 
ميليون پوند برای اجرای اين نقشــه پرداخت کرده اســت و البتــه اين، آخرين توطيه ی 

اياالت متحده ــ عربستان سعودی عليه رهبران ناسيوناليست عرب نبود.

جالب تــر از هر چيز در اين ماجرا، نقش محمد سرورســبحان بود. ســرور برده ی آزاد 
شــده يی بود که اواخر دهه ی ۱۹۴۰، در ســمت معاون وزير دارايی عربستان سعودی و 
مامور پرداخت کمک های مالی به اخوان المســلمين مصر بود. در دهه ی ۱۹۵۰، ســرور 
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سبحان وزير دارايی عربســتان و سپس يکی از نزديک ترين مشاوران ملک سعود شد. 
او در دهه ی ۱۹6۰، موقعيت مهمی بعنوان ناظر فعاليت های جهانی عربســتان ســعودی 
برای تقويت اخوان المســلمين و گروه های افراطی و بنيادگرای اسالمی فعال در آفريقا 
تا اندونزی يافت. روشــن نيست که آيا سرور ســبحان و دالس درباره ی اخوان المسلمين 
گفتگو کرده اند و آيا اساســا چنين گفتگويی روی داده اســت. بهر روی، همداستانی 
اياالت متحده با عربستان ســعودی، بزرگترين منبع کمک مالی به اخوان المسلمين، اين 

سازمان را متحد آمريکا در خالل جنگ سرد ساخت.

چرا اياالت متحده ی امريکا اســالم عربستان ســعودی را عليه ناصر بکار گرفت؟ يکی 
از شــخصيت های پيشين ســيا  که در خاورميانه بوده اســت، چنين پاسخ می دهد: " آيا 
گزينه ی ديگری بود؟ ملک حســين؟ مســاله ی ما جنگ سرد بود. جنگ سرد واقعيت 
تعييــن کننده ی آن دوره بود . ما ناصر را يک سوسياليســت ضــد غرب و پيمان بغداد 
می دانســتيم و بدنبال نيرويی برای مقابله با او بوديم. تالش ســعودی ها برای اســالمی 
کردن منطقه موثر و کارا پنداشــته شد. ما از آن استقبال کرديم، و اينچنين، متحدی در 

برابر کمونيسم يافتيم."

يکی از پيامدهای تالش آيزنهاور در سالهای دهه ی ۱۹۵۰ در حمايت از عربستان سعودی 
بعنوان ســدی در برابر کمونيســم، پديدار شــدن خانواده ی بن الدن بود. آيزنهاور برای 
افزودن بر اعتبار سعودی ها بعنوان کليد داران مکانهای مقدس در مکه و مدينه، بودجه يی 
نيم ميليون دالری در بررسی احداث خط آهن برای انتقال زوار مکه، بتصويب رساند. 
ملک ســعود ، شيخ محمد بن الدن را مامور نظارت بر بازسازی مسجد جامع مکه کرد. 

در خالل اين مناقصه بود که بن الدن ثروت فراوانی بدست آورد.

عربستان: مامن اخوان المسلمین

در آغاز، اخوان المســلمين از عربســتان ســعودی تنها حمايت مالــی می گرفت. اما از 
ســال ۱۹۵۴، عربســتان پايگاه عملياتی جمعيت اخوان المسلمين شــد. آنگاه که جمال 
عبدالناصر اين جمعيت را در مصر در هم کوبيد، عربســتان سعودی بسياری از فراريان 
اخوان المســلمين را پذيرفــت و به آنها پنــاه داد. مهاجرت اعضای اخوان المســلمين به 
عربســتان همزمان با رويگردانی اياالت متحده از ناصر و روی نهادنش به ســعودی ها 
بود. اعضای اخوان المســلمين در جده و رياض و مکه و مدينه ســاکن شــدند. آنان در 
جده به تجارت مشــغول شدند و در رياض و مکه و مدينه، به راديکاليزه کردن جنبش 
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وهابی آغازيدند. در خالل نيم ســده ی بعد، عربســتان سعودی پناهگاه اخوان المسلمين 
بود. جمعيت از ياری و حمايت مالی تقريبا نامحدود اين کشور برخوردار بود. "ديويد 
النگ"، کارمند دفتر اطالعــات و مطالعات وزارت امور خارجه ی آمريکا، می گويد: " 
نابخردانه ترين کار فيصل، دعوت افراد اخوان المســلمين به عربســتان سعودی بود. آن 
هنــگام، اين دعوت بی زيان می نمود، همه با کمونيســم می جنگيدند، و ما نيز. فيصل 
نيز چنين بود." فيصل ــ وليعهد وقت عربستان ــ در دهه ی ۱۹6۰ و در جريان کودتايی 
گاهتر، روشنتر و  درباری، الســعود را خلع کرد و خود پادشــاه عربستان شد. او بسيار آ

زيرکتر از السعود بود. 

اخوان المسلمين، جمعيتی بسيار سياسی که می خواست دولت اسالمی و جهانی بشيوه ی 
خالفت اســالمی بنياد نهد، همزمان متحد عربستان و نيز تهديدی برای اين کشور بود. 
"جان ول"، اســتاد دانشگاه "جرج تاون"، می گويد: "اخوان المسلمين چندان هم خوشايند 
سعودی ها نبود؛ اما از آن رو که آنها از کشتن ناصر هراس داشتند، ناچار، اخوان المسلمين 
تنها گزينه بود." سياســت خارجی عربســتان ســعودی چنين بود که اخوان المسلمين را 
ضــد ناصر در مصر و نيز ســوريه و عراق بکار می گرفت؛ مراکــز عملياتی جمعيت 
را در ســودان تقويت می کرد؛ در افغانســتان و پاکستان که اخوان المسلمين با "جماعت 
اســالمی" ابواالعلی مودودی همداستان بود، جمعيت را ياری می کرد؛ حتی، با حمايت 
از اخوان المسلمين، در جمهوريهای آسيای مرکزی اتحاد شوروی نا آرامی ايجاد می کرد. 
اما خاندان ســلطنتی ســعودی حرکات اخوان المســلمين را در در داخل عربستان تحمل 
نمی کرد. "ری کلوس"، رييس دفتر ســيا در عربســتان سعودی از سال ۱۹7۰ تا ۱۹77، 
می گويد:" ســعودی ها اخوان المسلمين را در داخل، تحمل و از عمليات آنها در مصر و 
ســودان و ديگر نقاط پشتيبانی می کردند، اما سخت مخالف اقدامات آنها در عربستان 

سعودی بودند." 

"هرمان ايلتس"، يکی از برجســته ترين عرب شناسان آمريکا و سفير اياالت متحده در 
عربســتان ســعودی، می گويد:" همانگونه که می دانيد، سعودی ها مخالف سرسخت هر 
گونه حزب سياســی بودند، عالوه بر آن رژيم عربســتان اواخــر دهه ی ۱۹۲۰، تجربه ی 
کار با مردان قبيله يی بســيار متعصب "االخوان" را داشــت. اکنون آنچه حســن البناء و 
اخوان المسلمين در مصر و سوريه انجام می دادند، همان بود که در راستای نگرش اسالم 
محور عربستان و در تقابل با ناسيوناليسم وحدت آفرين بود. با اين همه، سعودی ها مايل 
نبودند که نه اخوان المســلمين، بلکه هيچ نيروی سياســی ديگری در عربستان سعودی 
ســازمان يابد.  ســعودی هيچ حزب سياسی و حتی احزاب سياســی اسالمی را بر نمی 



130 »بازی شیطانی«

تافتند." در واقعيت نيز، هنگامی که حســن البناء کوشيد شاخه يی از اخوان المسلمين را 
در مکه بنياد نهد، سعودی ها بی پرده مانع از آن شدند."

گرچه سعودی ها شرايط دشواری برای فعاليت سياسی اخوان المسلمين در عربستان ايجاد 
کردند، اين جمعيت بشکل نيمه آشکار همچنان فعال بود. بسياری از افراد آن به تجارت 
روی آوردند و بانک ها و شــرکت هايی تاسيس کردند، و اينچنين به ثروت های فراوانی 
رســيدند. برخی ديگر از آنها در رســانه های ارتباط جمعی نفوذ کردند. "ری کلوس"، 
رييس دفتر ســيا در عربســتان، يادآوری می کند که "ريچارد ميشل"، نويسنده ی کتاب 
"جمعيت اخوان المســلمين"، او را با يکی از شــخصيت های کليدی اخوان المسلمين آشنا 
می کند. او می گويد: "من بواســطه ی ديک ميشــل با تنها عضو اخوان المسلمين که در 
زندگيم شــناختم، ديدار کردم. نامــش محمد صالح الدين بود. او ســردبير روزنامه ی 
المدينــه بود و متولد ســودان و چندی را در مصر بســر برده بود و بــا همه ی اعضای 
اخوان المسلمين آشنايی داشت. او تا زمانی قابل تحمل بود که عليه کمونيسم نوشتارهايی 
می نگاشت." شمار ديگری از اعضای اخوان المسلمين نيز، برای جاسوسی به دانشگاهها 
نفوذ کردند. اما فعاليتشان هميشه زيرزمينی بود، و عضويت خويش را از ديگران پنهان 

می داشتند و در بسياری از سازمانها و موسسات عربستان حضورشان ناپيدا بود.

اين جمعيت در دانشــگاهها خود را در فضای امن می ديد. سيســتم آموزشــی عربستان 
سعودی هرگز در سطح بااليی نبود و آنچه در آن رخ می داد؛ پرورش روحانيون و ديکته 
کردن ارزشــهای وهابی در ميان جوانان بود. در دهه ی ۱۹6۰، عربستان سعودی دو مرکز 
علمی که پايگاه روشــنفکری راست اسالمی شد، تاســيس کرد. يکی دانشگاه اسالمی 
مدينه )در ۱۹6۱( و دو ديگر دانشــگاه ملک عبدالعزيز)در ۱۹67(. دانشــگاه اسالمی 
مدينه کار خود را با همکاری با ابواالعلی مودودی، ستيزه جوی اسالمی پاکستانی، آغاز 
کرد. مودودی مايل بود اين دانشگاه را جايگزين بنيادگرايانه يی در مقابل دانشگاه االزهر 
قاهره با ديرينه ی هزار ساله در زمينه ی آموزشهای اسالمی و جريان اصلی اسالم سلفی، 
قرار دهد. اخوان المسلمين ومتحدان وهابيشان، به خاندان سلطنتی سعودی قبوالندند که 
دانشــگاه االزهر حامی ناصر اســت، اينچنين سعودی ها نيز بی درنگ دانشگاه اسالمی 
مدينه را بنياد کردند و بســياری از علمای اسالمی متمايل به اخوان المسلمين پست های 

دانشگاه مدينه را در اختيار گرفتند.

"شيخ عبدالعزيز بن باز"، که چندين دهه چهره های سرشناس راستگرايی افراطی اسالمی 
در عربستان بود، معاون رييس دانشگاه اسالمی مدينه شد. "بن باز" که از هنگام جوانی 
نابينــا بود، يک وهابی متعصــب و مخالف کمترين تجددگرايی در عربســتان بود. او 
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گرايش خشونت طلبانه و تروريستی داشت. در سال ۱۹66، بن باز می گفت که نظريه ی 
کوپرنيک کفر اســت و اين خورشــيد است که بدور زمين می گردد و زمين نه کروی 
که مسطح است! بن باز هر که را با نظر او مخالفت می کرد، به "دشمنی با خدا، قرآن و 
پيامبر اســالم" متهم می کرد. نظريات بن باز، ملک فيصل را برمی آشفت؛ با اين همه، 
او در سال ۱۹7۴، برياست مرکز پژوهش های اسالمی ، اداره ی نظارت بر اجرای احکام 

اسالمی و نيز مرکز ارشاد و تبليغات اسالمی گمارده شد.

دانشگاه اسالمی مدينه زير نظر محمد ابن ابراهيم الشيخ، مفتی اعظم عربستان سعودی 
و رييس طايفه ی  وهابيون بود. 8۵ درصد شــاگردان او از مسلمانان غير سعودی ديگر 
کشورهای اســالمی بودند. اينچنين، اخوان المسلمين می توانست از طريق دانشگاه های 
عربســتان سعودی ايديولوژی خود را رواج دهد. عالوه بر آن، دهها هزار جوان سعودی 
تحت آموزشــهای اسالمی در سيستم آموزش عالی سعودی فارغ التحصيل شدند. شمار 
دانشجويان دانشگاههای عربستان سير صعودی فزاينده يی يافت. اين رقم از 36۲۵ نفر 
در ۱۹6۵ به بيش از ۱۱3 هزار نفر در ســال ۱۹86 رسيد. از 6 دانشگاه عربستان، نيمی 
مذهبی بود. بر اســاس پژوهش های انجام شده، رشته ی تخصصی نزديک به يک سوم 
دانشــجويان سعودی علوم اسالمی بود و يک سوم دروس دانشگاهی 7۰ درصد از آنها 

در زمينه های علوم اسالمی.

"جيمز اکينز"، ســفير اياالت متحده در عربستان سعودی در خالل سالهای دهه ی ۱۹7۰، 
از آن همه تاکيد بر دروس اسالمی ناخرسند بود، اما خاندان سلطنتی او را از مداخله در 
اين امر برحذر داشــتند. "اکينز" می گويد: "از ما کار چندانی بر نمی آمد." "اکينز" نيز، 
همچون بســياری از سعوديان پيشرو از اينکه دانشگاههای عربستان مدير و متخصص و 
مهندس پرورش نمی دهد، متاســف بود. او چنين بيــاد می آورد: " من به آنها گفتم که  
پزشــک و شــيميدان و مهندس تربيت کنند و آيا  اين همه روحانی کافی نيست؟ در 
پاســخ به من فهماندند که نبايد در اين زمينه مداخله يی بکنم زيرا صالحيت اظهار نظر 
درباره ی آن را ندارم. تصور من اين بود که چنان سيســتم آموزشی بس نابخردانه است. 
و پــرورش آن همه روحانی دينی خطايی آشــکار. برخی از شــاهزادگان مرا به گفتگو 
پيرامون ســاختار قدرت فرا می خواندند، نه آنچه من بدان انتقاد داشــتم." بيهوده بوده 
است! زيرا وزارت علوم عربستان زير نظر خانواده ی الشيخ بود، چنان نظارت و نفوذی 

که امکان هر گونه تغييری را ناممکن می کرد. 

روابط ميان الســعود، الشيخ و اخوان المسلمين پيچيده بود. شــماری از اعضای خاندان 
سلطنتی پارسايانی راست آيين)ارتدکس( بودند و وهابی گری را طريق اسالمی حقيقی 
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می دانســتند. البته کســانی چون ملک سعود و ملک فهد و صدها شــاهزاده ی زنباره 
و ميخواره ی دربار ســلطنتی کمترين پيوندی با ايديولوژی وهابی نداشتند. خانواده ی 
الشيخ می کوشيد با خاندان السعود پيوند های ازدواج هر چه بيشتری عقد کند و اينگونه 
محافل خانوادگی يی پديد می آمد که به دو مسير متفاوت سلطنت و مذهب می رفتند. ) 
برای نمونه، مادر ملک فيصل از خانواده ی الشيخ بود که اين، به او قداستی پارساگونه 
می بخشــيد و او را نســبت به ديگر پســران عبدالعزيز برتری می بخشــيد.( بنوشــته ی 
"ايلتس": "جنگ قدرت"ی هميشــگی ميان خاندان ســلطنتی و خانواده ی  مذهبی بود، 

او می افزايد:  

در گذر زمان، چنين می نمود که شــمار هر چه بيشتری از افراد خانواده ی الشيخ بجای 
پذيرش رهبری مذهبی، به نهادهايی چون ارتش متمايل می شــوند. بنظر می رســيد که 
جايگاه خانواده ی الشــيخ سست می شود، چنان که ملک فيصل پس از درگذشت مفتی 
اعظم در۱۹7۱، جانشــينی برای او تعيين نکرد و وزارت دادگستری را جايگزينش کرد. 
اين، در حقيقت پيوند دو ســده ميان ســعودی ها و رهبری مذهبی را سســت می کرد. 
وزارت دادگســتری باقی ماند، اما پس از چندی، پادشــاه سمت مفتی را تجديد کرده، 

فردی از اعضای خانواده ی الشيخ را بدان گمارد.

روحانيون نفوذ فراوان داشــتند، خانواده الشــيخ نيز بر آنان. اما همچنان که از قدرت 
خانواده ی الشــيخ کاسته می شد، از شمار اعضای الشيخ در ميان روحانيون کم می شد و 
روحانيون جوانتر جای آنها را می گرفتند. اينگونه، روابط ميان خاندان سعودی و الشيخ 
بســردی می گراييد، و اندک اندک، طيف جوانتر در مقابل روحانيت سنتی و خاندان 
ســلطنتی ســعودی قرار می گرفت و راه خويش را می جســت؛ آن نيز بشيوه يی ستيزه 

جويانه و خشونت آميز.

همچنانکه نبرد ميان خاندان الســعود و الشــيخ نمود خارجــی می يافت، آثار پيوندهای 
درازمدت خاندان الشــيخ با اخوان المســلمين، بيشتر و بيشتر آشــکار می شد. در حالی 
که الشــيخ بيشتر مذهبی و کمتر سياســی بودند، و پيش از هر چيز به ثبات پادشاهی 
سعودی می انديشيدند، اعضای اخوان المسلمين ستيزگر، بسيار سياسی و  اغلب انقالبی 
مســلک بودند. پس از ۱۹۵۴، که شمار بسياری از اعضای اخوان المسلمين در عربستان 
ساکن شدند، خانواده ی الشــيخ نيز اندک اندک گرايشات ستيزگرانه يافت. اگر منافع 
خانواده ی الشــيخ او را از ســعودی ها دورتر می کرد، اين امر درباره ی اخوان المسلمين 

شدت بيشتری داشت.
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به گفته ی "مارتا کســلر"، تحليلگر پيشين سيا در زمينه ی خاورميانه و پژوهشگر مسايل 
اخوان المســلمين، وفاداری وهابيون عربستان سعودی به خاندان سلطنتی چندان نپاييد و 
اعضای اخوان المســلمين تعلق خاطر کمتری به اين خاندان داشــتند. "کسلر می گويد:" 
اخوان المســلمين در عربستان به مراتب بيشــتر از خاندان الشيخ به دربار وفادار بودند. 
روشن نيست که آيا اخوان المسلمين در انديشه ی براندازی سلطنت سعودی بود يا نه، اما 
درون جمعيت اخوان المســلمين گروهی مايل به سرنگونی حکومت سعودی ها بودند، 

حال آنکه کسانی خواهان گسترش و سازماندهی تشکيالتی جمعيت بودند."

روابط ميان خاندان ســلطنتی ســعودی، وهابيون، اخوان المســلمين و گروه های تندرو 
اســالمی همچنان رو بشکنندگی رفت. موازنه ی قدرت ميان اين نيروها متاثر از قدرت 
نســبی هريک، ســتيزهای درون خاندان ســلطنتی، نيــز سياســت های منطقه يی بود. 
پيچيدگی چنان موازنه يی آنگاه بيشــتر می شد که  موسسات خيريه ی اسالمی که اغلب 
پيوندهايی با شاهزادگان ســعودی داشتند، خواسته يا ناخواسته، گروه های تروريست را 
تغذيه ی مالی می کردند. اين واقعيت که شاهزادگان اغلب مستقل از شاه، دولت و ديگر 
اعضای خاندان ســلطنتی عمل می کردند، بر پيچيدگــی موازنه ی قدرت در حاکميت 
عربســتان می افزود. "ری کلوس" می گويد: "خاندان سلطنتی سعودی، هرگز حاکميتی 
يکپارچه نيســت. همواره کســی هست که به ديگری رشــوه دهد. موسسات اقتصادی 
بسياری هستند که در سياست های خاندان سلطنتی سعودی قدرت اعمال نفوذ دارند." 

زمانی که اخوان المســلمين در عربستان ســعودی قدرت اعمال نفوذ يافت، ملک سعود 
و آنگاه ملک فيصل، ماهرانه جمعيت را به گســتره ی سياست خارجی رسمی عربستان 
کشــاندند. در دهه ی ۱۹6۰، دو رويداد تحول زای تاريخی نفوذ اخوان المســلمين را در 
سياست خارجی عربســتان برجسته نمود. نخست، تاســيس اتحاديه ی جهانی مسلمانان 
در ۱۹6۲، و ديگری پيدايش ســازمان کنفرانس اســالمی در۱۹6۹. عربســتان سعودی 
تحت رهبری ملک فيصل با حمايت کامل آمريکا، بســوی تاســيس "بلوک کشورهای 

اسالمی"،روی نهاد که سرانجام ناصر را در هاله يی از تاريکی نشاندند.
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سال های سیاه

 اسالمگرایی امریکایی

در قلب خاورمیانه

آن بــازی که آيزنهاور در دهه  ۱۹۵۰ آغاز کرد، در دهه های بعد با شــتابی فزاينده ادامه 
يافت.

ملک فيصل، پادشــاه عربستان سعودی در سالهای ۱۹6۴ تا ۱۹7۵، اندکی امروزی تر از 
ملک سعود )۱۹6۴ـ ۱۹۵3( می انديشيد، و نگاهی واقع بين تر به مسايل سياست خارجی 
عربستان داشت. "چارلز فريمن"، از شخصيت های کارآزموده آمريکا و سفير اين کشور 
در عربســتان، می گويد: " فيصل اســالم را پادزهری در برابر ناصر می دانست." و اين 
را واشــنگتن، مشتاقانه می نگريســت. اگر چه برخی از ديپلمات های سکوالر و افسران 
اطالعاتی ايــاالت متحده، گاه به سياســت اياالت متحده در پيوند با عربســتان خرده 
می گرفتند، اتحاد اياالت متحده و عربســتان بسيار استوار شده بود و سياست خارجی 
اسالم محور عربستان سعودی نگرانی آمريکا را بر نمی انگيخت. حتی حاميان سياست 
اتحاد اياالت متحده و اســراييل، که در دهه ی ۱۹6۰ رو به پيشرفت نهاد، بسی بيشتر از 

ناصر نگرانی داشتند تا عربستان سعودی. 

تاســيس اتحاديه ی جهانی مســلمانان)۲۹۰) )رابطــه( در۱۹6۲، ســرآغاز خيزش دوباره ی 
راســتگرايی افراطی اسالم سياســی بود. اتحاديه ی جهانی مسلمانان که در مکه تاسيس 
شــد، تبارنامه ی راستگرايان اســالمی را در خود داشت. برای نخســتين بار، اين جنبش 

)90)(  - "رابطة العالم االسالمی" است. )م.(
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تشــکيالتی پنهان و بسيار سازمان يافته تر از اخوان المسلمين پديد آورد. توانايی مالی کم 
وبيش نامحدود عربستان سعودی در حمايت از جمعيت اخوان المسلمين، قدرت بسياری 
به جمعيت بخشيد. در ميان بنيادگذاران و بزرگان اين اتحاديه، کم وبيش، همه ی رهبران 

گروه های اسالمی بودند. و از آن ميان:

سعيد رمضان، داماد حســن البنا، بنيادگذار اخوان المسلمين که تا پيش از گشايش مرکز 
اسالمی ژنو در ۱۹6۱ با حمايت عربستان، سالها در سوريه، اردن، پاکستان و نقاط ديگر 

بسر برده بود.  

ابواالعلی مودودی، پايه گذار جمعيت افراطی "جماعت اســالمی" در پاکســتان، و پايه 
گذار بی همتای ديدگاه جمهوری اســالمی، که در ســرکوب جنبش اپوزيسيون چپ و 
سکوالر پاکستان و سوق داد پاکستان بسوی قدرت خودکامه ضياء الحق در ۱۹77، نقش 

بسزايی ايفا کرد.

همچنين، حاج امين الحســينی، مفتی هوادار نازيســم در اورشليم و کارگزار بريتانيا از 
دهه ی  ۱۹۲۰، و کسی که پس از جنگ دوم جهانی، سخنگوی تبليغاتی سعودی ها عليه 

ناصر شد. 

نيز، محمد صديق المجددی افغانی تبار، که در آن کشــور ســيه روز، در سالهای دهه ی 
۱۹6۰، با سيا در ارتباط بود و ميراث داران بالفصل او با حمايت سيا، عربستان سعودی، 
مصر، و پاکســتان، هســته ی مرکزی جهاد افغانی ضد شوروی را در سالهای 8۹- ۱۹7۹ 

پی ريختند.

و محمد بن ابراهيم الشــيخ، مفتی دولت گماشــته ی عربســتان و رهبر افتخاری جنبش 
وهابی که پيوندهای بسيار نزديکی با خاندان سلطنتی داشت.  

و ســرانجام،  عبد الرحمن اإلريانی، ستيزه جوی بنيادگرای مسلمان، که در سال ۱۹67 
در يمن بقدرت رسيد و پس از جنگ داخلی درازمدت، جمهوری يمن هوادار ناصر را 

به دامان عربستان انداخت.

باری، بسياری از رهبران برجسته ی اسالمگرايی از سراسر جهان در اين اتحاديه گرد هم 
آمدند.

"جان اســپوزيتو"، پژوهشــگر دانشگاه جرج تاون می نويســد:" در دهه ی ۱۹6۰ نگرش 
وهابی، در پاســخ به تهديد ناسيوناليســم عرب و سوسياليســم، جهانی شــد و عربستان 
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ســعودی و ديگــر حکومت های پادشــاهی، بطور خاص ناصريســم و بطور کلی دول 
سوسياليست عربی را تهديدی عليه خويش می دانستند... و اينچنين، سعودی ها سياست 
پان اسالميســتی را عليه پان عربيســم ســکوالر و سوسياليســت ناصر و در پيوند با به 
اصطالح آتييســم کمونيســتی، برگزيدند.... همچنين دولت سعودی، روابط نزديکی با 
اخوان المسلمين و جماعت اسالمی پديد آورد. برغم اختالفات آشکار ميان آنها، همگی 

دشمنان مشترکی داشتند: ناصريسم، سکوالريسم و کمونيسم.

اتحاديــه جهانی مســلمانان، برای گســترش دامنــه ی فعاليت خود از مبلغــان مذهبی، 
تراکت های تبليغاتی و نيز سرمايه گذاری فراوان برای ساختن مساجدی به سياق وهابی 

و انجمن های اسالمی بهره می گرفت:  

"اتحاديه، وارثان با ارزشــی برای خود يافت. آنها را به عربســتان سعودی فراخواند و به 
آنان وعده ی بذل و بخشش از سوی سرمايه داران، اعضای خاندان سلطنتی، شاهزادگان 
و يا بازرگانان می داد. اتحاديه بوســيله ی اعضای نهادهای مذهبی سعودی و با همکاری 
ديگر اعراب وابسته به اخوان المســلمين يا نزديک به آن، و نيز همراهی روحانيون شبه 
قاره ی هند که خود با مدارس فقهی يا حزب جماعت اســالمی مودودی پيوند داشتند، 

اداره می شد."

گاهی ابهام آلودی از اهميت اتحاديه جهانی مســلمانان داشــت، و  ســازمان ســيا تنها آ
شــخصيت های واشــينگتن -  که بدون رويکرد به ماهيت متحدانشان تنها در انديشه ی 
پيروزی در جنگ سرد بودند - خواهان بررسی بيشتر از سوی سيا، درباره ی آن نشدند. 
يکی از ماموران وقت ســيا در عربســتان می گويد:" ما دور نمای مساله و نتايج برآمده 
از آن را نمی ديديم." بگفته ی همين افســر سيا، در آغاز دهه ی ۱۹7۰، اين سازمان درپی 
نفوذ دادن يکی از مامورانش در اتحاديه جهانی مســلمانان بوده اســت." اين افســر سيا 
در حالــی که نام عربی اتحاديه را بزبــان می راند، می گويد:" من هدايت نفوذ در رابطة 
را بر عهده داشــتم. برای واشــنگتن کار من کمترين ارزشی نداشت." دفتر فرماندهی 
تنها در انديشــه ی جنگ، کودتــا و ميليتاريزه کردن خليج فارس بــود، و فعاليت های 
اتحاديه برايشان مهم نبود. او می افزايد:" به باور من مساله ی اتحاديه مهم بود، رابطة تنها 
برای گســترش نفوذ جهانی عربستان ســعودی نبود، بلکه شيوه يی برای گسترش نفوذ 
اسالم در کشورهای عربی و فراتر از آن بود." بگفته ی اين مامور سيا، اتحاديه ی جهانی 
مســلمانان تهديد و دغدغه يی ژيوپولتيک دانسته نمی شد و واشينگتن نيز عالقه يی به 
آن نداشــت. او ادامه می دهد: " واشنگتن در خواب بود و هيچ هشداری را نمی شنيد." 

اينچنين، عمليات پنهانی نفوذ سيا در اتحاديه منتفی شد.
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"چارلز واترمن"، عرب شــناس سازمان سيا که سالهای بسياری را در خاورميانه گذرانده بود 
و ســرانجام رييس دفتر سيا در عربستان سعودی شــد، می گويد که از نظر سيا، اتحاديه ی 
جهانی مسلمانان در دهه های ۱۹6۰ و ۱۹7۰ کمترين خطری نداشت. وی می افزايد:" اتحاديه 
مانند ديگر سازمانهای اسالمی مســاله يی نگران کننده نبود. چنانچه اتحاديه از جنبش های 
دانشــجويی اسالمی حمايت می کرد، يا با دانشجويان چپگرا در تقابل قرار می گفت، همان 
چيــزی بود که ما می خواســتيم؛ کنترل چپ ها." واترمن در پاســخ به اين پرســش که آيا 
سياست آن هنگام ســيا، پيرامون گروه های اسالمگرايی چون اتحاديه و ماهيتشان نادرست 

بوده است، می گويد: " اين گروهها شبيه موسسات خيريه ی اسالمی بودند."

"ری کلوس"، رييس پيشــين سيا موافق اين نظر است. زمانی که از او درباره ی نگرانی سيا 
پيرامون پيوندهای احتمالی اخوان المسلمين و روحانيون وهابی پرسيده می شود، می گويد: 
" ما اين مســاله را دنبال نمی کرديم. اگر کســی را در اين باره مقصر بدانيم، آن من هستم. 
ما از ســوی آنها تهديدی احساس نمی کرديم. من سياهه يی از اهداف مشخص داشتم، ولی 

در واشينگتن هيچکس از من نمی خواست آنها را دنبال کنم... اتحاديه مساله ی ما نبود."

۹۹ درصد بودجه ی اتحاديه جهانی مســلمانان را دولت عربســتان ســعودی تامين می کرد. 
پيوندهای اتحاديه با نهادهای مذهبی سعودی گونه گون بود. يکی از دبيران اتحاديه، محمد 
علی الحرکان، از وهابيون سرشــناس و وزير پيشــين دادگستری دولت سعودی، بعدها اسما 
مفتی اعظم عربستان ســعودی شد. وهابيون و رهبران اتحاديه، عالوه بر وزارت دادگستری 
در وزارت آمــوزش و پــرورش و نيز وزارت مهم حج و موقوفات مذهبی، که هر ســال بر 
امور ميليون ها زاير مســلمان مکه نظارت داشت و سرمايه های بسياری در اختيار موسسات 
خيريه و نيز برای دعوت به اســالم هزينه می کرد، دست يازيدند. امکاناتی چنين گسترده 
در اختيار دانشــگاهها، و بويژه دانشگاه های اسالمی بود. اتحاديه جهانی مسلمانان با انجمن 
جهانی جوانان مســلمان، ســازمانی نظامی که در ســال ۱۹7۲ تاســيس و بعدها به اقدامات 

تروريستی در سطح بين المللی متهم شد، پيوند داشت.

درخالل دهه ی ۱۹6۰، کشــمکش ميان مصر و عربستان سعودی ــ در عمل در شکل جنگ 
يمن با حمايت امريکا از عربســتان ســعودی ــ در دو جهت رخ نمود: نخســت در ظهور 
دوبــاره ی اخوان المســلمين در مصر و آن ديگــر، جنگ يمن که ناصــر را در برابر فيصل 
قرار می داد. در هر دو مورد، پيوندهای ميان اخوان المســلمين، اتحاديه جهانی مســلمانان و 

حکومت های پادشاهی محافظه کار عربی، عربستان را در برابر ناصر ياری رساندند. 
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 سعید رمضان و بازگشت اخوان المسلمین

ســازمانده اصلی بلوک اســالمی سعودی همان کسی بود که در ســال ۱۹۵3 در دفتر 
"اوال" کاخ سفيد با آيزنهاور ديدار کرد: سعيد رمضان. به گواه گزارش دولت سوييس، 
در اين دوره، ســعيد رمضان مامور آمريکاييان بوده اســت. او از آلمان غربی، عربستان 
ســعودی و قطر کمک مالــی گرفته، و نماينده ی دولت اردن در مقر ســازمان ملل در 
ژنو بوده اســت. همزمان، ســعيد رمضان، مغز متفکر اخوان المسلمين در امور جهانی 
گاهان، از طراحان دومين سوء قصد به جان ناصر در ۱۹6۵،  اين جمعيت و به گفته ی آ
بوده اســت. اين سوء قصد، در هنگامه ی شــورش ديگری از سوی اخوان المسلمين در 
مصر، با ســازماندهی داهيانه ی ســعيد رمضان و به ياری تبعيديان، انجام شد. بخشی از 
تشــکيالت رمضان در عربســتان بود، و آن ديگر در ژنو، محل سکونت وی. از قدرت 
اخوان المســلمين در مقايســه با دوره ی پيش از ۱۹۵۴، کاسته شده بود. اخوان المسلمين 
از دهــه ی ۱۹۵۰، ناگزير از فعاليت پنهانی بود. جمعيت می کوشــيد برای نشــان دادن 
موجوديت خود، ســازمانهای علنی و سخنرانی های سياســی برپا دارد، ولی سازمانهای 
اطالعاتی و امنيتی ناصر در جلوگيــری از فعاليت های آنها موفق تر بودند. با اين همه، 
بســياری از زندانيان سياسی که پس از ســال ۱۹۵۴، در جريان برچيدن اخوان المسلمين 
دستگير شده بودند، در ميانه ی دهه ی ۱۹6۰ آزاد شدند. ولی دگربار آغاز به سازماندهی 

عليه ناصر کردند.

سعيد رمضان، از ژنو هدايت سازمان های بسياری را در دست داشت. ناصر او را در سال 
۱۹۵۴، از تابعيــت مصری محروم کرد، و اينگونــه رمضان به تبعيد رفت. او با کمک 
دولت آلمان غربی که از به رســميت شناختن آلمان شرقی از سوی مصر ناخشنود بود، 
با گذرنامه ی ديپلماتيک آلمان غربی، پيش از مهاجرت به سوييس، به مونيخ رفت و با 
پشتيبانی مالی پادشاه عربستان سعودی در سال ۱۹6۱، مرکز اسالمی ژنو را بعنوان ستاد 
فرماندهی خود پايه گذارد. ســعيد رمضان به درازای 3۴ سال تا پيش از مرگش در سال 

۱۹۹۵، در سوييس بسر برد.

مرکز اســالمی ژنو، مقر مرکــزی فرماندهی بود و مکان هايی بــرای ديدار ميان فعاالن 
راســتگرای اسالمی از سراســر جهان و نيز اخوان المســلمين فراهم می کرد. به گفته ی 
"ريچارد البوير"، ژورناليست پژوهنده در زمينه ی پيوندهای اخوان المسلمين با تروريسم، 
ســعيد رمضان نه تنها مسايل مالی ســازمان را ســامان می داد، که همراه يوسف ندا، از 

حاميان مالی اخوان المسلمين، بانک های التقوی را بنياد نهاد.
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سعيد رمضان در سال ۱۹6۲، عربستان سعودی را برای تاسيس اتحاديه ی جهانی مسلمانان 
ياری کرد. "هانی رمضان"، پســر ســعيد رمضــان و رييس کنونی مرکز اســالمی ژنو، 
می گويد:" پدرم، نه تنها از رهبران بنيادگذار اتحاديه، که نوآور تاســيس يک اتحاديه ی 
اســالمی برای انتشــار افکار خويش بود." به گفته هانی رمضان، در سوييس از تاسيس 
مرکز اســالمی استقبال شد. او می افزايد:" آن هنگام هراسی که امروزه از اسالم هست، 
نبود. نخستين واکنش ها در برابر تاسيس مرکز اسالمی ژنو بدست پدرم، استقبال مردم 
سوييس و افکار همگانی اروپا بود." با اين همه، هانی رمضان می پذيرد که طرح تاسيس 
مرکز اســالمی برای گسترش افکار اخوان المسلمين بوده است. به گفته ی او: "انگيزه ی 
پدرم برای ايجاد مرکز اســالمی ژنو، گسترش آموزه های حسن البناء و نيز فراهم آوردن 
مکانی برای گردهمايی  طالبی از سرتاسر کشورهای عربی و آموزش مذهبی آنها بود."

برغم پراکنده شــدن رهبری اخوان المسلمين در تبعيد و شرايط فعاليت پنهانی در مصر، 
انديشه های جمعيت در سالهای دهه ۱۹6۰ راديکالتر شد. اخوان المسلمين در قاهره برای 
همــاوردی ديگری با ناصر تجديد نيرو می کرد و اســالم سياســی در نقاط ديگری از 
جهان رو به پيشــرفت بود؛ تکاپوی عربستان سعودی برای رهبری کشورهای اسالمی و 
عربی، پيدايش آيت الله خمينی بر صحنه ی سياسی ايران، تدارک تاسيس حزب نيرنگ 
باز "الدعوه" از ســوی شيعيان بنيادگرای عراق، و سرانجام جنبش ابواالعلی مودودی در 
پاکســتان. در هنگامه ی بحران اخوان المسلمين در مصر، در سال ۱۹6۵، سعيد رمضان، 
ايديولوگ اصلی سازمان، و سيد قطب، رهبری نظامی جمعيت، پس پرده ی توطيه ی سوء 
قصــد به جان ناصر بودند. در مقابل، ناصر آماده تر بود. او دوســتان و حاميانش را در 
ميان روحانيون مصر به پشــتيبانی از خويش فراخواند، سعيد رمضان و اخوان المسلمين 
را نيز آلت دســت اياالت متحــده معرفی کرد. "گيلز کپل"، از تحليلگران بنام اســالم 
گوست، ناصر در ســخنرانی خويش از مسکو خطاب به  سياســی، می گويد:" در 3۰ آ
مردم مصر، جمعيت اخوان المسلمين را بخشی از توطيه يی بزرگتر با هدايت سازمان های 
جاسوســی غرب شناســاند. ناصر در ادامه، همدســتان آنها را کســانی چون "مصطفی 
امين"، روزنامه نگار ليبرال برجسته که در روز ۲ سپتامبر به اتهام جاسوسی برای اياالت 
متحده دستگير شد، معرفی کرد. پس از تهاجم هايی اينچنين، سيل انتقادهای کارگزاران 
مذهبی، ســخنگويان دولتی، و نويســندگان، از عناصر آشوبگر و فتنه جو روان شد... 
آنها اخوان المســلمين را بعنوان تروريست های قرون وسطايی محکوم کردند. روزنامه ها 
ارتباطات متحجرين مذهبی يی چون ســعيد رمضان را با سرويس های جاسوسی بيگانه 
افشا کردند. گفته ميشد که رمضان از سوی پيمان سنتو و از عمان و اردن پشت پرده ی 
همه ی رويدادها است." محتمل است که سعيد رمضان مامور اياالت متحده بوده باشد، 
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اما بی گمان در تماس بسيار نزديک با اعضای پيمان سنتو، از آن ميان پاکستان، نيز اردن 
و عربستان سعودی که از سوی اياالت متحده عليه ناصر پشتيبانی می شدند، بوده است.

بنوشــته ی روزنامــه ی  Le Temp، نه تنها دولت مصر که دولت ســوييس نيز ســعيد 
رمضان را مامور اياالت متحده می دانســت. در هنگامه ی بحران مصر در ســال ۱۹66، 
نشســتی در سطح عالی با شرکت شخصيت های سوييسی و از ميان، ديپلمات ها، پليس 
فدرال ســوييس و سرويس های امنيتی اين کشــور برای گفتگو درباره ی سعيد رمضان 
تشــکيل شد. بر پايه ی اســناد آرشيو دولتی ســوييس، دولتمردان وقت آن کشور سعيد 
رمضان را "دارای گرايش محافظه کارانه به غرب و بی خطر برای ســوييس"، می دانسته 
اند. بر همين اساس، دولت سوييس از همکاری سعيد رمضان با سرويس های جاسوسی 
غربی  MI6 و سيا اطمينان داشته است. بنوشته ی  Le Temp: "سعيد رمضان فراتر از 
مبلغی ســاده با گرايش ضد کمونيستی است." يکی از تحليلگران دولت سوييس نتيجه 
می گيرد: "ســعيد رمضان جاسوس بريتانيايی ها و آمريکايی ها است."  Le Temp باز 
می نويســد:" در بسياری از مدارک مربوط به پرونده ی سعيد رمضان، به پيوندهای او با 

برخی سرويسهای جاسوسی اشاره شده است." 

تهاجــم ديگرباره ی ناصر در ســالهای 66-۱۹6۵، به جمعيت اخوان المســلمين، باز هم 
تلفات بســياری به تشکيالتشــان وارد آورد،  بســياری از رهبران تشــکيالت زيرزمينی 
جمعيت دستگير و برخی ناگزير از فرار به آنسوی مرزها شدند. سيد قطب، ايديولوگ 
و رهبری نظری اخوان المســلمين که پيشتر به عربستان سعودی تبعيد شده بود، بدستور 
ناصر، بدار آويخته شــد. بگفته ی "هرمان ايلتس" کوشــش بســيار ملــک فيصل برای 

جلوگيری از اعدام سيد قطب سودی نبخشيد. 

 کندی، ناصر و مساله ی یمن

کشــمکش ميان ناصر و ملک فيصل در جريان جنگ خونبــار يمن از ۱۹6۲ تا ۱۹7۰، 
آشــکارا رخ نمود. دهــه ی ۱۹6۰ اوج قدرت هر دو بود. ناصر، نماد همبســتگی عرب 
با هواخواهان بســيار در کشــورهای عربی، و فيصل با خلع ملک ســعود از قدرت در 
دهه ی ۱۹6۰، به پشــتوانه ی ثروت فراوان ســعودی ها و اتحاديه جهانی مســلمانان و نيز 
جنبش وهابی، در پی رهبری جهان اســالم بود. رهبر مصر با آن شــيوايی بيان ويژه ی 
خويش، پادشــاه سعودی را آلت دست امپرياليسم آمريکا می خواند و در مقابل، فيصل 

نيز سوسياليسم عربی ناصر را با "کمونيسم آتييستی" برابر می نهاد.
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اگــر چه عموما جنگ يمــن از ديد جامعه ی امريکا پنهان بود، آثار مهمی بر سياســت 
خاورميانه يــی اياالت متحده داشــت و پيوندهای آمريکا را با دول محافظه کار عرب و 
بيش از همه، عربســتان سعودی و بلوک اســالمی آن، استوارتر ساخت. شرح جزييات 
جنگ يمن و آثار آن بر سياســت خاورميانه يی آمريکا و نيز گفتگوهای دولت کندی با 
ناصر، در کتاب "از هر دوســتی پشتيبانی کنيد" نوشته ی "وارن باس"، آمده است. پس 
از آيزنهــاور، دولت کندی رويه يی صلح آميز و دوســتانه بجای سياســت خصم آميز و 
ســتيزگرانه ی آيزنهاور در برابر سياست عدم تعهد ناصر، پيش گرفت و اينگونه، برخی 
از شــخصيت های دولت کندی مستقل بودن ناصر و عدم وابستگی او به اتحاد شوروی 
و سياســت ســازش با او را پذيرفتند. شخصيت های خوشــبين تر بر اين باور بودند که 
ميتوان ناصر را ــ که هرگز کمونيســت نيســت و براستی هم فعاليت حزب کمونيست 
ـ  به قطع پيوندهايش با اتحاد شوروی متقاعد سازند.  مصر و ديگر چپ ها را مانع استـ 
تحليلگران واقع بين تر چنين می انديشــيدند که تغيير سياســت آمريکا، نگرش ناصر را 
به اياالت متحده تعديل می کند، و در اين ميان بودند کســانی چون حاميان اسراييل که 

همچون عربستان سعودی ناصر را تجسم شيطان می پنداشتند. 

" تالکــوت ســيالی"، رييس دفتر وزارت امــور خارجه ی دوره ی کندی در عربســتان، 
يادآوری می کند:" روابط دشواری با ناصر داشتيم. جنبش او تهديدی برای رژيم سعودی 
بود، و مهمتر اينکه جنبش ناصر واکنشيهايی در عربستان برانگيخته بود. نمونه ی روشن 
آن شاهزاده طالل بن عبد العزيز )عضو محفل "شاهزادگان آزاد"( بود که به ناصر گرايش 
يافت. او به مصر رفت، نيز دو تن از خلبانان ســعودی. اينچنين، ما از آينده ی عربستان 
بيم داشتيم." سيا در گزارشی امنيتی با نام " ناصر و آينده ی ناسيوناليسم عرب" خطاب 
به کاخ سفيد می نويسد: "ناسيوناليسم، مهمترين نيرو در حوزه ی سياست عرب خواهد 
بود و قابل پيش بينی است که ناصر، رهبر و نماد آن بماند." گزارش در ادامه، به کندی 
هشــدار می دهد که "دور نمای رژيم های محافظه کار و وابســته به غرب نااميد کننده 

می نمايد." و اينکه اميدی به نجات رژيم سعودی نيست. 

کندی، برقراری مناســبات دوستانه با ناصر را حتی به بهای آزردن اسراييل و عربستان، 
ســودمند می دانست، و برای همين منظور مناســبات ديپلماتيک، با رهبران مصر را، با 
ارســال نامه و ديدارهــای حضوری آغاز کرد. ناصر در نامه يی به کندی نوشــت: "چرا 
اياالت متحده ی آمريکا، کشوری که بشيوه يی انقالبی بر پايه ی آزادی بنياد شد، دربرابر 
جنبش های آزاديخواهانه و انقالبی می ايستد و همراه نيروهای واپسگرا و دشمنان ترقی 
همداســتان می شــود؟" ناصر با بيان نيروهای واپسگرا، اشــاره اش به عربستان سعودی 
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بود و البته که پرســش بجايی هم بود. بر خــالف آيزنهاور که جنبش های آزاديبخش و 
اســتقالل طلبانه ی کشــورهای جهان سوم را آلت دست کمونيســم می پنداشت، کندی 
چنين جنبشــهايی را لزوما ناســازگار با منافع اياالت متحده نمــی ديد. کندی حتی در 
دهه ی ۱۹۵۰ بعنوان يک ســناتور، منتقد "نگرش دولت آيزنهاور به ناسيوناليســم عرب" 

بود.

ولــی روابط کندی و ناصــر چندان نپاييد، و ســرانجامی نيافت. در ســپتامبر ۱۹6۲، 
نيروهای هــوادار ناصر حاکميت قرون وســطايی يمن را ســرنگون کردند و اينگونه، 
منطقه يی اســتراتژيک در نواحی جنوبی عربســتان ســعودی که ميان دريای ســرخ و 
اقيانوس هند اســت، به دست آنها افتاد. در آن زمان، کندی گفت:" من حتی نمی دانم 
يمن کجاســت." رهبر يمن در ســال ۱۹6۲، امام احمد بود. مردی سالخورده و حاکمی 
خودکامه که به ددمنشی شهره بود. او خويش را "پاسدار دين خدا" می خواند. امام احمد 
ناصــر را به اجرای برنامه های اقتصادی "غير اســالمی" متهم می کرد. پس از مرگ وی، 
شورشيان تحت پشتيبانی ناصر، فرزند او "محمد البدر" را که همان اندازه واپسگرا بود، 
ســرنگون کردند. بگفته ی "سيالی"، "ناصر، پس پرده ی سرنگونی حکومت يمن بود و 
عربستان سعودی از اين مساله بسيار برآشفت." انقالب يمن، که بی درنگ هزاران سرباز 
مصری برای پشتيبانی از آن وارد يمن شدند، تهديدی برای موجوديت عربستان سعودی 
بود. "رابرت کومر"، رايزن کاخ ســفيد در زمينه ی سياست های خاورميانه يی، به کندی 
هشــدار داد که: "دربار ســعودی خود را قربانی بعدی می بيند." بدين ســان، عربستان 
سعودی، پول و جنگ افزار در اختيار سلطنت طلبان يمن گذارد، و اينچنين، جنگ ۱۰ 

ساله در يمن ۲۰۰ هزار کشته بر جای گذاشت.

پيشــتر ســيا و ديگران، کندی را از خطری که متوجه ادامه ی حيات رژيم سعودی بود 
گاه کرده بودند. در آغاز، کندی  و اينکه آينده ی جهان عرب در دســتان ناصر است، آ
کوشيد حاکميت نوين يمن را برسميت بشناسد. او، "الس ورت بانکر" را بعنوان ميانجی 
برای بهبود روابط مصر و عربســتان مامور کرد. ولی کندی از هر ســو زير فشار بود. 
انگليســيها که در تــالش برای نگهداری موقعيت های سســت خويش در خليج و عدن 
بودند )همچون بحران آبراه ســويز( از ســقوط يمن شــوکه شــده بودند. "هارولد مک 
ميالن"، نخست وزير بريتانيا و از شخصيت های دولتی در جريان بحران سويز، خواهان 
"کندن پوســت ســر ناصر با ناخن های خود" بود. بی درنگ، انگليسيها همراه سرويس 
جاسوسی اسراييل، موساد نقشــه يی برای ارسال جنگ افزار و کمک مالی به نيروهای 
ضد ناصر در يمن طرح کردند. دوريل می نويسد:" موساد با جرج يانگ، معاون پيشين  
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MI6 و بانکدار کنونی، برای يافتن يک انگليســی مورد پذيرش عربستان سعودی که 
بتواند جنگی چريکی، ضد جمهوريخواهان يمن و پشــتيبانان مصری شــان بر پا سازد، 
تماس گرفت.  يانگ در پاسخ می گويد که يک اسکاتلندی را برای اين منظور می يابد 
و اينچنين، "مک لين" را به "دان هيرام"، از وزارت دفاع اســراييل، معرفی می کند. "دان 
هيرام" نيز قول می دهد، ســالح و امکانات مالی و نيز مستشــارانی با چهره ی عربی به 

ميدان کارزار بفرستد. عربستان سعودی نيز مشتاقانه پذيرای اين استراتژی شد.

برای اجرای نقشه، اســراييل يمنی های يهودی کوچ کرده به اسراييل را که می توانستند 
بعنوان يمنی های عرب به اين کشــور بروند، برای آمــوزش نظامی راهی مناطق جنگی 
کرد. بگفته ی دوريل:" ســيا به اسراييلی ها برای نفوذ به خاک يمن و آموزش بکارگيری 
جنگ افزارهای پيشــرفته به چريکها ياری رســاند. آشکار اســت که مستشاران نظامی 
تابعيت ملی خويش را پنهان می داشــتند." ساواک ايران و سرويس اطالعاتی عربستان 
سعودی نيز به جبهه ی ضد ناصر در يمن ياری می رساندند. همچنين، اسراييل سالح های 
روســی را که در جريان جنگ با اعراب به غنيمــت گرفته بود، در اختيار جنگجويان 
ميگذارد. دوريل می افزايد:" ســيا و  MI6 به خاندان ســلطنتی سعودی تکيه داشتند و 
می کوشــيدند اتحادی پنهان ميان اسراييل، عربستان سعودی، ايران و اردن پديد آورند." 
بگفتــه ی، "هووارد تيچــر"، از حاميان امريکايی اســراييل، نيروی هوايی اســراييل به 
پشــتيبانی از عربســتان و ضد مصر وارد ميدان کارزار يمن شــد. " تيچر"، می نويسد:" 
جنگنده های اســراييلی بر فراز دريای سرخ بسوی جنوب پرواز می کردند و آشکارا به 

مصر پيام دوری گزيدن از عربستان می دادند.

در واشــينگتن، بريتانيايی ها کندی را برای رويارويی با ناصر زير فشــار می گذاشتند. 
اعمال فشار، بيشتر از سوی اسراييل بود. در جريان جنگ يمن، اسراييلی ها می کوشيدند 
نگرش کسانی را که مصر را ابزار اتحاد شوروی برای تسلط بر خليج فارس، و اسراييل را 
قابل اطمينان ترين متحد ضد کمونيست آمريکا در منطقه می پنداشتند، تقويت کنند.

با اين همه، بيشــترين فشــار بر دولت کندی از ســوی کمپانی های بزرگ نفتی اياالت 
متحــده بــود. آنها ناصر را تهديدی برای منافع خود در عربســتان ســعودی می ديدند. 
شــرکای کمپانی نفتــی آرامکو و "نفت خليج" البی خويش را بــا اطرافيان کندی ادامه 
دادنــد. کرميت روزولت از ســوی کمپانی "نفت خليج" خطاب به کاخ ســفيد، منافع 
امريکا و ناصر را "ناســازگار" خواند. کندی رييس پيشــين آرامکــو، "تری دوس" را به 
نمايندگــی خويش برای ديدار با ملک فيصل فرســتاد، و خــود عملياتی پنهانی را در 
اطــراف يمن، ضد مصــر آغاز کرد. "چارلز فريمن"، ســفير پيشــين آمريکا می گويد: 
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"کندی ســرگردان بود و عمليات پنهانی گوناگون بدســت نيروهای ويژه ی امريکا در 
عربستان ره به جايی نمی برد."

آغاز دوستانه ی روابط کندی و ناصر پايان می گرفت، و مهمتر اينکه، اياالت متحده در 
برابر هدف اصلی ناسيوناليســم عرب يعنی اتحاد مصر و کشــورهای عربی بدون نفت 
با عربســتان و ثروت نفتی اش، ايستاد. "شــرين هانتر"، می نويسد:" پادشاهی عربستان 
همــواره از وحدت اعراب در هراس بوده اســت. ناسيوناليســت های عرب بر اين باور 
بودند که نفت عربســتان و ديگر کشــورهای عربی نفت خيز دارايی همه ی ملل عربی 
اســت و نه تنها توليدکنندگان آن. بايد از نفت برای توسعه ی اقتصادی اعراب و رسيدن 
بــه اهداف ديگر بهره برد...و اينچنين، اعراب راديکال تهديدی بالقوه برای عربســتان 
ســعودی انگاشته شدند." با نگاه به گذشته، اين پرسش به ذهن می آيد که چنانچه اياالت 
متحده ی آمريکا از جمال عبدالناصر پشتيبانی می کرد و از پشتيبانی عربستان سعودی 
دســت می کشــيد، آنگاه چه روی می داد؟ در دهه ی ۱۹6۰، و در کوران جنگ ســرد، 

رخداد چنين گزينه يی ممکن نبود.

دولت جانسون اتحاد با عربستان سعودی را بشدت پی گرفت. جانسون بلحاظ نظامی و 
فنی، فيصل را که در آغاز جنگ يمن جانشين ملک سعود شده بود، بسيار ياری رساند. 
از ســوی آمريکا و بريتانيا برنامه ی دفاع هوايی به ارزش ۴۰۰ ميليون دالر در عربستان 
سعودی آغاز شد و در همين راستا نقشه ی بنا کردن پايگاه های نظامی و زيرساخت های 

ديگر و نيز برنامه يی ۱۰۰ ميليون دالری برای ارسال وسايل نقليه ی نظامی به عربستان.

ملک فيصل نيز در ازای حمايت همه جانبه ی اياالت متحده از عربستان، ستيزه جويان 
مســلمانان را بسود امريکا در جريان جنگ سرد پشــتيبانی می کرد. فيصل در ۱۹6۵، 
برای يافتن متحدانی برای خويش به کشورهای اسالمی سفر کرد و مارکسيسم را "آيينی 
براندازانه که پايه گذار آن يک يهودی فرومايه)مارکس( بوده اســت"، توصيف می کرد. 
افــزون بر اين او بر آن بود که پايانی بر مارکسيســم بگذارد. فيصل با هدف فراخواندن 
کشورهای اســالمی برای ايجاد اتحادی اسالمی و چندجانبه، به شاه ايران پيوست و در 
پی آن در سال ۱۹66، از اردن، سودان، پاکستان، ترکيه، مراکش، گينه و مالی برای جلب 

پشتيبانی، ديدار کرد. 

ملک فيصل بهنگام ديدار از اردن، عاجزانه گفت: "نيروهای اهريمنی برای رويارويی 
با اســالم و مسلمانان در سراسر جهان دسيســه چينی کرده اند، و می کوشند هر گونه 
نشانی از اســالم را ناپديد کنند." و زمانی که در سودان بود اعالم کرد: "کمونيست ها 
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چون جنبش اســالمی می خواهد پايه و اساس کمونيسم و بويژه ناباوری آنها به خداوند 
توانــا را از ميان بردارد، به ما می تازند." او با توجه به اينکه مســلمانان در بخش هايی از 

اتحاد شوروی زندگی می کنند، گفت:

"کمونيســت ها از اينکه جنبش ما بخش های مسلمان نشين زير سلطه ی ستمگرانه ی آنها 
را نيز در بر بگيرد، در هراســند." هنگام ديدار از پاکستان، مسلمانان جهان را گذشته از 
"فرقه ها و آيين های گوناگونشان" به هماوايی با هم فراخواند. اينچنين، پاکستان، کشوری 
با گرايش اســالمی افراطی و متحد غرب در دو پيمان رســمی، ســربازان خود را برای 
پاســداری از ثبات عربستان ســعودی در برابر تهديدهای داخلی و خارجی فرستاد. در 
آغاز دهه ی ۱۹6۰، افسران ارتش پاکستان در سمت مربيان و فرماندهان نظامی در ارتش 
عربســتان سعودی مصدر امور شــدند. از آن ميان، ژنرال ضياء الحق در سال ۱۹77، در 

پی کودتايی اسالمی عليه "ذوالفقار علی بوتو" بقدرت رسيد.

اگر چه کارزار تبليغاتی فيصل برای پديد آوردن گونه يی همبســتگی اسالمی، حاميانی 
در ميان کشــورهای اسالمی و حتی شــاه ايران يافت، بنيادگرايی اسالمی تمايلی بدان 
نداشــت و مصر و سوريه و عراق آنرا تهديد ی عليه خود ديدند. ولی لندن و واشينگتن 
نقشــه ی فيصل را برای ايجاد بلوکی از کشورهای اســالمی، مشتاقانه می نگريستند. در 
۱۹66، يکی از افســران سفارت بريتانيا در عربستان سعودی، آشکارا پذيرای کوششهای 

فيصل شد و افزود که اياالت متحده نيز با تالش فيصل همدل است:

"مــن از نگاه نرمش پذير فيصل اســتقبال می کنم... ما اين ايده را در ســفارت آمريکا 
مطرح کرده ايم و همه آنرا پذيرفتند. مايلم بگويم که پندار ســتيزگرانه بودن اسالم جز 

در ميان برخی سعودی ها کهنسالتر بکلی ناپديد شده اشت."

سپس، اين افسر سفارت بريتانيا می نويسد که سعودی ها تنها با کمونيسم، صهيونيسم و 
برخی مبلغين مسيحی سر ستيز داشتند.

چنانکه ستاره ی فيصل می درخشيد، روزگار ناصر پايان می گرفت. سرآغاز ناکامی ناصر 
شکســت سال ۱۹67 مصر و سوريه و اردن و متحدانشان در جنگ 6 روزه ی اعراب و 
اســراييل و اشغال اورشليم و بخشهايی از سه کشور و نيز شبه جزيره ی سينا بود. ناصر 
3 سال پس از اين شکست زيســت، ولی جنگ 6 روزه جانمايه ی ناسيوناليسم عرب را 
گرفته بود. "ديويد النگ" می گويد:" ناصر می توانســت نيرويی دوباره به جنبش ضد 
اســتعماری و احساسات مردمی ببخشــد، ولی جنگ 6 روزه، اين رويا را يکسره دست 
نايافتنی نماياند، زيرا او شکست خورد، شکستی رنج آور. آن هنگام، من در جده بودم. 
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مافوقم به من گفت:  ‘اين پايان روزگار ناصر است.’" 

فيصل با پشــتيبانی آشکار آمريکا، کوشش برای ســازماندهی زنجيره يی از کشورهای 
اســالمی را دوچندان کرد، و به کشــورهای بــاز هم دورتری ماننــد اندونزی، الجزاير، 
افغانســتان و مالزی ســفر کرد. نگارنده ی کتاب "دربار الســعود" می نويســد:" فيصل 
بشــکلی جنون آميز در پندار توطيه ی صهيونيســتی و بلشــويکی غرق بود." سرانجام 
کوشش فيصل در ۱۹6۹، ببار نشست، و بخشی از آن نتيجه ی آتش زدن مسجد االقصی 
اورشــليم بدست يک اســتراليايی روانپريش بود. هدف اين نقشه خواه تنها برانگيختن 
احساسات بوده باشد، خواه بهانه تراشی برای بسيج ستيزه جويی اسالمی، ملک فيصل 
آنرا دستمايه ی گرد هم آوردن رهبران جهان اسالم در شهر رباط مراکش، برای برگزاری 
آنچه که نخســتين همايش اســالمی نام گرفت، کرد. مسجد االقصی چنان تقدسی نزد 
مســلمانان داشــت که حتی مصر نيز بناچار در همايش فيصل شــرکت جست. سوريه 
و عراق همايش را تحريم کردند، ولی ۲۵ کشــور در آن شــرکت داشــتند. گردهمايی 
مراکش به ايجاد سازمان کنفرانس اسالمی انجاميد، اين سازمان نقش سازمان ملل متحد 
جهان اســالم را يافت و اســالمگرايی را کانون عمل هر يک از کشــورهای عضو از آن 
ميان پاکستان، افغانســتان، ترکيه و دول عربی  کرد. غايت حقيقی فيصل در غباری از 
اســراييل ســتيزی پنهان بود، فيصل در پی ايجاد جبهه يی اســالمی و گسترده در برابر 
اتحاد شوروی بود. "ديويد النگ" می گويد:" اواخر دهه ی ۱۹6۰، ما همچنان در ستيز با 
کمونيســم بوديم، بنابراين پشتيبانی فيصل از اخوان المسلمين و پان اسالميسم را تقويت 
می کرديم. ما به اســالمگرايی برای رويارويی با هر کشور متمايل به مسکو نياز داشتيم 
و چنانچه عربســتان سعودی می توانســت اجماعی اسالمی و جهانی پديد آورد، برای ما 

بهتر هم بود."

"ديويد النگ"، تحليلگری باهوش و سخنگويی طنز پرداز است، او می گويد که بسياری 
از تحليلگران و سياســتگزاران اياالت متحده پتانســيل طبيعت طغيانگر خيزش اسالمی 
را درک نمــی کردند و اين در حالــی بود که چنين امکانی آشــکارا محتمل می نمود. 
وی ميافزايد: " ما ورای روابطمان باعربســتان ســعودی، خطر اسالم را نمی ديديم و پان 
اسالميسم را تهديدی استراتژيک تلقی نمی کرديم. بودند کسانی که هيستری ضد چپ 
و ضد ناصر داشــتند. آنها با چپگرايان در ســتيز بودند. بنابراين، هرگز پان اسالميسم را 

تهديدی بشمار نياوردند."

النگ، تحليلگر بخش اطالعات و پژوهش وزارت امور خارجه در سال ۱۹7۰، به امکان 
گرايش ضد آمريکايی اســالمگرايی در آينده پی برده بود ولی گوش  شنوايی نبود. او 
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می گويد:

"ســال ۱۹7۰، در بخش اطالعات و پژوهش وزارت امور خارجه پيرامون اســالم و خطر 
آن نوشــتم. ولی بدان وقعی ننهادند. می ديدم که علی رغم شکســت افسانه ی ناصر در 
۱۹67، مردم هنوز گرايش ضد استعماری دارند. سرخوردگی از ناسيوناليسم عربی رو 
به رشــد بود و از سوی ديگر برخی بر اين باور بودند که اسالم را راه چاره است. باور 
من اين بود که اسالم پارادايم نوين است ولی شخصيت های ارشد، در پی شيوه های کهنه 
بودند. ســرخوردگی مردم را از ناسيوناليسم عربی و ناصريسم حس می کردم و عميقا 
امکان دنباله روی از ناصر در کشورهای عربی و پديد آمدن جنبشی همه گير را منتفی 

می دانستم... تنها اسالم در راه بود..."

شکســت اعراب در جنگ ۱۹67، راهگشای خيزش دوباره ی اسالمگرايی شد. شکست 
ســنگين اعراب پرسشهای بســياری پيرامون آينده ی جهان عرب مطرح می کرد. چنين 
شکســتی خشــم مردم کشــورهای عربی را برانگيخت، و در گســتره ی سياست عرب 
آشــفتگی و ابهام آفريد. اما از ديگر سو، در ميانه ی سالهای ۱۹67 و ۱۹7۰، بسياری از 
دول عربی به ناسيوناليســم چپگرا روی نهادند. "حافظ اسد" رييس جمهور سوريه شد، 
"معمر قذافی" پادشــاه ليبی را سرنگون کرد، "جعفر نوميری" در سودان بقدرت رسيد، 
حزب سوسياليســت بعث عربی در عراق رو به قدرت نهاد و فلســطينی ها تا آســتانه ی 
سرنگونی ملک حســين، پادشاه اردن، در جريان رويداد ســپتامبر سياه در سال ۱۹7۰ 

پيش رفتند. ناصر، قهرمان بسياری از اين رهبران بود.

بــا اين همــه، اندک اندک ناسيوناليســم ناصر رنــگ می باخت و اســالمگرايی جلوه 
می گرفت.

ناتوانی ظاهری اعراب در برابر اسراييل و اشغال بخش هايی از سرزمين های عربی، و از 
آن ميان شــبه جزيره ی سينا، غزه، بلندی های جوالن و کرانه ی باختری، آبستن مناقشات 
ديگری بود. دشــمنان ناصر و از آن ميان اخوان المسلمين، شکست اعراب را دستمايه ی 
انتقاد از ناصريســم و سوسياليســم عربی و ناکامی آنها می کردند، و بازگشت به اسالم 
را يگانه راه چاره ی اعراب بيان می داشــتند؛ پيامی که پيشــتر سيد جمال الدين افغانی 
و حســن البنا داده بودند. پس از شکســت ۱۹67، اين پيام در بانــگ ميليون ها عرب 

خشمگين طنين انداز بود.

اياالت متحده ی آمريکا و عربستان سعودی که شورش در عراق، ليبی و سودان را ديده 
بودند، يکســره از تغيير بســود خود در اين کشورها و حتی جلوگيری از نيرومند شدن 
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جنبش فلسطين و سازمان آزاديبخش آن، نا اميده شده بودند. اينچنين، عربستان سعودی 
به اسالم محافظه کارانه در برابر ناصريسم روی آورد و اياالت متحده نيز همراه او شد.

ســه ســال پس از جنگ ۱۹67، در کوران جنگ داخلی اردن و رويداد سپتامبر سياه، 
ناصر جهان را ترک گفت. انورسادات، جانشين او شد. برای واشنگتن و رياض دوره ی 
۱۱ ساله ی رياست جمهوری سادات فرصتی گرانبها بود. سادات نيرنگباز، عضو پيشين 
اخوان المسلمين و متحد چندين ساله ی ناصر با عربستان سعودی هم آواز شد و نيروهای 
چپگرای مصر را ســخت ســرکوب ساخت. به ياری او اخوان المســلمين پيروزمندانه به 
قاهره بازگشت، و سرانجام، مصر با اياالت متحده و اسراييل هم پيمان شد. سادات تاريخ 

را به مبارزه طلبيد و تاريخ با قتل او بدست اسالمگرايان از او انتقام کشيد.
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شباهت های آشکار

2 دوران - دو جانشین

پس از ناصر در مصر

بعد از خمینی در ایران

ناصر، ديگر نبود! انورسادات با هدايت "کمال ادهم"، رييس سازمان اطالعات عربستان 
سعودی، افراد اخوان المسلمين را در دهه ی ۱۹7۰  به مصر بازگرداند و اياالت متحده که 
پيشــتر اسالمگرايی عربستان ســعودی را آزموده بود، از پيدايش اسالمگرايی در مصر 
بسی خرسند بود. براستی، واشــنگتن از اينکه می توانست سادات را در جبهه ی جنگ 
سرد همراه خود سازد بسيار خشنود بود و سياستگزاران، ديپلمات ها و افسران اطالعاتی 

اياالت متحده، مشوق سادات در احيای اسالمگرايی افراطی بودند.

ولی ســادات جعبــه ی پاندورا)۲۹۱) را گشــوده بود و هنگامی که اخوان المســلمين از آن 
بيــرون آمد، برای گســترش خويش مرزی نمی شــناخت. اکنون، اخوان المســلمين به 

))9)(  اپیمتیوس باید به هر موجودی ویژگی مثبتی می بخشید. هنگامی که به انسان رسید 
چیزی نماند. پرومته، برادر اپیمتیوس چون انسان را برتر از دبگر موجودات میدانست، برای انسان 

موهبتی خودویژه میخواست، اینچنین، آتش را از زیوس)خدایگان خدایان( دزدید و به انسان داد. 
زیوس خشمگین از کرده ی پرومته، در پی مجازات او و انسان برآمد. پرومته در زنجیر شد. و 

زیوس برای مجازات انسان به همه ی خدایان فرمان داد که پاندورا )زنی زیبا روی( را بیافرینند و هر 
یک از آنها موهبتی به او بخشند. زیوس نیز جعبه یی به پاندورا داد. پرومته پیش از آنکه در بند شود 
به برادر خویش، اپیمتیوس هشدار داده بود که هیچ هدیه یی از دیگر خدایان نپذیرد. ولی اپیمتیوس 

به پند برادر گوش نداد و دلباخته ی پاندورا شد. اپیمتیوس از پاندورا خواست که هیچگاه جعبه یی 
را که زیوس باو داده باز نکند. ولی کنچکاوی پاندورا امان نداد و جعبه را گشود. اینچنین، همه ی 

کند. پاندورا که به هراس افتاده بود  بدیها،غم و اندوه، رنج و بیماری، فقر و جنگ و... در جهان پرا
جعبه را بست، اما دیر! تنها یک چیز در جعبه ماند؛ امید! پس از چندی پاندورا جعبه را بازگشود و 
امید نیز به جهان را یافت، اینچنین است که تنها همراه انسان در هنگامه ی شر و بدی امید است. 

)م(
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زادگاه خود بازگشته و برای گسترش نفوذ جهانی اش بی تاب بود.  فعاليت ديگرباره ی 
اخوان المســلمين، پيامدهای ناگوار و مرگ آوری داشــت؛ دست کم برای سادات چنين 

شد.

ســادات همزمان با فراهم آوردن بســتر رشد اســالمگرايی افراطی در مصر، راهگشای 
نفوذ تراژيک و بی سابقه ی آمريکا در خاورميانه شد. مصر در دوره ی ناصر، کشوری 
بود ايســتاده در برابر اياالت متحده. ۲۰ هزار ســرباز اتحاد شوروی، نيز تکنيسين ها و 
مشــاوران اين کشور پشتيبان نيروهای مســلح مصر بودند. در مرزهای مصر و اسراييل 
جنگی فرسايشــی و هميشــگی در جريان بود و مصر و اياالت متحده، حتی مناسبات 
ديپلماتيک معمول نداشتند. اما سادات، پنهانی با ادهم، سيا، و هنری کيسينجر، مشاور 
امنيت ملی اياالت متحده، همداســتان شد. سادات در ۱۹7۱، تنها يکسال پس از بدست 
گرفتن قدرت، چپ مصر را از دولت راند، و در ســال ۱۹7۲، با اخراج نيروهای اتحاد 
شــوروی از اين کشور، مسکو را شــگفت زده کرد. پس از جنگ رمضان در ۱۹73 ــ 
که با آتش افروزی عربســتان ســعودی و با تکيه بر اســالم و نه ناسيوناليسم عرب بر پا 
شــد ــ مصر و اياالت متحده ديگر بار روابط خود را از سر گرفتند. سادات در ۱۹77 
با ســفر به اورشــليم و گفتگو با اســراييل که به توافق کمپ ديويد انجاميد، در جهان 
عرب شکاف انداخت. اينچنين، مصر تا ۱۹8۰، متحد مهم اياالت متحده در جهان عرب 
گرديد، از جهاد آمريکايی در افغانســتان پشتيبانی کرد و پايگاه نفوذ اياالت متحده در 
منطقه ی نفت خيز خليج فارس شد. حتی از نظرگاه بدبين ترين کارشناسان سياست های 
خاورميانه يی اياالت متحده، چرخش يکباره ی مصر از يک مخالف آمريکا به متحد آن، 

گيج کننده می نمود.

در آغاز، از ســادات انتظاری نمی رفت. او بدرازای 3۰ ســال در ســايه ی ناصر بود، از 
اعضای اخوان المســلمين و رابط دربار سلطنتی، اخوان المسلمين و جنبش "افسران آزاد". 
ســادات، پس از کودتای ناصر، رابط رهبر مصر با اخوان المسلمين بود، و در آينده نيز 
ســفير غير رسمی مصر با اسالمگرايان سراســر جهان. ولی مصری ها و اياالت متحده، 
سادات را جدی نمی گرفتند. پس از درگذشت ناصر در اکتبر ۱۹7۰، چنين می پنداشتند 
که او نقشی بيش از کفيل رييس جمهور نخواهد داشت و در پی نبرد قدرت در پشت 
پرده ناپديد خواهد شد. "ديويد النگ"، از شخصيت های پيشين سرويس خارجی اياالت 
متحــده، می گويد:" آمريکايی ها، ســادات را بيش از يک معــاون خام انديش رييس 

جمهوری نمی ديدند."

سادات در خاطرات خويش با نام "در جستجوی هويت" می نويسد که نماينده ی اياالت 
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متحده، "اليوت ريچاردســون"، پس از بازگشــت به واشــنگتن در پی ســفرش به مصر 
برای ابراز همدردی برای درگذشــت ناصر، پيش بينی کرده اســت که "ســادات بيش 
از ۴ تا 6 هفته در قدرت نمی ماند." در مصر نيز، ســادات با مخالفان سرســختی چون 
ناسيوناليســت های هــوادار ناصر که به وی ظنين بودند و نيز شــخصيت های چپگرا و 
هوادار اتحاد شــوروی روبرو بود. ســادات به تنهايی پايگاه سياسی و درون حکومتی 
نداشــت. با اين همه، سادات نه تنها در قدرت ماند، که سياست خارجی و داخلی مصر 
را يکســره دگرگون ســاخت. ناصر با ســوريه، عراق و الجزاير هم پيمان شده بود، حال 
آنکه ســادات پذيرای حکومت های پادشاهی محافظه کار عرب، مانند عربستان سعودی 
و شيخ نشين های خليج شد. در حالی که ناصر به لحاظ تسليحاتی به اتحاد شوروی تکيه 
داشت، و سياست عدم تعهد را در گستره ی جهانی پيشه کرد، سادات از پيوندهای مصر 
با اتحاد شوروی گسست و اين کشور را در بلوک اياالت متحده در جبهه ی جنگ سرد 
قرار داد، و ســرانجام اگر ناصر، مصر را همرديف کشــورهايی چون يوگسالوی، هند، 
کشورهای آفريقايی و آمريکای التين پيش راند، سادات سياست خارجی تک محور و 

انزواطلبانه يی را به مصر تحميل کرد.

ســادات برای تثبيت حاکميت سست و لرزان خويش، با پشتيبانی مالی بسيار عربستان 
ســعودی از اسالمگرايان برای مقابله با چپ ها بهره گرفت. ناصر بساط اخوان المسلمين 
مصر را برچيده بود و برای کاستن از توش و توان اسالمگرايی در مصر بسيار کوشيد، 
ولی ســادات رهبران تبعيدی اخوان المسلمين را خوشامد گفت و سازمان آنها را نيرويی 
دوباره بخشيد، از فعاليت آنها در دانشگاهها، مراکز پژوهشی و رسانه های ارتباط جمعی 
پشتيبانی کرد. در دوره ی ناصر، بسياری از اسالمگرايان افراطی به حاشيه رانده شدند، 
اما در دوره ی سادات، اخوان المسلمين و طيف جوانتر و بسيار راديکال آن، بخش اساسی 

و غالب گفتمان سياسی مصر شد.

مردمــی که در خالل دهــه ی ۱۹7۰، حتی بطور گذرا از مصر ديــدار می کردند، از آن 
همه دگرگونی بنيادی شــگفت زده می شدند. نشانه های رشد بنيادگرايی اسالمی هر جا 
در مدارس، خيابان ها، مســاجد، روزنامه ها، آشکار بود. "مايکل دان"، سردبير نشريه ی 
"ژورنال خاورميانه" می گويد که تحوالت مصر در خالل دهه ی ۱۹7۰ بســيار شــگفت 
انگيز بــود. وی می افزايد:" مصر در کوره راه تحولــی تراژيک گام می گذارد. مردم 
جامه ی ســنتی به تن و چهرهاشان پوشــيده از ريش بود، روزنامه ها و مجالت بی مايه ی 
اخوان المسلمين همه جا ديد می شد. مساجد مملو از جمعيت بود و مردم از ريختن آب 
دهان بر زمين ابايی نداشــتند. "شمار بسياری از دانشــجويان نيز به گروه های اسالمی 



152 »بازی شیطانی«

پيوستند، و هزاران مسجد بنياد شد. بانک ها و بازرگانان وابسته به اخوان المسلمين مانند 
قارچ از زمين ســر بر می آوردند و فاالنژهای اســالمگرای آدمکش بــرای ارعاب دگر 

انديشان سياسی به ميدان آمدند.

اما این، برای سادات، بازی مرگ آوری بود

در آغاز، اســالمگرايی افراطی پشــتيبان ســادات بود، اما آرام آرام، بويژه پس از پيمان 
مصالحه ی مصر و اســراييل، شمار هر چه بيشتری از سادات رويگردان شدند. سادات، 
ژرفای دشــمنی و کينه توزی اپوزيســيون اســالمگرايی رو به رشــد را بويژه در ميان 
گروه های اسالمی تروريست، نســنجيد. وزارت امورخارجه ی اياالت متحده و سازمان 
سيا نيز، چندان به خطر راستگرايی اسالمی در مصر بها ندادند و بنا به گفته های رهبران 
مصر آنرا مهار شده می انگاشتند. زمانی که سادات در سال ۱۹8۱ بدست اعضای يکی 
از شاخه های تروريســتی اخوان المسلمين بقتل رســيد، ديگر آتشفشان اسالمگرايی در 
طغيان بود. بســياری از شــخصيت های دولتی مصر ترور می شــدند، جهانگردان بقتل 
می رسيدند، به مسيحيان حمله می شد، و روشنفکران سکوالر مصر کشته و يا به سکوت 

وادار می شدند.

و اينچنين، بار ديگر، مصر پايگاه ترکتازی اخوان المسلمين شد.

سادات اخوان المسلمین را از قفس رهانید!

کمال ادهم، رييس ســازمان اطالعات عربستان ســعودی، نزديکترين فرد به سادات و 
مشــاور او در زمينه ی دگرگونی سياســت مصر بود. ادهم، پنهانی با هنری کيســينجر، 
وزير امور خارجه و مشــاور امنيت ملی اياالت متحده و معمار سياســت خاورميانه يی 

امپراتوری آمريکا در راستای جنگ سرد، پيوند داشت.

عربستان سعودی، کويت و ديگر شيخ نشين های ثروتمند خليج، حتی پيش از درگذشت 
ناصــر و پس از شکســت مصر در جنگ ۱۹67، برای تقويــت پيوندهای ديپلماتيک، 
بــه مصر پيشــنهاد کمــک مالی کردند. اما از ديگر ســو، عربســتان ســعودی پنهانی 
اخوان المســلمين را پشــتيبانی می کرد. اخوان المســلمين نيز ناصر را به دين گريزی و 
تحقير شــدن اسالم در جريان شکست در جنگ متهم کرده، اينگونه جو را عليه ناصر 
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بر می انگيخت. "راينهارد شولتز"، می نويسد:" کارزار عربستان سعودی در نا آرامی های 
دانشــجويی تابســتان ۱۹6۹ قاهره رخ نمود که در آن مخالفان ناصر برای نخســتين بار 
پس از سالها، آشکارا تحت نام اخوان المسلمين، خواهان مبارزه يی پيگيرتر و سخت تر با 

فعاليت های چپ ها و کمونيست شدند."

ديرزمانی پس از درگذشت ناصر، ملک فيصل به سادات بدگمان بود، ولی کمال ادهم 
با تکيه بر نقطه ضعف فيصل، يعنی هراس او از توطيه های صهيونيســتی و بلشــويکی، 
وی را متقاعد ســاخت که سادات، مانند ناصر نمی انديشد. ادهم پيوندهای نزديکی با 
فيصل و سادات داشت. ادهم که برادر "عفت" همسر ملک فيصل نيز بود، گروهی از 
مشاوران ارشــد فيصل را چنان هدايت می کرد که عضويت سادات در اخوان المسلمين 
را نشــانه يی بر "گرايش به راســت" در او دانســته و فيصل را نيز بدان متقاعد ســازند. 
کمال ادهم با سادات همکاريهای مالی و تجاری نيز داشت، و چنانکه شخصيت آسوده 
طلب و سرشــت مال انديش رييس جمهور مصر را می شناخت، او را از تمايل عربستان 
گاه ساخت. در خالل دهه ی ۱۹6۰، رييس سازمان  سعودی برای تامين رفاه مادی وی، آ
اطالعات عربســتان سعودی، با "جهان"، همسر ســادات، معامالت تجاری و همکاريهای 
ســودآوری داشــت و اينچنين از کانال روابط شــخصی پيوند ميــان قاهره و رياض را 
اســتوارتر می ســاخت. ملک فيصل، کمال ادهم را نماينده ی خويش در مناسبات ميان 
قاهره و رياض کرد و تنها يک ماه پس از در گذشت ناصر، ادهم را رهسپار قاهره کرد. 
چنين می نمايد که کمال ادهم نه تنها با وعده ی کمک های مالی از ســوی ســعودی ها، 
که با تضمين محرمانه ی آمريکا برای باز پس گيری مناطق اشــغال شده ی مصر بدست 
اســراييل، با اين شرط که سادات از مسکو دوری گزيند و نيروهای اتحاد شوروی را از 

مصر اخراج کند، راهی قاهره شد.

ادهم، تا آغاز سال ۱۹7۱، نقش فعالی در سياست مصر يافته بود. "محمد حسنين هيکل"، 
روزنامه نگار هوادار ناصر و سردبير روزنامه ی االهرام که در سال ۱۹7۰ وزير اطالعات 
مصر شد، و در ۱۹7۴ در پی اختالف نظر با سادات از دولت کناره گرفت، می نويسد: 
"اين رويه يی نيست که برای روسها اطمينان بخش باشد."  کمال ادهم نه تنها رابط سادات 
و فيصل بود، که پنهانی، پيوند دهنده ی ســادات و کيســينجر نيز بود. کيسينجر، در 
خاطراتش از اين مســاله ياد کرده، می گويد که سعودی ها رابط ميان سادات و نيکسون 
بودند و اينگونه "وزرای خارجه ی دو کشــور را کنار گذاشتند". آن زمان سفارت اياالت 
متحده در قاهره داير نبود و مصر پس از جنگ ۱۹67، مانند بســياری از کشــورهای 
عربی، با آمريکا مناســبات ديپلماتيک نداشــت. در اين ميان عربستان سعودی استثناء 
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بود و روابط خويش را با آمريکا حفظ کرده بود. اينچنين، عربستان سعودی در آغازين 
سالهای دهه ی ۱۹7۰، ميانجی احياء مناسبات اياالت متحده و مصر شد.

در ماه مه ۱۹7۱، سادات نخستين گامها بسوی تحکيم قدرت خويش و پاکسازی دولت 
از هــواداران ناصر را آغاز کرد. بهانه ی ســادات، مدعای نقشــه ی ترور وی بوســيله ی 
شــخصيت های هوادار ناصر، که آنها را "ماموران شــوروی" می خواند، بود. ســادات با 
کمک "اشــرف مروان"، بوروکرات نيرنگباز مصری و از دوســتان نزديک کمال ادهم، 
بسياری از شخصيت های مصری را دستگير کرد، و از آن ميان بودند، سخنگوی مجلس 
ملــی، وزير جنگ، وزير اطالعات، وزير امور رياســت جمهــوری، اعضای کميته ی 
مرکزی و ديگر شخصيت های ارشد که بزعم سادات "شعارهای بی مايه ی سوسياليستی" 
شــان "خالف... ايمان مذهبی ما اســت". ســادات، اين اقدام خويش را " انقالب دوم" 
خواند، و يک ســال بعد، همگام با کمال ادهم، فرمان به خروج نيروهای اتحاد شوروی 

از مصر داد.

"ريموند کلوس"، مامور ســيا که به ادهم نزديک بوده اســت، می گويد:" کمال ادهم، 
ســادات را به اخراج نيروهای روسی واداشت." مسلما، پيشتر زمينه برای چنين اقدامی 
از ســوی سادات فراهم شده بود و آن وعده های مالی و پشتيبانی اسالمگرايان از سوی 

کمال ادهم بوده است.

اعضای کليدی رهبری در تبعيد اخوان المســلمين با دعوت سادات و با پشتيبانی کمال 
ادهم و ملک فيصل، به مصر بازگشــتند. همچنين، پس از ســال ۱۹7۱، ســادات شمار 
بسياری از زندانيان اخوان المســلمين را آزاد کرد. شمار زيادی از زندانيان از بند رسته، 
خشــمگين و آماده ی خشونت و فعاليت های تشــکيالتی پنهان بودند و بی درنگ برای 
بازسازی جنبش خويش ناپديد شــدند. برخی از اسالمگرايان کهنسال تر نيز، آشکارا با 
رييس جمهوری جديد مصر همکاری کردند. "شــيخ عمر تلمســانی"، وکيل و سردبير 
آينده ی "الدعوة"، نشريه ی اخوان المسلمين، و سرانجام رهبری عالی جمعيت، بی درنگ 
پس از آزاد شــدن از زندان در ســال ۱۹7۱، برای سپاســگزاری خويش و ديگر اعضای 

اخوان المسلمين، راهی کاخ رياست جمهوری سادات شد.

الجماعة االسالمی

در خالل دهه ی ۱۹7۰، انديشه ی اخوان المسلمين بشکلی فراگير رواج يافت و جريان های 
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گونه گونی از آن برخاست. ولی دست کم در ظاهر، طيف محافظه کار سنتی جمعيت 
اهميتــی ويژه به ميانه روی می داد. شــخصيت های قديمی تر جمعيت که به عربســتان 
سعودی گريخته بودند، در هيات تجاری ثروتمند به مصر بازگشتند. در مقابل، اعضای 
جوان و آتشين مزاج، بويژه دانشجويان، زير شاخه ها و کلوب هايی از اخوان المسلمين  را 
سازمان دادند. اين گروه ها، با پشتيبانی همه جانبه ی سادات و سرويس های اطالعاتی و 
امينتی مصر، رشدی فزاينده يافتند. بزودی اين گروهها با نام الجماعة االسالمی)انجمن 
اسالمی( شناخته شدند، زيرا ســادات فعاليت جمعيت اخوان المسلمين را قانونی اعالم 

نکرد، و جنبش بدون رهبری واحد و بصورت پراکنده گسترش می يافت.

پشــتيبانی رهبر مصر از واپسگرايان "انجمنهای اسالمی" در دانشگاه ها، در  حکم بهره 
گيری از اسالم برای تقويت پايه های قدرتش بود. بگفته ی جان اسپوزيتو:" سادات برای 
رهاندن خويش از سايه ی ناصر به تظاهری آشکار به اسالم روی آورد. او خود را رييس 
جمهور پارســا نام نهاد؛ کنايه يی از خليفه ی اسالمی که امير المومنين خوانده می شود. 
آغاز و پايان سخنرانی هايش، آياتی از قرآن بود. فرستنده های تلويزيونی اغلب او را در 

مساجد بهنگام نماز و نيايش و پيشانی پينه بسته از نماز نشان می دادند."

پس پرده، دانشجويان عضو انجمن های اسالمی از حمايت پليس مخفی سادات برخوردار 
بودند. "کپل" می نويســد: "پس از دسامبر ۱۹7۲، بخت با دانشجويان اسالمگرا يار شد. 
آنهــا، ســرانجام رمز پيروزی را در همدســتی با رژيم برای شکســت غلبه ی چپگرايان 
در دانشــگاهها يافتند. "شيوه ی برخورد انجمن های اســالمی آميزه يی از تاکتيک های 
خشــونت آميز و تهديد مخالفانشــان بود، همانگونه که شــيوه ی عمومی اسالمگرايان، 
همه جا چنين اســت. اينان، اغلب از پشتيبانی مالی عربستان سعودی و تجار راستگرای 
مصر برخوردار بودند. "کپل" می نويسد:" الجماعة االسالمی، انجمن هايی از دانشجويان 
مســلمان بودند که در دوره ی رياســت جمهوری ســادات، نيروی غالب در دانشگاهها 
شــدند. آنها ســازمانهای فراگيری برای جنبش اســالمی بنياد کردند. "ديری نپاييد که 
تظاهرات دانشــجويی شاهد رويارويی سرود خوانان "دموکراسی!" با "الله اکبر!" گويان 
بود. چند ســال بعد، گروه های الجماعة االســالمی بر دانشگاه های مصر چيره شدند و 

چپگرايان نيز ناگزير از پنهانکاری.

"محمد عثمان اســماعيل" که در ســال ۱۹7۱ در جريان غلبه ی ســادات بر چپگرايان از 
مشاوران نزديک او بود، نقش مهمی در فراهم آوردن زمينه ی فعاليت انجمن های اسالمی 
بازی کرد. "کپل" می نويســد:" در واقع اســماعيل از اواخر ۱۹7۱، در قاهره و از اوايل 
۱۹73 در بخش های مرکزی مصر، پدرخوانده ی انجمن های اســالمی بود." او در ســال 
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۱۹73، به ســمت فرمانداری استان "اسيوط" که مرکز اسالمگرايان بود، گمارده شد. او، 
آنجا انجمن های اســالمی را به "ستيز ضد کمونيست ها" ترغيب می کرد. گويی آغازين 
روزهای فعاليت اخوان المســلين ديگربار تکرار می شــد، هنگامی که بازوی تروريستی 
جمعيت بنام الجهاز الســری از دل اردوهای ورزشــی جوانان بيرون شد، اکنون نيز در 
دهه ی ۱۹7۰ انجمن های اســالمی با پشــتوانه ی حکومتی اردوهای تابســتانی را سازمان 
می دادند. نخســتين اردو از اين گونه، تابســتان ۱۹73 در دانشگاه قاهره برگزار شد که 
ســادات به نشانه ی پشــتيبانی دولت از آن يکی از شــخصيت های ارشد حکومتی را به 
نمايندگی خويش، فرستاد. در ادوار پسين، اردوهای بسياری از اين دست برگزار می شد. 
ســادات در ســال ۱۹7۴، قوانينی بر اتحاديه های دانشــجويی حاکم کرد تا انجمن های 
اسالمی را در بدســت گرفتن قدرت در نهادها و موسسات دانشجويی ياری رساند. بر 
اساس يکی از همين احکام دولتی غايت اتحاديه های دانشجويی تنها "ترويج ارزش های 
دينی ميان دانشــجويان" است. تســلط بر اتحاديه های دانشجويی تنها نخستين گام بود؛ 
و ديری نپاييد که انجمن های پزشــکان، وکال، مهندســان و ديگر اصناف به ســيطره ی 
اسالمگرايان درآمدند. دانشــگاه االزهر نيز ديگربار بدست راستگرايان افتاد و شيوه ی 
اعتدال آميزی که بعنوان يک مرکز آموزش اســالمی غير بنيادگرا داشت، پايان گرفت. 
در ســال ۱۹73 ، اتحاديه ی جهانی مســلمانان، نهاد توانمند اســالم گســتری عربستان 
سعودی، با دانشگاه االزهر پيمانی به امضاء رساند که بر اساس آن اين دانشگاه به مرکزی 
برای گســترش آراء وهابيت عربستان ســعودی در آيد. همان سال، سادات پست جديد 
معاونت نخســت وزيری را برای نظارت بر امور دينی ايجاد کرد، نيز شــورای نگهبان 
قانون اساســی را برای نظارت بر تطابق قوانين با شريعت اسالم بنياد نهاد. اسالمگرايان 
لوايحی برای منع مصرف مشروبات الکلی، اجرای مجازاتهای اسالمی و آموزش اجباری 

آموزه های دينی در مدارس به مجلس ملی فرستادند.

يکــی از ناظران تيزبين آن دوره، "عبد المنعم ســعيد"، مدير مرکز مطالعات سياســی و 
اســتراتژيک االهرام، می گويد که نفوذ عربســتان سعودی در مصر در نخستين سالهای 
دهه ی ۱۹7۰، فراگير بود. بســياری از مصری ها برای کاريابی راهی عربســتان سعودی 
می شــدند، و بهنگام بازگشــت کامال با تيولوژی محافظه کارانه ی وهابی آميخته بودند. 
افزون بر اين، عربستان سعودی از موسسات مصری در حال ورشکستگی حمايت مالی 
می کرد. سعيد می گويد: "فعاليت های عربستان سعودی دانشگاه االزهر را به راستگرايی 
و انتشار آراء بغايت محافظه کارانه سوق داد. بسياری از سازمان های غير دولتی عربستان 
سعودی به مســاجد مصری کمک های مالی می کردند و نتيجه آن گرايش به راست در 
آنها بود. بی گمان بســياری از روزنامه نگاران مصری نيز، از حقوق بگيران ســعودی ها 
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بودند."

بگفته ی سعيد، سعودی ها بر قوانين مصر نيز نفوذ داشتند. او ميگويد:" انديشه ی قضايی 
مصر از دهه ی ۱۹۲۰ تا دهه ی ۱۹6۰ شيوه يی معتدل و روشن داشت ولی از دهه ی ۱۹7۰ 
و در پی بازگشت قضات مصری سفر کرده به کشورهای حاشيه خليج که نگرشی تنگ 
نظرانه به شــريعت و تفسير از آن داشــتند، اين رويه نيز دگرگون شد. نگاه مصريها به 
عربستان سعودی نيز دگرگونی يافت. عربستان همواره از نفوذ مصر در هراس بود، اما 
اکنون شرايط ديگر شده بود. عادات مردم، نگرش آنها به زندگی، نگاه آنها به مساله ی 

زن ومرد همه و همه يکسره ديگرگونی می يافت."
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"سید قطب"

 روح "پدرخوانده"

 خود را از مصر

 به ایران رسانده است

آنچه در جمهوری دوم اسالمی و تحت رهبری 

 علی خامنه ای روی داده، ريشه ها 

 و پيوندهايی  با اخوان المسلمين دارد 

 که برای درك شرايط کنونی حاکم بر ايران 

 هيچ چاره ای جز اطالع از آن نيست!

جنگ رمضان

اکتبر ۱۹73، شــاهد حمله ی ناگهانی انور ســادات با همراهی سوريه، به سرزمين های 
اشــغال شده ی مصر و سوريه بدست اسراييل بود. پيامد آن شکستی تحقير آميز بلحاظ 
نظامــی، و پيروزی مهمی از منظر سياســی بود. اين جنــگ در ماه رمضان روی داد و 
بدليل تقدس اين ماه نزد مســلمانان، شــور و احساسات مذهبی را در مصر برانگيخت. 
در واقع، جنگ رمضان بر پايه ی باورهای مذهبی استوار بود تا تمايالت ناسيوناليستی.

در آغــاز، مصــر پيروزيهايی چند بدســت آورد. نيروهای ارتش مصر از آبراه ســويز 
گذشــته، در شــبه جزيره ی سينا بر نيروهای اســراييلی برتری يافتند. اما در پی تهاجم 
آريل شــارون، يك لشــکر کامل ارتش مصر در کرانه ی غربی آبراه ســويز به محاصره 
درآمد، و مصر بسختی شکســت خورد. نتيجه ی اين رويداد، رويارويی اتحاد شوروی 
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و اياالت متحده ی آمريکا، خطر جنگ هســته يی، و سخت ترين بحران دوره ی جنگ 
سرد بود که می رفت تا به فاجعه يی جهانی بدل شود.

ولی ســادات از اين جنگ، طرفی بربســت و نتايج مهمی از آن بدست آورد. نخست، 
ارتباط دوباره با آمريکا به بهانه ی آتش بس و توافقات پس از آن، که ســرانجام به اتحاد 
دوبــاره ی اياالت متحده و مصر در خــالل دهه ی ۱۹7۰ انجاميــد. دوم، تثبيت روابط 
مصر و عربستان سعودی که در تحريم نفتی اوپك در سالهای 7۴- ۱۹73 رخ نمود، و 
عربســتان با ثروت هنگفتی که در جريان افزايش بهای نفت در آن سالها بدست آورد، 
برای گسترش بنيادگرايی وهايی کوشش کرد. و سوم، جنگ ۱۹73 اعراب و اسراييل، 
چهره ی مذهبی درخشــانی برای سادات آفريد و امکان داد که رييس جمهور باورمند، 
خويش را در هاله يی از تقدس و در جنگی مقدس بنماياند. جنگ ۱۹73 بداليل بسيار، 
تولد دگر باره ی جنبش اســالمگرايی را سبب شد. مصر، جنگ اکتبر ۱۹73 را "جنگ 
رمضان" نام نهاد. در اين جنگ، ذهن سربازان مصری با انگيزه های اسالمی آميخته شده 

بود و به آنها چنين القاء شد که برای آزادسازی مسجد االقصی می رزمند.

"هرمان ايلتز"، ســفير وقت اياالت متحده می گويد:" آنگاه که سربازان مصری از آبراه 
سويز می گذشتند، فرياد می زدند: الله اکبر!"

بلحاظ نمادين، جنگ ۱۹73، برای انتقام شکســت ۱۹67 بود. مبلغان ســادات جنگ 
۱۹67 را شکســت ناصريسم و سوسياليســم عرب تبليغ می کردند. روحانيون مذهبی، 
همــواره دينــدار نبودن ناصر و کم بها دادن به مذهب را بعنوان عامل شکســت مذمت 
می کردند. ســادات برای جلب پشتيبانی اسالمگرايان راستگرا، پندار پيروزی در جنگ 
۱۹73 را نشانه ی قدرت اسالم می نماياند. هر چند که اسراييل در جنگ رمضان شکست 
نخورد و ارتش شکســت سختی خورد، عبور ســربازان مصری از آبراه سويز رويدادی 
بزرگ خواند شــد. مســلمانان اميد باخته ی جهان اسالم، جنگ رمضان را با پيروزی در 
جنگهای صدر اســالم و زمانی که اسالم تا آسيای مرکزی، اسپانيا و دروازه های فرانسه 
و اتريش پيش رفت، برابر می نهادند. بی گمان ســادات انتظار پيروزی بر اســراييل يا 
حتی آزادســازی صحرای سينا را نداشــت. جنگی که سادات آغاز کرد، بشکل "جنگی 
محدود"، و با انگيزه های تماما سياســی طراحی شــده بود. هنوز روشــن نيست که آيا 
آمريکاييان با سادات در طرح نقشه ی جنگ، همدست بودند  يا دست کم قدرت نمايی 
نظامــی او را حتی به بهای تهديد اســراييل تحمل کردند تا مصــر را در جريان جنگ 
سرد با خود همسو سازند. بی گمان، سازمان سيا و همچنين کمال ادهم، رييس سازمان 
گاه بوده اند. افزون بر اين،  اطالعات عربستان ســعودی، از نقشه ی حمله ی ســادات آ
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ماهها پيش از آغاز جنگ، ادهم و ســازمان اطالعات عربستان چهارچوب کلی نقشه ی 
جنگ رمضان و تصميم عربستان برای تحريم نفت را با سيا در ميان نهادند و دفتر سيا 

گاه ساخته است. در عربستان، واشنگتن را از آن آ

"مارتا کســلر"، از تحليلگران خبره ی ســيا  در زمينه ی اسالم  سياسی، جنگ رمضان را 
نقطه ی عطف خوانده، می گويد:" جنگ ۱۹73 اعراب و اســراييل، زير پرچم اســالم 
رخ داد، در آن برهــه ی زمانی، جهان عرب از انديشــه های اروپايی مانند کمونيســم و 
نيز بعثيســم و ناصريســم ســرخورده بود. هيچيك از اين باورها بــا ذهن جامعه  عرب 
آميختگی و کارکردی نيافت. اينچنين، ايده ی جنگ بر پايه ی اســالم کامال مساله يی از 
پيش انديشــيده بود؛ نام واحدهای نظامی و نشــانه های ارتباطی و بسياری چيزها تغيير 
يافته، بازتاب دهنده ی باورهای مذهبی بودند. خيزش اســالم سياســی، دســت کم در 

مقطع زمانی، با جنگ رمضان آغاز شد."

ولی بازگشــت اســالم سياســی به مصر وجوه متضاد داشت. آنســوی زهد و پارسايی 
مذهبی، پوشــيدن جامگان سنتی و احکام قضايی شــرعی، نيروهای خطرناکی، بدون 

گاهی سادات و سيا، پديد می آمدند. آ

سید قطب

در واپســين سالهای دهه ی ۱۹7۰، پس از سفر ســادات به اورشليم و مذاکره با اسراييل، 
راديکاليســم اسالمی شــدتی فزاينده يافت، چنانکه طيف گســترده يی از اسالمگرايان 
آشــکار و پنهان، به اپوزيســيون ســادات پيوســتند. شــايد ســادات آن زمان تکيه بر 
اســالمگرايی را اقدامی هوشــمندانه می پنداشــت و بدان دلگرم بود. هر چند ســتيزه 
جويان انجمن های اســالمی، رقبای چپگرای ســادات را از پهنه ی سياسی راندند، خود 
بزودی در دام روحانيون راديکال و مســتقل، که افزون بر کمونيســم ســتيزی، غرب 
ســتيز هم بودند، افتادند. نخســتين نشانه هايی خطر اســالمگرايی در آغاز سال ۱۹7۴، 
بهنگام شــورش خونين گروهی اسالمگرای تروريســت مصری برهبری يك فلسطينی 
در دانشکده ی افسری، رخ نمود. گمان ميرفت که هدف، ترور سادات بوده است. در 
جريان اين واقعه، بسياری کشته، و شــماری بيشتر دستگير شدند. سادات آشکارا ليبی 
را عامل برانگيختن شــورش خواند. رهبر فلسطينی اين شورش، "صالح سريه"، از اهالی 
شــهر کوچکی در نزديکی حيفاء اسراييل بود. اين شهر، زادگاه بنيانگزار حزب آزادی 
اســالمی )حزب التحرير االسالمی(، گروه راســتگرای افراطی و مدعی احياء خالفت 
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اســالمی و در پيوند نزديك با سعيد رمضان و اخوان المســلمين، نيز بود. گمان ميرود 
که، "صالح سريه" از هواخواهان حزب آزادی اسالمی بوده است. بنوشته ی گيلز کپل:

"صالح ســريه تا ۱۹7۰ در اردن بســر می برد، ســپس يك ســالی را در عراق گذراند، و 
ســرانجام چون در غياب او، بدليل عضويتش در آن حزب به اعدام محکوم شــده بود، 
ناگزير از ترك بغداد شد. آنگاه به قاهره رفت و بطور مداوم با اعضای اخوان المسلمين، 
بويژه "الحديبی”، رهبر عالی جمعيت، و "زينب الغزالی”، منادی جنبش، در تماس بود. 

بزودی سريه اعتماد زينب را جلب کرد و پيوسته با وی در بحث و گفتگو بود."

بگفته ی عبد المنعم ســعيد، هنگامی که بازرســان مصری رويداد دانشکده ی افسری را 
بررســی می کردند، دگرگونی های بسياری را در دانشــجويان يافتند. عبد المنعم سعيد 
می گويد:" بررسی پيرامون آن رويداد نشان از روی نهادن دانشجويان به مراسم مذهبی، 
تشــکيل محافــل، و افراطی گری در ميان آنها می داد. ولی ســادات چنــان به تکيه بر 
مذهب راســخ بود که نه سرويس اطالعات مصر و نه سازمان سيا، چنين گرايشی را در 
نيافتند. "هرمان ايلتز" می گويد:" آن هنگام، رهبر اخوان المســلمين شــخصی بود به نام 
گاهی بر اين نکته که او فعاليت خويش را پی می گيرد،  شيخ تلمسانی، که سادات، با آ
از زندان آزادش کرد. و چنين نيز شــد. گاه در نشريات اخوان المسلمين نوشتارهايی در 
انتقاد از دولت منتشــر و در پی آن نشريه بمدت يك ماه توقيف می شد. برای سادات، 

مهار جمعيت اخوان المسلمين مشکل بزرگی نمی نمود."

ولی در حالی که جمعيت اخوان المســلمين در ظاهر مطيــع مينمود، گروه های پنهان و 
انجمنهای دانشــجويی اســالمی آن، برای رويارويی آماده می شــدند. در سال های بعد، 
ســتيزه جويان با صبر و درنگ خويش را سازمان داده، گاه دست به اقدامات خشونت 
آميز و تروريســتی می زدند. ســعيد می گويد:" بســياری از اســالمگرايان تنها زندگی 
می کردند، بــرای تمرينات نظامی بــه بيابانها ميرفتند و جنبش را ســازمان می دادند، 
ســرويس اطالعات مصر اينها را نديد." در ســال ۱۹77، اسالمگرايان تروريست، وزير 
اوقاف مذهبی مصر را ترور کردند که در پی آن با موج ســرکوبی و دستگيری روبرو 
شــدند. ولی اين رويه را همچنان ادامه دادند. زمانی که ســادات در ۱۹77، با ســفر به 
اورشــليم و ديدار با "مناخيم بگين"، نخســت وزير اسراييل، مصالحه کرد؛ اسالمگرايان 
مصر و از آن ميان اخوان المســلمين و گروه های تروريستی انجمن های اسالمی ضديت 

خشونت گرايانه ی بيشتری يافتند.

بسياری از اسالمگرايان افراطی مصر، پيرو سيد قطب بودند. سيد قطب در سال ۱۹66 
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بدســتور جمال عبدالناصر بدار آويخته شــد. او، که نظرگاه افراطيش در سالهای دهه ی 
۱۹6۰ گســترش يافت، هر مســلمانی را که باورهای فرا راســت آيين )اورتدکس( او را 
نمــی پذيرفت، با باديه نشــينان عرب دوران جاهليت پيش از اســالم برابر می نهاد. او 
و پيروانش، نگرش خويش را دســتمايه ی ترور رهبران عــرب کردند. هر چند نظرات 
ســيد قطب ناهمگون بود، برخی شرق شناسان غربی او را متفکری منتقد سکوالريسم 
می خواندند. در واقع، برانگيزاننده ی راديکالترين و خشــن ترين اســالمگرايان، که از 
نگاه ســرويس اطالعات مصر و سازمان سيا پنهان ماند، سيد قطب و کتابش "معالم فی 
الطريق" بود. )مانيفســت و بيوگرافی او پيش از انقالب ۵7 توسط علی خامنه ای رهبر 
آينده جمهوری اســالمی در ايران ترجمه و منتشر شد. اما پس از انقالب اين ترجمه به 
خواســت خود وی بســرعت در بازار کتاب ايران جمع شد و هرگز اجازه تجديد انتشار 

نيافت!(

بگفته ی "ايلتز"، ســادات اســالمگرايی راديکال و افراطی را تهديدی جدی تلقی نکرد، 
اما کســانی از دايره ی نزديکان وی و از آن ميان "جهان"، همسر سادات، خطر افراطيون 
مســلمان را دريافتند. ايلتز مينويسد:" سادات، که در تحليل آخر يکی از اعضای پيشين 
جمعيت اخوان المســلمين با گرايش به آنها بود، بر اين باور بود که رشــد نفوذ اسالم و 
اخوان المســلمين بويژه در دانشــگاهها چيزی فراتر از بيان باورهای شــماری از جوانان 
نيســت. بياد دارم که بســياری از نزديکان او و نيز همســرش به او هشدار ميدادند که 
اســالمگرايان تهديدی جدی هســتند و بايد آنان را زير نظر داشــت، در مقابل سادات 
دســتهايش را تکان می داد و می گفت  ‘آنها جوان هســتند.’ براستی سادات تصور نمی 
کرد که تمايل آنها به اسالم و اخوان المسلمين تهديدی باشد . وزرايش نيز نمی توانستند 

او را متقاعد کنند که چنين نيست که می پندارد."

شــمار کمــی از شــخصيت های ديپلماتيــك و اعضای ســيا، براســتی ژرفــای خطر 
اخوان المسلمين را در مصر سالهای واپسين دهه ی ۱۹7۰، دريافتند. آنان پيوندهای گونه 
گون، ميان رهبران اخوان المسلمين، انجمن های اسالمی و گروهها و محافل زيرزمينی و 
نيز پيروان سيد قطب را درك نکردند. "ايلتز" و شخصيت های سازمان جاسوسی آمريکا 
در مصر، شــاهد اسالمی شــدن جامعه ی مصر بودند، ولی سخن گفتن پيرامون آن آسان 
نبود؛ سادات مشوق اسالمگرايان بود و آنان را متحد بی خطر خويش می دانست. ايلتز 
ميگويد:" هشدارهايی مبنی بر مشکل آفرين بودن برخی رهبران مذهبی به ما می رسيد. 
بــه باور من بايد بدقــت مراقب می بوديم." امــا ايلتز نيز تصور می کــرد دولت مصر 
می تواند اســالمگرايی و رهبران محافظه کارتر اخوان المسلمين مانند "شيخ تلمسانی” را، 
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که مخالف خشــونت گرايی و عمليات تروريستی بودند، مهار کند. ايلتز با لحنی کنايه 
آميز می پرســد:" تلمســانی مخالف افراطيون مســلمان بود، اما آيا براستی باورش چنين 
بود؟" ايلتز بر اين باور بوده اســت که رهبری اخوان المســلمين و ستيزجويان مسلمان با 
هم پيوند داشته اند، اما يقين کامل نداشته است. او می گويد:" گفتنش ساده نبود. بايد 

به رييس جمهور و وزرا درباره ی مهار آنها اعتماد می کرديم.

ســيا نيز، درك مشابهی از اوضاع داشــت. يکی از شخصيت های ارشد سيا که سالها در 
خاورميانه و در دهه ی ۱۹7۰ نيز در مصر بوده است، با بيان اينکه برخی از شخصيت های 
سازمان اطالعات مصر خطر اسالمگرايی را به وی گوشزد کرده بودند، ميگويد: "يکی 
از دوســتان خوب من از افسران ارشد ســازمان اطالعات مصر بود. به خاطر دارم که به 
من گفت:’ آمريکايی ها بايد نيروی پنهان در مساجد را دريابند. مردم تنها به اسالم باور 
دارند و شرايط رفته رفته از کنترل ما خارج می شود.’" "کتی کريستيسان"، که در ۱۹7۱ 
به  ســيا پيوســته و از ۱۹73 تا ۱۹77 رييس دفتر سيا در مصر بوده است، با بيان اينکه 
خطر بالقوه ی اسالمگرايی در مصر در آن سالها مايه ی نگرانی سازمان سيا نبوده است، 
گاهی داشتم. اما اسالم مساله ی  ميگويد: "قدر مسلم درباره ی جمعيت اخوان المسلمين آ
ما نبود و خيلی ساده از کنار آن گذشتيم." بی گمان، اساسی ترين دليل  غفلت از خطر 
اسالمگرايی در مصر، نگرش سياستگزاران آمريکا برای بکارگيری اسالم بعنوان ابزاری 

ضد اتحاد شوروی بوده است.

 "ايلتز"، ميگويد که در دوره ی تصدی اش از ۱۹7۴ تا ۱۹7۹ در پی از سرگيری مناسبات 
ـ آشــکارا  ديپلماتيك ميان مصر و اياالت متحده، ديدار با اســالمگرايان يا تماس با آنانـ 
در موضع اپوزيســيون حکومت بودند ــ برای سفارت و سيا دشوار بود. او می افزايد: 
"دولــت مصر، چون رابطه ی اياالت متحده با اســالمگرايان را، از نگاه اســالمگرايان به 
پشــتيبانی امريــکا از آنان تاويل ميکرد، موافق آن نبود. بنابراين مســاله ســاده نبود و 
بايــد در تماس با اســالمگرايان محتاط می بوديم. "ايلتز با بيــان اين نکته که در دوره ی 
ديپلماســی پنهان کيســينجر با مصر در خالل جنگ ۱۹73 اعراب و اســراييل، اياالت 
متحده به ســادات قول داد که ســيا پنهانی عليه مصر اقدامی نمی کند، می گويد: "در 
چنين شــرايطی، اطالعات اندکی به ما می رسيد. تنها می توانستيم پنهانی با اسالمگرايان 

تماسهايی داشته باشيم ولی سازمانبخشی به آن ممکن نبود."

افزون بر اين، سيا از امکانات کافی برای تماس با روحانيون راديکال و فعاالن خشونت 
گرای انجمن های اسالمی برخوردار نبود. مشکلی که در خالل دهه های پسين، همچنان 
گريبانگير سيا بود. نبود مهارت کافی، شمار معدود آشنايان به زبان عربی، آشنايی اندك 
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با تاريخ و فرهنگ اسالمی، همه و همه مشکل ساز بود. يکی از شخصيت های ارشد سيا  
در خاورميانه ــ که مايل نيســت نامش فاش شودــ توصيف روشنی از دست يازيدن به 
اسالمگرايی بدست ميدهد. او ريشــخند بر لب می گويد:" به ياد دارم که رييس دفتر 
ســيا می گفت که ماموريت ما  ‘ نفوذ در تشــکيالت اسالمگرايان بنيادگراست. با خود 
می انديشيدم که از ما چه می خواهند، نفوذ در سازمان اسالمگرايان آنهم با موههای بور 
و چهره ی غربی! آيا بدون نقشه و برنامه ريزی و داشتن استراتژی مشخص چنين امری 

ممکن بود."

دهه ی ۱۹7۰، دوره ی گذار راســتگرايی اســالمی بود. آن بنيادگرايی اسالمی که اياالت 
متحــده پــس از جنگ دوم جهانی آزمــود، همچنان بود و هنوز هم هســت. در کنار 
آن گونه يی اســالم با گرايش بشــدت کيــن توزانه پديد می آمد که در مصر در شــکل 
انجمن هــای اســالمی راديکال رخ نمود و بعدها هســته ی جهاد اســالمی برهبری أيمن 
الظواهری، مرد شــماره دو القاعده، شد. همين بنيادگرايی بعدها، در ايران نيز در هيات 
بنيادگرايان ســتيزگر از کنار انقالب اســالمی ايران نمود يافت، و در عربستان سعودی 
به ظهور محمد اســامه بن الدن انجاميد که او حتی روحانيون راســت آيين)اورتدوکس( 

عربستان سعودی را بر طريق خطا و کافرانی متظاهر می دانست.

وزارت خارجه ی اياالت متحده و ســازمان ســيا از درك دگرگونی ماهيت راســتگرايی 
اســالمی در دهه ی ۱۹7۰ درماندند، و در مقابل، آنچه را که مايل بودند می ديدند، يعنی 
اســالم سياســی محافظه کار با ماهيت ضد کمونيســتی و غرق در شرعيات و تفاسير 
مذهبی روحانيون. تنی چند از اســالم شناسان آمريکايی و متخصصان امور خاورميانه، 
معتقد بودند که راستگرايی اسالمی، نه تنها ضد کمونيست که ضد اصول دموکراتيك، 
غرب ستيز و خشونت گراســت. چنين نگرشی اما، در سالهای دهه ی ۱۹7۰، در اقليت 
بــود. حتی پس از رويدادهای خيره کننده ی ســالهای آينده مانند انقالب ۱3۵7 ايران، 
اشــغال مسجد جامع مکه، ترور انورســادات، بمب گذاری حزب الله لبنان که به کشته 
شــدن ۲۴۱ تن از نظاميان نيروی دريايی اياالت متحده انجاميد، راســتگرايی اســالمی 
همچنان بعنوان متحد آمريکا انگاشــته شــد و اين بويژه در خالل جهاد ضد شوروی در 

افغانستان رخ نمود.

يکــی از داليل اهميت چنان اســالمگرايی در غرب، ظهور اقتصاد اســالمی در دهه ی 
۱۹7۰ بود. ســتيزجويانی که هوادارانشان درگير و دار ترور و خشونت بودند، خود در 
ظاهر شــهروندانی موفق، به تجارت و تاسيس بانکها و سرمايه گزاری می پرداختند، و 
ســرمايه هايی اينچنين، هم سودآوری مالی داشــت هم پديدآورنده ی افراطيون مذهبی 



165 »بازی شیطانی«

بود.

 بانك های اخوان المسلمین

اقتصاد نيز در کنار سياســت در گســترش دامنه ی اســالمگرايی در مصر دهه ی ۱۹7۰ 
نقش بســزايی داشت. هنگام بقدرت رسيدن سادات در ۱۹7۰، سرمايه داران رژيم پيش 
از دوره ی ناصر ــ که ســيا در اواخر دهه ی ۱۹۵۰ کوشــيد عليه ناصر آنها را بسيج کند 
اما کامياب نشــد ــ ديگر بار شــرايط را برای کسب سرمايه و تجديد پيوندهای سياسی 
شان مناسب يافتند. بسياری از آنها، بويژه مالکان نيمه فيودال، که از قدرت شان کاسته 
شــده بود اما هنوز بودند، پيوندهايشان را با راستگرايان اسالمی نگه داشتند. افزون بر 
اين، سرتاســر خاورميانه، از پاکســتان و ايران تا ترکيه و مصر، بــزگ مالکان فيودال و 
بازاريان، نيز بازرگانان ثروتمند، با اســالمگرايی پيوندهای نزديکی داشتند و از آن ميان 
پيوندهــای خانوادگی. برای نمونه، مالکی ثروتمند يا يك بازاری برادر يا خويشــاوندی 
روحانی مذهبی يا آيت الله داشــت و اينچنين اين دو نهاد ]روحانيت و بازار[ دست در 

دست يکديگر داشتند.

جمعيت اخوان المسلمين اصلی ترين حامی سادات برای توسعه ی تجارت آزاد و مناطق آزاد 
اقتصادی در مصر بود، و بزودی با پيگيری از سياست اقتصادی نوين وی بنام "انفتاح" 
)گشــايش اقتصادی( که همان اقتصاد آزاد بود، پشــتيبانی کردند. سياست "انفتاح"، از 
بيرون و بوســيله ی صندوق بين المللی پول تحميل می شد. در دهه های ۱۹6۰ و ۱۹7۰ ، 
صندوق بين المللی پول سياست های دهشتباری بر اقتصاد کشورهای جهان سوم، بعنوان 
پيش شــرط دريافت وام، به آنها تحميل کرد. اين سياست ها و به اصطالح "شروط" الزم 
االجرا، به نابودی اقتصاد کشــورهای جهان ســوم انجاميد؛ سياســت هايی چون، حذف 
سوبســيدها، کاهش اشتغال و خصوصی سازی صنايع. سياست های صندوق بين المللی 
پول، اغلب به رويارويی حکومت ها با چپ ها و اتحاديه های کارگری می انجاميد، و در 
اين ميان مصر مســتثنی نبود. درخواست های ســخت صندوق بين المللی برای کاهش 
خدمات اجتماعی پيامد مســتقيم تالش اياالت متحده برای تحميل اقتصاد بازار آزاد در 
کشــورهای جهان سوم، در برابر سوسياليســم بود. اينچنين، راستگرايی اسالمی و تجار 

محافظه کار خيلی زود بسوی اتحاد با يکديگر روی نهادند.

 "الدعوة"، نشــريه جمعيت تازه به ميدان بازگشــته ی اخوان المســلمين از پشتيبانی مالی 
گهی های تبليغاتی نشريه ی  بسيار سرمايه داران راستگرای مصر برخوردار بود. عمده ی آ
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اخوان المســلمين متعلق به موسســات تجاری بود که در پی سياســت گشايش اقتصادی 
ســادات ســرمايه گزاريهای ســودآوری داشــتند. بگفته ی گيلز کپــل: "از ۱8۰ صفحه 
گهی های تمام رنگی نشــريه ی الدعــوة، ۴۹ صفحه به بنگاههای امالك مســتغالت،  آ
۵۲ صفحه شرکتهای مواد شيميايی و پالســتيکی، ۲۰ صفحه وارد کنندگان اتومبيل، ۱۲ 
صفحه بانك های اســالمی و شرکت های سرمايه گذاری و ۴۵ صفحه نيز به شرکت های 
گهی های تبليغاتی  موادغذايــی مربوط بود. کپل در ادامــه می گويد که ۴۰ درصــد آ
نشريه، تنها از سوی سه شرکت متعلق به اعضای اخوان المسلمين که در عربستان سعودی 

به ثروت فراوانی رسيدند، بود.

"شــيخ تلمسانی”، در مصاحبه با يك نشريه ی هفتگی مصری، می پذيرد که "بيشتر امور 
سياست گشــايش اقتصادی)انفتاح(" در دست افراد پيشين اخوان المسلمين است که از 

تبعيد عربستان به مصر بازگشته اند."

 در ۱۹7۴، اخوان المســلمين رســما بيانيه يی صادر کرد و اعضايش را به پشــتيبانی از 
سياســت گشــايش اقتصادی)انفتاح( سادات که در راســتای خواست های صندوق بين 
المللی پول نيز بود، فراخواند. چنين سياســتی رويه معمول اســالم سياسی بود. تاريخ 
اســالمگرايان نشان می دهد که آنان همواره ســتيزگرانه حامی سرمايه داری و بر پايه ی 
باورهــای خويش ضد سياســت مبارزه ی طبقاتی بوده اند. آنان بندرت از تهی دســتان 
و حقــوق محرومان پشــتيبانی کرده اند. بويــژه در مصر، اســالمگرايان با کارگران و 
دهقانان محنت ديده که از سياســت های اقتصادی سادات چيزی بدست نياوردند و در 
پی سياســت انفتاح زندگيشان آشفته شد، نه همراهی که ســعی در شکستن اعتصابات 

کارگری داشته، سخت ضد اتحاديه های کارگری و روشنفکران چپگرا بودند.

پيدايش بانك های به اصطالح اسالمی ، بخش پر اهميتی از روند اسالمی کردن اقتصاد 
مصر بود. بانك های اسالمی بر اين پايه ی ترديد برانگيز که بانك های متداول بر اساس 
قوانين اسالمی عمل نمی کنند، زيرا قوانين اسالمی وام با بهره را جايز نميداند، سازمان 
يافتند و اغلب، بانکهای رقيب را به مذهبی نبودن و گاه ســتيزگرانه با عنوان "يهودی” 
متهم می کردند. آنها از شــيوه های دسيســه آميــز برای بازاريابی خدمــات خود بهره 

می گرفتند و مشتريان بانکهای ديگر را دشمن اسالم و "محتوم به جهنم" می خواندند.

توســعه ی "اقتصاد اسالمی” در مصر خود گسترش بيشتر اســالم سياسی را سبب شد. 
اعضای اخوان المسلمين برای دسترسی به منابع ثروتمند مالی و تجاری حاميان خود و با 
هدف توانمند ساختن سازماندهی سياسی و اجتماعی خويش، نزديك شدند. ثروتمندان 
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در طيف راســتگرايی اســالمی و کارگزاران جمعيت اخوان المسلمين در موسسات مالی 
سرمايه ها را به مساجد، تجارت خرد، رسانه های دوست و ديگر فعاليت های اقتصادی که 
تکيه گاه آنان را استوارتر می کرد، سرازير کردند. از آن رو که اخوان المسلمين تشکيالت 
پنهان داشــت بســياری از امور نيز پنهانی انجام می شــد. هر چند راستگرايی اسالمی 
در مصر بلحاظ اقتصادی اســتقالل يافته بود، همچنان از پشــتيبانی عربســتان سعودی 
سود می جست. يکی از تحليلگران برجسته ی مصری می گويد:" آنها ]اخوان المسلمين[ 
موسســات تجاری و بانکهای بسياری پديد آوردند که همه با هم پيوستگی داشتند. يك 
عضو اخوان المسلمين آماده است تا با طيب خاطر نيمی از درآمد خويش را به جمعيت 

ببخشد."

در راستای تالش سادات برای بسيج راست اسالمی، تاسيس "بانك اسالمی فيصل مصر" 
در ۱۹76، توانی دوباره به اخوان المســلمين بخشــيد. اين بانــك، کارپايه ی امپراتوری 
بانك های اســالمی بود که بدســت محمد الفيصل، شــاهزاده ی عربســتان و پسر ملك 
فيصل، تاسيس شد و در روند اسالمی کردن مصر و خاورميانه نقش بسزايی ايفا کرد.

اگرچه شاهزاده محمد الفيصل به اخوان المسلمين ياری ميرساند اما عضو جمعيت نبود 
و او، بر خالف سياســت خاندان سلطنتی ســعودی در استفاده ی ابزاری از جمعيت در 
راســتای سياســت خارجی خويش، بر حفظ فاصله با اخوان المسلمين می کوشيد، و در 
مقابل، برای مشــروعيت بخشــی بانك خويش به چهره های پرنفوذ و از آن ميان مفتی 
اعظم مصر روی نهاد. او توانست پشتيبانی سادات را نيز برای تصويب قانون امتيازات 
ويــژه برای بانك خويش بدســت آورد. از موسســين اين بانك يکی نيــز "عبد العزيز 
حجازی”، نخست وزير پيشين مصر بود که بعدها از رهبران جنبش اقتصاد اسالمی شد 
و آن ديگر، عثمان احمد عثمان، از صاحبان بســيار ثروتمند صنايع و مشهور به "راکفلر 
مصر" که در پشتيبانی از اخوان المسلمين، هنگام خيزش دوبارشان در دهه ی ۱۹7۰، نقش 
کليدی داشت. اعضای با نفوذ اخوان المسلمين مانند "يوسف القرضاوی”،  "عبد الطيف 
الشريف" و "يوسف ندا"، همه از نخستين اعضای هيات مديره ی بانك بودند، و هر يك 
از آنان، نه تنها در مصر که در سراســر منطقه نقش بســزايی در گســترش اسالمگرايی 

داشت، و در سالهای آينده، همچنان در حاشيه ی جنبش اسالمگرايی افراطی ماندند.

بدنام ترين بنيانگذاران بانك اســالمی فيصل، يك عالم اســالمی نا بينای عوامفريب به 
نام  عمرعبد الرحمان بود. او ســمت "رهبر معنوی” "جهاد اســالمی”، گروه بنيادگرای 
اسالمی که سادات را ترور کردند، بود. عبد الرحمان در آينده نيز به سيا در جستجوی 
استشــهاديون برای جهاد ضد شــوروی در افغانســتان ياری رســاند. او سپس به اياالت 



168 »بازی شیطانی«

متحده ی آمريکا مهاجرت کرد. آنجا، به اتهام دست داشتن در بمب گذاری سال ۱۹۹3 
در مرکز تجارت جهانی در نيويورك دستگير و محکوم شد.

تاســيس بانك اســالمی فيصل با همياری کم نظيری از ســوی دولت همراه بود. قانون 
ويژه يی که تصويب شــد تضمينی برای ملی نشــدن بانك، مســتثنی شدنش از قوانين 
جــاری در بانکها، معافيت مالياتی و فعاليت پنهان بود. شــخصی که اليحه اين قانون را 
بــه پارلمان برد نه وزير اقتصاد، که وزيراوقاف دينی بود. اليحه به آســانی از تصويب 
پارلمان گذشــت، زيرا حتی نمايندگان چپ نيز از بيم اتهام "رای عليه الله" رأی مخالف 

ندادند.

الشــريف که در ســالهای دهه ی ۱۹۹۰ در مصر بــه زندان افتاد، بواســطه ی روابطش با 
اسالمگرايان سوداگری می کرد. او از جايگاهش در بانك اسالمی فيصل در "شرکت های 
اســالمی داد و ســتد پول")IMMC( که در دهه ی ۱۹8۰ پديد آمدند و نيز موسســات 
ســرمايه گذاری آزاد که نرخ بهره ی که به ســرمايه گزاران بازمی گرداندند بيشــتر از 
معــادل آن در بانکهای معمول بود، فعاليت می کرد. نرخ بهره ی   IMMC، ۲۵ درصد 
يعنی دو برابر نرخ بهره ی بانکهای ديگر بود. يکی از نخستين و مهمترين شرکتها از اين 
دســت، "الشريف گروپ" بود که با "اخوان المسلمين" پيوند داشت. شرکت های اسالمی 
داد و ســتد پول، بسيار سياسی بودند و پنهانی از کانديداهای وابسته به اخوان المسلمين 
در انتخابات پارلمانی مصر پشــتيبانی می کردند. بويژه در انتخابات ۱۹87 اين مســاله 
آشکار بود. در واپسين سالهای دهه ی ۱۹8۰، بلند پروازيهای شرکتهای اسالمی داد وستد 
پول، به فروپاشی آنها و به خطر افتادن شبکه ی بانکهای اسالمی و بويژه بانك اسالمی 

فيصل انجاميد.

ســليمان می نويسد:" گفته می شد که شــاهزاده محمد الفيصل دســتور داده است که 
چندين هواپيما حاوی ميلياردها دالر اياالت متحده، به مصر پرواز کنند و پولها مستقيما 
از فرودگاه قاهره به شــعب بانك فيصل منتقل شود تا از کم شدن شمار سپرده گزاران 
جلوگيری شود. در ۱۹۹3، صالح کامل صاحب بانك "البرکا"، شرکت "الشريف گروپ" 

را به بهای ۱7۰ ميليون دالر خريد.

يکی ديگر از بنيانگزاران بانك اســالمی فيصل، "شــيخ يوســف القرضاوی”، از فعاالن 
اخوان المســلمين در قطر، بود. او در جهان عرب به ســتيزه جويی و ســخنرانيهای غرا 
مشــهور است، و در ســخن حامی بمب گذاری های انتحاری ضد اسراييلی است و پس 
از اشــغال عراق بدست اياالت متحده بيانيه هايی در تاييد کشتار غير نظاميان آمريکايی 
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در عــراق صادر کرد. ولی " القرضاوی” آنگاه که با مخاطبان غربی ســخن می گويد از 
شدت ستيزه گری بيانش می کاهد. از او در سال ۲۰۰۴ برای شرکت در "همايش جهانی 

پيرامون اسالم" که از سوی موسسه ی "بروکينز" برگزار ميشد، دعوت کردند.

و سرانجام، شايد بتوان از "يوسف ندا" بعنوان مهمترين موسس بانك اسالمی فيصل نام 
برد. يوسف ندا، از اعضای کليدی اخوان المسلمين در دوره ی پيش از ناصر، در نقشه ی 
ســوء قصد به جان رهبر مصر در ۱۹۵۴ نقش داشــت. او نيز همچون سعيد رمضان، به 
آلمان و ســپس ايتاليا گريخت، و همراه ديگر افراد کارآزموده ی اخوان المسلمين بانك 
"التقوی” را که مراکزی در باهاماس، ايتاليا و ســوييس داشــت، تاسيس کرد. در واقع، 
بانك التقوی بانك نيمه رسمی اخوان المسلمين است. "عبدالقادر شهيب"، روزنامه نگار 
مصری که ســالهای بسيار درباره ی يوسف ندا پژوهش کرده است، می گويد: "در آغاز، 
بانــك التقوی بعنوان مرکز اقتصادی اخوان المســلمين و بويژه شــاخه ی بين المللی آن 
بود." شاخه ی بين المللی اخوان المسلمين ديرزمانی بوسيله ی سعيد رمضان، داماد حسن 
البنا و بنيانگذار اخوان المســلمين در ژنو و نيز پايه گذار مرکز اسالمی ژنو سازماندهی 
ميشــد. شهيب می افزايد: "بانك التقوی بوسيله ی يوسف ندا اداره می شد." در فهرست 
محرمانه ی پايه گذاران بانك التقوی، اسامی رهبران اخوان المسلمين در سوريه و تونس، 
نيز نام يوســف القرضاوی، که با ســمت  ‘مدير امور مذهبی بانك’  معرفی شده است، 
ديده ميشــود. شمار بســياری از فعاالن دايره ی بانك اسالمی فيصل و بانك التقوی در 
بررسی های پيرامون القاعده و متحدانش رخ نمودند. يوسف ندا در سال ۲۰۰۱، از سوی 

وزارت خزانه داری اياالت متحده به سرمايه گذاری در عمليات تروريستی متهم شد.

پيوند بانك اســالمی فيصل با اســالمگرايان افراطی، تنها عامل فروپاشی آن در دهه ی 
 (BCCI( ۱۹8۰ نبود. بانك اســالمی فيصل با بانك گمنام  اعتبار و تجارت بين المللی
که به "بانك اخاذان و تبهکاران بين المللی” نيز شهره بود، روابط مالی و تجاری داشت. 
صاحبان اين بانك ســرمايه گذارانی از پاکســتان و کشــورهای حــوزه ی خليج بودند.  
BCCI تا پيش از فروپاشی اش در ۱۹88، به حمايت مالی از تروريسم، تجارت سالح، 
داد و ســتد مواد مخدر و شــياديهای گونه گون می پرداخت. ســازمان سيا از مشتريان 
هميشــگی اين بانك بود و بواســطه ی آن  پولهای اياالت متحده و عربســتان سعودی را 
برای پشتيبانی از جنگ افغانستان که به جنگجويان مسلمان افراطی  وابسته به مجاهدان 
افغان ميرســيد، جابجا می کرد. هرچند  BCCI بطور رسمی بانك اسالمی نبود، بطور 
گســترده از اعتبارات بانك های اســالمی بهره مند بود. هنگامی که شيرازه ی اين بانك 
از هم گسيخت، ۵8۹ ميليون دالر "سپرده ی ثبت نشده"ی  BCCI فاش شد که از اين 
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ميزان ۲۴۵ ميليون دالر آن سرمايه ی بانك اسالمی فيصل بود.

پس از ترور ســادات، بســياری از افراطيون در مسند امور بانك اسالمی فيصل، از کار 
برکنار شــدند؛ از آن ميان يوســف ندا، القرضاوی و الشريف بودند. دفتر امنيت کشور 
مصر، از شــاهزاده محمد الفيصل برکناری آنان را خواســت. اما ديگر دير شــده بود، 
زيان های بســيار بر جای مانده بود. شــاهزاده محمد الفيصل احياگری اســالمی را که 
خود تروريسم پنهان را پروراند، در مصر نهادينه کرد. در ميانه ی سالهای دهه ی ۱۹8۰ و 
۱۹۹۰، شبکه ی گروه های تروريستی در برابر همه ی تالشهای حسنی مبارك برای خنثی 

کردنشان، سرسختانه مقاومت کرد.

مرگ ســادات، فرجام امير المومنين مصر بود، اما در هنگام، ايران در حاکميت اسالم 
درآمده بود، آتش جهاد آمريکايی در افغانســتان شــعله ور و اســالمگرايی، ايديولوژی 
فعاالن سياسی از شــمال آفريقا تا جمهوری های آسيای مرکزی اتحاد شوروی شده بود. 
چنين گســترش شــگفت آور اســالمگرايی، پيامد اقدامات هم پيمان اياالت متحده و 
ســادات يعنی عربستان سعودی بود. سعودی ها با ميلياردها دالر نفتی که در پی افزايش 
بهای نفت در دهه ی ۱۹7۰ بوســيله ی اوپك، بدســت آوردند، ســهم بزرگی در تاسيس 
امپراتوری بانکهای اســالمی ــ آمريکايی و موسســات مالی در مصر، سودان، کويت، 
ترکيه، پاکســتان و ديگر کشورها داشــت. پيوند ميان ايديولوژی اخوان المسلمين و توان 
اقتصادی بانکهای اســالمی، ســرانجام، راستگرايی اســالمی را به نيرويی جهانی بدل 

ساخت.
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بانک های اسالمی

ستاد اقتصادی

 اصولگرایان مذهبی

در ســال های دهه ی ۱۹7۰ اسالم سياســی که توان اسالم اقتصادی را در کنار خود ديد، 
نيرويــی دو چندان يافت. بخشــی از ثروت هنگفتی که در پــی افزايش بهای نفت به 
کشــورهای صادر کننده رســيد به شبکه ی بانکها و شرکت های ســرمايه گذاری تحت 
کنترل راستگرايی اسالمی و اخوان المسلمين سرازير شد. در بيشتر کشورهای اسالمی، 
اين بانکها نقشی فراتر از مبادله ی پول و امور بانکی معمول يافتند. بانك های اسالمی، 
گاه آشکار و گاه پنهان، بلحاظ مالی سياستمداران همسو با خود و افسران و امرای ارتشی، 
فعاالن سياسی، احزاب سياسی، رســانه های خبری وابسته به اسالمگرايان و فعاليت های 
تجاری اخوان المسلمين ياری می رساندند. اينچنين، از  ۱۹7۴، سيستم بانکداری اسالمی 

محور اصلی پشتيبانی مالی از راستگرايی اسالمی گرديد.

سيســتم بانکداری اســالمی ــ که در خــالل دو دهه پــس از ۱۹7۴ از نقطه ی صفر به 
ـ بشدت به همياری تکنيکی و توصيه های بسياری از  سازمان و ارگانی نيرومند بدل شدـ 
موسسات اروپايی و آمريکايی و از آن ميان بانك بزرگی چون "سيتی بانك" وابسته بود.

از نگاه کارگزاران بانکــی غرب، گردانندگان صندوق بين المللی پول و ايديولوگ های 
اقتصاد بازار آزاد، بانکهای اســالمی ايده آل می نماييد. راستگرايی اسالمی پيشتر نشان 
داده بود که کاپيتاليسم را بر کمونيسم ترجيح می دهد. هيچ يك از جنبش های اسالمی 
برجســته، از اخوان المسلمين در مصر تا جماعت اسالمی پاکستان و بنيادگرايان شيعه ی 
عــراق، عدالت اجتماعــی و اقتصادی را تبليغ نکرده انــد و در مقابل مخالف مالکيت 

دولتی، اصالحات ارضی و برنامه های رفاه اجتماعی بوده اند.

همچون اخوان المســلمين، زادگاه بانکهای اســالمی نيز مصر بود و پشتيبان مالی آنها، 
عربستان ســعودی. پهنه ی فعاليت اين بانکها به دورترين نقاط کشورهای مسلمان رخنه 
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کرد. در آغاز، کارکرد بانك های اسالمی بی زيان مينمود. آنها، قدرتهای مالی با گرايش 
اقتصادی بازار آزاد و وفاداری به قرآن بنظر ميرســيدند که بســياری از حاميانشان را از 
خدمات مالی خويش برخوردار می کردند. اما ديری نپاييد که رويکرد سياسی بانکهای 
اســالمی رخ نمود و بزودی اين بانکها نه تنها چرخ اســالم سياســی که پشــتيبان مالی 
خشونت گرايی شدند، بلکه اغلب بانکهای اسالمی بشکل مستقيم يا ضمنی از بانکها و 

دولتهای غربی حمايت می کردند.

در آغاز، رشــد اسالم اقتصادی با نقشه های جنگ سرد واشــنگتن در خاورميانه کامال 
همسو می نمود. بانکهای اسالمی در شکل پيوند ميان نظريه پردازان اقتصادی ستيز جوی 
راســتگرايی اســالمی در جهان عرب و تکنولوژی و مهارت و تجربه ی بانکهای پيشرو، 
موسســات مالی و دانشگاههای غرب پديد آمدند. اين روند از دهه ی ۱۹۵۰ هنگامی که 
اقتصاددانان اخوان المسلمين و دو روحانی برجسته ی عراقی چهارچوب اقتصاد اسالمی 
را پی ريختند، آرام آرام آغاز نهاد. اين جنبش در ســالهای دهه ی ۱۹6۰ آنگاه که حاميان 
مالی اخوان المســلمين نخســتين بانك اســالمی را بنياد کردند، رو به پيشرفت نهاد و با 
پشــتيبانی همه جانبه ی عربستان سعودی، کويت و شيخ نشــين های ثروتمند خليج در 
دهه ی ۱۹7۰، و بويژ ه پس از افزايش ۴ برابر بهای نفت در ســالهای 7۴-۱۹73 جهش 
کرد، و ســرانجام، شــاهزاده محمد الفيصل، برادر وزير خارجه ی عربســتان با تاسيس 
نخستين شــبکه ی چند ميليارد دالری بانکهای اسالمی به اين کوششها عينيت بخشيد و 
به "شاهراه سرمايه" اسالم شهرت يافت. در اين سالها، شبکه ی بانك های اسالمی سازمان 
و پرســنل خود را پديد آورد و اغلب نيز فعاالن ثروتمند اخوان المسلمين گردانندگان آن 
بودند و بواســطه ی اين بانکها ســعی در پشتيبانی از گردش به راست سياسی  در مصر، 

سودان، کويت، پاکستان، ترکيه و اردن داشتند.

اســالم اقتصادی در دهه ی ۱۹7۰ دو سطح عملياتی داشــت. نخست، عربستان سعودی 
به پشــتوانه ی مازاد دالرهای هنگفت نفتيش ميکوشيد در ازای گردش به راست سياسی 
در حاکميت کشــورهای مســلمان فقيری چون مصر، ترکيه، پاکســتان و افغانستان، به 
آنها کمك های مالی کند. دوم، شــبکه ی براستی سازمان يافته و منظم بانکهای اسالمی 
شعباتی در قاهره، کراچی، خرطوم و استانبول تاسيس کرد که نه تنها بلحاظ مالی نقش 

مهمی در اين کشورها يافتند، که برای گسترش راستگرايی اسالمی می کوشيدند.

برای نمونه در مصر، بانکهای اســالمی از ســادات برای گذار از سوسياليســم عربی به 
سياســت گشايش اقتصادی )انفتاح( که چيزی نبود مگر احيای سياست های بازار آزاد، 
پشتيبانی کردند و همزمان روحی دوباره در کالبد اسالم سياسی بدمند. در کويت نيز، 
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خاندان سلطنتی از بانکداران وابسته به اخوان المسلمين دعوت کرد تا از برخی نيروهای 
سياسی در برابر ناسيوناليست ها و فلســطينيان آن اميرنشين کوچك نفت خيز حمايت 
کنند. در ســودان و اردن و ترکيه، اخوان المسلمين و سياســتمداران راستگرا امپراتوری 
مالــی بزرگی بر پايه ی بانکهای اســالمی بنياد کردند و از ثــروت و پيوندهای خويش 
با بانکها در راســتای گسترش راستگرايی اســالمی بهره گرفتند. اغلب، همچون مصر، 
سياســتمداران راستگرا سياســت های اقتصادی صندوق بين المللی پول را پياده کرده، 

پذيرای شرکت های چند مليتی و وام دهندگان خارجی بودند.

اکنون ديگر به پشــتوانه ی اسالم اقتصادی، خاندان ثروتمند سعودی، شيخ های کويت و 
قطر ، شاهزادگان و اميران با تجار اخوان المسلمين و بانکداران و گروه های فشار خيابانی 
راست اســالمی در يك جهت گام بر ميداشــتند و خوراك مالی همگی شان، دالرهای 

نفتی بود. چنين نيرويی خاورميانه را دگرگون می ساخت.

بانكهای اسالمی و غرب

بانکهای بزرگ، کمپانيهای نفتی و موسســات دولتی اياالت متحده مشتاقانه بانکداران 
اسالمی را در دهه ی ۱۹7۰ تشويق می کردند. در ۱۹73 افزايش بهای نفت اوپك، خليج 
فارس را نــه تنها بدليل چاههای نفتيش که بخاطر قدرت نفوذ مالی آن اهميت ويژه يی 
بخشيد. سيل کاالها و تجهيزات نظامی اياالت متحده به عربستان سعودی، ايران و ديگر 
شيخ نشــين ها روان شــد. مصر به جمع متحدان ســنتی اياالت متحده يعنی اسراييل و 
ترکيه پيوســت و همچون آنان نقش ژاندارم غرب در منطقه را پيدا کرد. اياالت متحده 
و بريتانيای کبير به ســاخت و توســعه ی پايگاههای دريايــی و هوايی و تقويت ناوگان 
دريايی شان در اقيانوس هند، شاخ آفريقا، جنوب عربستان و شرق مديترانه آغازيدند.

روحانيون اســالمی و افراد اخوان المسلمين با ذهنيت قرون وسطايی شان به تنهايی نمی 
توانســتند جنبش بانکداری اســالمی را بنياد کنند. بانکداران غربی که چشمداشــتی 
آزمندانه به انباشــت فراوان دالرهای نفتی در پی افزايش بهای نفت اوپك در ســالهای 
7۴- ۱۹73 داشتند، بيش از موافقت صرف با بانکهای اسالمی آنها را ياری هم رساندند. 
پيشتر، بانکهای غربی کار با بانکداران سنتی سعودی و شيخ نشين های خليج را آزموده 
بودند و آنگاه که جنبش بانکداری اســالمی پديد آمد، فرصتی طاليی در برابر خويش 
می ديدند. بانکهای بزرگ و موسســات مالی غربی برای فراهم آوردن بســتر شکوفايی 
بانکهای اسالمی، تجربه، آموزش و آخرين دستاوردهای تکنولوژی بانکی خويش را در 
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اختيار آنها گذاشــتند. اينچنين، مراکز بانکی بزرگ غرب با اطمينان به شــرق شناسان 
و پژوهشــگران دانشگاهی که همســويی اسالم با ســرمايه داری را به دوران محمد باز 

ميگرداندند، بسوی بانکهای اسالمی روی نهادند.

بازيگران اين صحنه، "ســيتی بانك"، کورپوراســيون بانکی هنگ کنگ و شــانگهای، 
"بنکرز تراست"، "چيس مانهاتان"، پيروان "ميلتون فريدمن" پژوهشگر دانشگاه شيکاگو، 
صنــدوق بين المللی پــول، "پرايس واترهاوس"، کارشناســان آمريکايــی و بريتانيايی 
و سويســی، کمپانی های بزرگ نفتی، دانشــگاه هاروارد و دانشــگاه  USC   ی اياالت 
متحده بودند. پديد آوردن گونه يی سيســتم بانکی که مبتنی بر ســود و بهره نباشــد و 
همزمان بتواند کارکرد قانونی و موثری در جهان سرمايه های مالی داشته باشد، ترفندی 
فريبکارانه نبود. بحث پيرامون اقتصاد اسالمی و مکانيسمی که به "وام دهندگان" بدون 
بهره امکان می داد همچنان ســود سرشــاری بدست آورند، در اين کتاب نمی گنجد. ما 
را همين بس که بدانيم تيوری چند اليه و پيچيده ی چنين مکانيســمی، در دهه ی ۱۹7۰ 
تبلــور يافت و از آن مهم تر نقش بانکهای اســالمی همراه بانکداران غربی در رشــد و 

گسترش اسالم سياسی است.

Ibrahim Warde، يکی از مشــاهده گران تيز بين اقتصاد اسالمی نتيجه می گيرد: 
"ساز و کار بانکداری جهانی…در پيدايش بانکهای اسالمی نقش مهمی داشت. بانکهای 
نو پديد اســالمی که دســت بگريبان کمبود تجربه و منابع مالی بودند راهی جز تکيه 
بــر تخصص همتايان جهانی خود نداشــتند. آنگاه که اين بانکها توشــه يی اندوختند و 
تجربه يی يافتند، دنيای ســرمايه های مالی دگرگونی جديدی را تجربه می کرد. اينگونه، 
بجــای آنکــه همکاری بانکهای غربی و اســالمی پايــان پذيرد در شــکل همياری های 
دوجانبــه، موافقتنامه های مديريتی، همکاريهای فنــی و مکاتبات بانکی تا همگرايی و 

ادغام سرمايه های مالی سنتی و نوع اسالمی آن، ادامه يافت."

بخشی از پيش زمينه های بسط تيوری بانکداری اسالمی و سازماندهی بانکی مدرن بر 
پايه ی ضمانت بدون بهره، در پاکســتان و لندن و در دهه ی ۱۹6۰ در دانشــگاه شيگاگو 
بوســيله ی اقتصاددانی بنام "لويد متسلر" انجام گرفت. تا پيش از دهه ی ۱۹7۰ و درآمد 
 Ibrahim  .سرشــار نفت، زمينه ی تيوری بانکداری اســالمی نيز شــکل گرفته بود
Warde می گويد: "ســيتی بانك، بنکرز تراســت، چيس مانهاتــان و همه ی بانکهای 
آمريکايی در آن هنگام، خدمات بســياری در اختيار سعودی ها گذاشته بودند. بنابراين، 
زمانی که پديده ی بانکداری اســالمی رخ نمود، آنرا فرصتی برای تجارت و سودآوری 
يافتند. گولدمن ســاکس برخی انواع کاالها و تجهيزات را برای بانکهای اسالمی فراهم 
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آورد. "در ميانه ی ســالهای ۱۹7۵ تا ۲۰۰۰ موسســات آمريکايی مانند "فانی ما" و "فردی 
مــك" پروژه هايــی در مقياس کوچــك در ازای وثيقه ها مالی اســالمی انجــام دادند. 
بانــک مرکزی اياالت متحــده برنامه هايی در زمينه ی بانکداری اســالمی را آغاز کرد. 
کورپوراســيونهای مالی بانك جهانی نيز به اين ميدان گام نهادند و حتی شــرکت نفتی 
"بيگ اويل"، از سرمايه های مالی اسالمی در راستای پروژه های سرمايه گذاری خويش 
بهره گرفت. "کلمنت هنری" می نويســد: "شرکتهای بزرگ چندمليتی غربی…از کانال 
بانك های اسالمی سودهای کالنی از کارفرمايان ثروتمند خود در خليج بدست آوردند. 
فرانســوی ها با هدايت بانك ملی پاريس به آمريکاييان و بريتانياييها که پيشتر بوسيله ی 

سيتی بانك و کلين ورث بنسون کار خود را آغاز کرده بودند، پيوستند."

در واقع بانکهای اســالمی شــعباتی در اروپا و ديگر مراکز مالی جهــان پديد آوردند. 
بگفته ی  Warde بانکهای اســالمی "بيشــتر در لندن، ژنو يا باهاماس فعال بودند تا در 
جده کراچی يا قاهره." شيوه ی بانکداری اسالمی بيش از هر چيز، به اقتصاد نيوليبرالی 
شباهت داشت. " از منظر ايديولوژيك، ليبراليسم و اسالم اقتصادی انگيزشهای مشترکی 

در مخالفت با سوسياليسم و دخالت دولت در اقتصاد داشتند."

اقتصاد اســالمی بتناوب به اقتصاددانان راســتگرا و سياســتمداران اسالمگرای مدافع 
 Warde  .خصوصی ســازی و نگرش اقتصــاد بازار آزاد مکتب شــيکاگو متکی بود
مينويسد:" حتی جمهوريهای اســالمی نيز با آغوشی گشاده پذيرای اقتصاد نيوليبرالی 
شدند. در سودان در ميانه ی سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹3 اقتصاددانی بنام عبد الرحيم حمدی، 
از هواداران ميلتون فريدمن و از قضا يکی از بانکداران اســالمی پيشين در لندن، هرگز 
در پيــاده کردن اصالحات ويرانگر صندوق بين المللی پول، درنگ نکرد. او ميگفت 
که وظيفه دارد اقتصاد راکد کنونی را بر اســاس  ‘موازين بازار آزاد که بهترين شيوه ی 
عمل برای اقتصاد اســالمی است’ دگرگون سازد." همين گونه، جنبش راديکال اسالمی 
الجزاير که اين کشــور را در دهــه ی ۱۹۹۰ بدامان جنگ داخلــی دراز مدت انداخت، 
آشــکارا نســخه ی اقتصادی ويرانگر صندوق بين المللی پول را بکار بســت. "کلمنت 
هنری"، از مشــاهده گران تيزبين اقتصاد اسالمی مينويسد:" جبهه ی آزاديبخش اسالمی 
الجزاير)۲۹۲) از آغاز تاسيس در ۱۹8۹، در برنامه ی حزبيش از اصالحات بازار آزاد ــنيز 
از همسان سازی ارزش دينار براساس نرخ بازار جهانی همانگونه که صندوق بين المللی 

پول می خواست ــ و نيز بانکداری اسالمی دفاع کرد."

))9)(  نام عربی آن "الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ" است. )م.(
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در اين ميان، سيتی بانك پيشتاز همه بود.  Warde ميگويد:" سيتی بانك نخستين بانك 
غربی بود که روزنه يی بســوی بانك های اسالمی گشود." و همچنان سود آوريش ادامه 
می يافت. شوکت عزيز که در هيات مديره ی سيتی بانك اسالمی و نيز بانك آمريکايی 
سعودی مرتبط با سيتی بانك کار کرده بود و اين مدت به درازای سی سال از بانکداران 
اســالمی بود، طرح و برنامه ی بانکداری اســالمی را در بحرين برای سيتی بانك فراهم 
کرد. شــوکت عزيز ســرانجام به مقام وزارت اقتصاد و امور مالی پاکستان رسيد و در 

سال ۲۰۰۴ از سوی پرويز مشرف به سمت نخست وزيری پاکستان گمارده شد.

آنچه ســردمداران غربی اقتصاد بازار آزاد را شــگفت زده می کرد ماهيت ذاتا همســو 
با ســرمايه داری اســالم بود، چنانکه آنرا دينی کاپيتاليستی می دانستند. محمد، پيامبر 
اســالم، سرمايه دار و تاجر پيشــه بود که به بازار آزاد، ماليات بر درآمد اندك، مالکيت 
خصوصی و نبود قوانين اقتصادی باور داشــت. قوانين دوران حکومت اسالمی محمد 
ـ دست کم  در مکه در صدر اســالم، که هر اقتصاددان نيو ليبرالی را شــادمان می کندـ 
اين چهره يی اســت که بنيادگرايان اســالمی و نظريه پردازان بازار آزاد از اسالم پيامبر 
اســالم تصوير کرده اند. اين تصويری اســت که نه تنها حمايت غرب را از پروژه های 
راســتگرايان اسالمی توجيه ميکند که ابزاری ميشــود برای حمله به سوسياليسم عربی، 
مالکيت دولتی و نقش دولت در اقتصاد به بهانه ی "ضد اســالمی" بودن. هرچند ايده ی 
دســت يازيدن به مواعظ دينی ســده ی هفتم و نيز نظرات اقتصاد اســالمی ۱۴ سده ی 
پيش خنده آور می نمايد، بانکداران غربی و سياستمداران سکوالر خاورميانه يی بسختی 
ميتوانســتند در برابر سود های خيره کننده يی که ســرمايه داران اخوان المسلمين به رخ 

می کشيدند، تاب بياورند.

"موسسه ی بازار آزاد اسالمی"، بنيادی محافظه کار در ويرجينيا نوشتاری با عنوان "اسالم 
و بازار آزاد" منتشــر ساخته است که نگرش اسالم را درباره ی اقتصاد بازار آزاد بخوبی 
توصيف ميکند. "موسسه ی بازار آزاد اسالمی" در نوشتار خود با استناد به آياتی از قرآن 
مالك مســلمان واقعی بودن را ضديت با سوسياليســم، مخالفت بــا  ماليات ها، محترم 
شــمردن حق مالکيت خصوصی و پذيرش نبود جايگزينی برای قانون عرضه و تقاضا 

بيان ميکند. در اين نوشتار ميخوانيم:

"قــرآن آشــکارا بــازار آزاد را برای تجــارت آزاد بر پايــه ی رضايت طرفيــن و قرارداد 
داوطلبانه، الزم ميشمارد…افزون بر اين، اسالم به پيروانش امر می کند که برای حمايت 
از خانواده ی خويش و ســعادت و نيکروزيشــان، روزی و بهــره ی خويش را در بازار 

بجويند…
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بويژه اســالم بر حــق مالکيت خصوصــی افراد تاکيــد می ورزد. اســالم، بر خالف 
سوسياليســم، دارايــی خصوصی را بعنــوان امانتی مقدس ارج می نهد. اســالم حقوق 
قراردادها را نيز برســميت ميشناســد، همچنانکه قرآن پيروانش را بــه پايبندی به قول 
و وعده شــان فرمان می دهد. آموزه های محمد تعييــن بهای کاالها را بر پايه ی عرضه و 
تقاضا و در شرايط آزاد اقتصادی می داند و نه دخالت از سوی افراد و بگونه يی رسمی. 
اين آموزه ها، بازتاب زمينه های تجارت دير پای قبيله ی محمد و نيز فعاليت های تجاری 
خود اوســت….محمد در دوره ی حکمرانيش در شهر مدينه، بروشنی کمترين مالياتی 
بر فعاليت های تجاری تحميل نکرد و اينگونه شــهر مدينه منطقه يی آزاد بلحاظ تجاری 

و سودآور شد….

مشــی کامال مطابق با تجارت آزاد در صدر اسالم شکوفايی اقتصادی گسترده يی را در 
همه ی سرزمين های تحت حاکميت اسالم ســبب شد. همچنانکه هر جا چنين سياستی 
پياده شــده، درستی آن هويدا گشته اســت. اينچنين، تا زمانی که اروپا در سالهای سياه 
فيوداليســم بازار ستيز قرون وسطی از پيشــرفت بازمانده بود، دنيای اسالم تقريبا ۵۰۰ 

سال قدرت برتر اقتصادی جهان بود."

نگرشی اينچنين که بيان ميدارد قرآن تا حدودی رهنمودی در نفی سوسياليسم و اثبات 
مالکيــت خصوصی ميدهد، قابل اثبات نيســت، از آن رو که انتقــادات  قرآن صريح 
نيســت و بی گمان بکاربســتن آن در سيســتم های نوين اقتصادی نــا ممکن. اين همه، 
اقتصاددانان محافظه کار غربی را از تکيه بر اين امر که قرآن نافی سوسياليسم است باز 
نداشــت؛ نيز، روحانيون مسلمان شناخته شده ی عراق و ايران هرگز از دادن فتوی برای 

قانونی کردن تفاسيری چنين تنگ نظرانه باز نايستادند.

بعدها، "گراهام فولر"، از شــخصيت های پيشــين ســيا و رييس بخش خاورميانه يی در 
شــورای اطالعات ملی ســيا در دهه ی ۱۹8۰، بيان داشــت که منافــع آمريکا با خيزش 
بنيادگرايی اســالمی ناسازگار نيســت. او در ميانه ی دهه ی ۱۹8۰ بعنوان يك شخصيت 
ســازمان سيا نوشــتاری جنجال برانگيز نوشــت و  در آن اياالت متحده را به جستجوی 
پيوندهــای نزديکتر با روحانيون حاکم بر ايران برای جلوگيری از نفوذ اتحاد شــوروی 
در ايران فرا می خواند. اين نوشــتار، در راستای رويکرد دولت ريگان به "اوليور نورث" 
و "ويليام "کيســی" سپرده شــد، که بعدها به ماجرای "ايران کانترا" مشهور شد. فولر در 
اين باره که نگرش اقتصادی راســتگرايی اســالمی بســيار به اقتصاد بازار آزاد نزديك 
است، بســيار نوشته است. او مينويسد: "هيچکدام از سازمانهای اسالمی مهم…نظرات 
اجتماعی راديکال ندارند. اســالم بلحــاظ اصول بنيادينش از نظــارت دولتی بر بازار 
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يا ســاختار اقتصادی جامعه ســودی نمی برد….اســالمگرايان بگونه يی شگفت انگيز 
با انقالب اجتماعی مخالف اند. اســالمگرايان بشــدت با تفاســير مارکسيستی از جامعه 
ضديــت دارند….آنها نگران نقش دولت در اقتصــاد اند که اين خود تفاوت در گفتار 
و عمل آنها را آشــکار می کند….تصويری که آراء اســالمی کالســيك از نقش دولت 
بدســت می دهند نقش تســهيل کننده ی روابط بازار آزاد و تجارت است و نه مهار آن. 
اســالمگرايان همواره با همه ی توان خويش در برابر سوسياليســم و کمونيســم ايستاده 

اند….اسالم هرگز با توزيع ناعادالنه ی ثروت مشکلی نداشته است."

شــيوه ی بانکداری اسالمی با شتابی سر ســام آور رو به پيش نهاد. به گزارش "شورای 
عمومی بانکهای اسالمی" و "موسسات مالی"، تا سال ۲۰۰۴، بيش از ۲7۰ بانك اسالمی با 
سرمايه يی ۲6۰ ميليارد دالر و سپرده ی مالی ۲۰۰ ميليارد دالر پديد آمده است که عمده ی  
ســرمايه ها متعلــق به يکی از روحانيــون عراقی، يك بانکدار مصری، يك شــاهزاده ی 

سعودی و شماری از اعضای خاندان سلطنتی کويت است.

داستان همچنان ادامه دارد…
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اخوان المسلمین

پناهگاه شاهزادگان

  بانکدار اسالم شد

پايه گذار "اقتصاد اسالمی"، "آيت الله محمد باقر صدر" روحانی شيعه ی عراقی بود. او 
با مقتدی صدر، آخوند شورشــی که هوادارانش در ســال ۲۰۰3، با نام جيش المهدی در 
پهنه ی سياست عراق قدرت نمايی کردند، خويشاوندی نزديک داشت و بزرگ خاندان 

صدر بود. آراء آيت الله صدر بستر نظری سياست های اقتصادی اسالمگرايان گرديد.

آيت الله صدر در ۱۹6۰، کتابی با نام "اقتصاد ما" نگاشــت که بلحاظ نظرات اقتصادی 
اســالمی کتاب مقدس بنيادگرايی اسالمی شــد. کتاب ديگر او بنام "بانکداری بدون 
ربا در اسالم")۲۹3) )۱۹73( نخســتين کتابی است که بطور مشروح به اصول بانکداری 
اســالمی می پردازد. هر دو تاليف وی از آثار پايه يی اقتصاد سياسی اسالمی هستند که 
ماهيتی کامال کاپيتاليســتی و ستيزگونه ضد سوسياليستی دارند. شگفت آور نيست که 
آيت الله محمد باقر صدر افزون بر تبيين نظری اقتصاد اســالمی، يک حزب اســالمی 
تروريستی به نام "حزب الدعوة" را در دهه ی ۱۹۵۰ پايه گذارد. حزب الدعوة با ماهيتی 
ضد کمونيستی در بغداد تاسيس شد و دانشجويان محافظه کار عراقی را در دانشگاه ها 
عليه مارکسيست ها برمی انگيخت. بعدها ، اين حزب مخفی از حمايت و پشتيبانی پليس 
مخفی ايران )ســاواک( برای براندازی حزب بعث عراق و انجام عمليات تروريستی و 

بمب گذاری و ترور رهبران عراقی برخوردار شد.

ياريگــر آيت الله محمد باقر صدر در تشــکيل حزب الدعوة، آيت الله محســن حکيم 
بــود. آيت الله حکيم خود پايه گذار شــاخه ی دير پای ديگری از بنيادگرايی اســالمی 
عراق اســت که شــاگردانش در "مجلس اعالی انقالب اســالمی عراق"، در رژيمی که 
آمريکا، پس از ســرنگون کردن صدام حســين در عراق، ســال ۲۰۰3 بر ســر کار آورد 

))9)( نام عربی آن "البنك الالربوی فی االسالم". 
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شــرکت کردند. آيــت الله صدر و آيت الله حکيم، ســازماندهندگان اســالم سياســی 
راســتگرای عراق در واپســين ســالهای دهه ی ۱۹۵۰ بودند. انگيزه ی اين دو، برای چنان 
سازمانبخشی، رشد فعاالن چپگرا در عراق و نيرومند شدن حزب کمونيست عراق بود. 
چپ ها و کمونيســت ها در ميان شيعيان عراقی محروم از حقوق سياسی و اجتماعی، و 
بويژه در ميان فقرا و فرودســتان که عمدتا از شيعيان بودند، هواداران بيشتری داشتند. 
بگفته ی يکی از شــخصيت های پيشــين ســيا، "در اين برهه ی زمانی، گرايش و پيوستن 
به ســازمان های چپگرا چنان فراگير بود که نويســنده يی همان زمان، حزب کمونيست 
عراق را يگانه نماينده ی شيعيان توصيف کرد." آنچه آيت الله صدر و آيت الله حکيم از 
آن بيم داشــتند، رويگردانی صدها تن از جوانان شــيعه ی عراق، بويژه در دانشگاهها از 
اسالم و پيوستن به سوسياليست ها، کمونيست ها و حزب بعث و نيروهای هوادار ناصر 
بــود. حزب الدعوة، برهبری مهدی حکيم، فرزند آيت اللــه حکيم "بگونه يی قانونمند 
سازمان يافته بود... حزب، پنهانی، در شکل هسته های کم شمار، در چارچوب ساختاری 

قانونمند و سری عمل می کرد."

از دير باز، بسياری از روحانيون سرشناس عراق، پيوند های پنهان با اينتليجنس سرويس 
بريتانيا داشته اند. بدرازای بيش از يک سده، لندن با با روحانيت شيعه ی عراق و ايران، 
بويژه روحانيون نجف ارتباط داشته است. از سال ۱8۵۲ تا آغازين سالهای دهه ی ۱۹۵۰، 
امپراتوری بريتانيا با شيوه هايی زيرکانه و بويژه تطميع مالی، روحانيون شيعه ی نجف و 

کربال را با خود همراه می کرد.

پس از سرنگونی پادشاهی انگليسی گرای عراق در ۱۹۵8، بسياری از روحانيون هوادار 
بريتانيا عليه چپ عراق و حزب کمونيســت اين کشــور به ميــدان کارزار عملی گام 
نهادند. همين هنگام، حزب الدعوة که پيوندهای مســتقيمی با اخوان المســلمين مصر 
داشــت، تاسيس شد. )هر چند اخوان المسلمين سنی مذهب و پايه گذاران حزب الدعوة 
شــيعی مذهب بودند.( در ســال ۱۹6۰، اهل سنت و شــيعه ی عراق، در قالب بيانيه يی 
مشــترک بعنوان "حزب اسالمی عراق" ســخت به دولت عراق و متحدان کمونيست آن 
تاختند. آيت الله حکيم نيز از امضاء کنندگان بيانيه بود. "اســحاق نقاش"، نويســنده ی 
کتاب "شــيعيان عراق" می نويســد:" آيت الله حکيم نه تنها از بيانيه پشــتيبانی کرد، که  

برای حمله به کمونيست ها فتوی داد و کمونيسم را دشمن اسالم خواند."

سازماندهی ضد کمونيستی و نظريه پردازی اقتصادی آيت الله حکيم و آيت الله صدر 
انگيزه ی شاهزاده ی جوان سعودی، محمد الفيصل، فرزند ملک فيصل و برادر شاهزاده 
ســعود الفيصل، وزير خارجه ی عربستان ســعودی برای پايه گذاری نخستين امپراتوری 
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بانکهای اســالمی شــد. شــاهزاده محمد الفيصل، بنيانگذار "فيصل گروپ"، شبکه ی 
جهانی بانکهای اســالمی، همراه يک ميلياردر ســعودی به نام "صالح کامل"، برادر زن 
ملک فهد ــ پادشــاه آينده ی عربستان ــ و موسس امپراتوری بانکی "البرکة"، پيشگامان 

گسترش پرشتاب اقتصاد اسالمی شدند.

شــاهزاده محمد، صالح کامل و متحدانشان، تنها در گسترش جنبش بانکداری اسالمی 
پيشــگام نبودند، افزون بر آن، آنها چهره ی خاورميانه را نيز دگرگون ســاختند. آشکار 
اســت که همه ی بانکداران اسالمی، لزوما در گستره ی سياســت فعال نبودند، و حتی 
شمار کمتری از آنان به خشونت طلبی راستگرايی اسالمی تمايل يافتند. با اين همه، در 
عمل، بانکهای اســالمی نمی توانستند يکسره از سياست دور بمانند. برخی از بانکهای 
اسالمی بوسيله ی غير سياسيون مسلمان که تنها در پی مال اندوزی و کسب سود بودند، 
اداره می شــد. ولی بيشــتر گردانندگان بانکهای اسالمی فعاالن سياسی بودند که بانکها 
را ابزاری برای پيشــرفت ســتيزه گری اسالم سياســی و حمايت از اخوان المسلمين و 
متحدانش می دانســتند. و ســرانجام کسان ديگری، يا دســت به تاسيس بانکهای جديد 
می زدنــد يا از بانک هــای موجود بهره می بردنــد، و اينچنين بانکها را پوششــی برای 
اقدامات تروريســتی، تجارت سالح و ديگر تبهکاريهای خويش ساخته، چهره يی منزه 
از خويش می نماياندند. متاســفانه سيا و "سيتی بانک" نمی توانستند بانکهای تبهکار را 
از ديگران تميز دهند، زيرا هر سه دسته يعنی پارسايان مال اندوز، سياسيون و تبهکاران 
همکاری تنگاتنگی با همديگر داشــتند. بســياری از فعاالن برجسته ی اسالمگرايی در 
خالل ۴ دهه ی گذشــته، بلحاظ عملی و نظری در مســايل بانکهای اسالمی فعال بوده 
اند و اغلب نيز در ســايه ی شاهزاده محمد الفيصل. بســياری از آنان با اخوان المسلمين 
نيز مرتبط بودند. ســيد قطب، افراطی مصری که در ۱۹66 بدار آويخته شد، در کتاب 
"عدالت اجتماعی در اســالم"  تيوری های اقتصادی را از نگاه مسلمانان بنيادگرا آورده 
اســت. يوسف القرضاوی، عالم مصری که در شيخ نشين قطر ساکن شد، اعتبار مذهبی 
خويش را از کانال صاحبان بانکهای اســالمی بدســت آورد. محمد الغزالی، يکی ديگر 
از رهبران اخوان المســلمين مصر که او نيز در شــيخ نشين های خليج پناه گزيد، مطالب 
بســياری پيرامون اقتصاد اسالمی نوشته است و از آن ميان است کتاب "اسالم و مسايل 

اقتصادی".

در مصــر، يک بانکدار مصری دانــش آموخته ی آلمان، به نام "احمــد النجار"، آغازگر 
جنبش اقتصاد اســالمی شد. النجار در ۱۹63، بانک "ميت غمر" را که "نخستين بانک 
اســالمی در مصر و جهان" خوانده می شــود، بنيان نهاد. بانک "ميت غمر"، با همياری 
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بانکداران آلمانی، و با پشــتيبانی افرادی در سرويس اطالعات و امنيت مصر آغاز بکار 
کرد. اين حمايت ها پنهانی انجام می گرفت و مقصود اصلی، يعنی تاســيس يک بانک 
اســالمی، از مردم و دولت مصر پنهان داشــته شــد. آن زمان، اخوان المسلمين مصر در 
انديشــه ی انتقام کشــيدن از ناصر بود و النجار، دست کم در ظاهر، می کوشيد خود را 
از جنبش های خشونت طلب دور بنماياند، و کار تاسيس بانک را آسان تر پی گيرد. اما 
بی گمان، النجار با جمعيت در ارتباط بود. "جمال البناء"، برادر حســن البناء، بنيانگذار 
اخوان المسلمين، در پيشگفتار کتاب النجار، که پيرامون تجربياتش در بانکداری اسالمی 
نگاشــته، چنين آورده اســت:" تفاوت بنيادی ميان دکتر نجار و ديگــر اقتصاددانان...
اينســت که او اقتصاد اســالمی را علم يــا موضوع پژوهش نمی دانــد، بلکه آنرا راهی 
برای بيداری مســلمانان و شيوه يی برای احياگری جنبش اسالمی می داند." النجار دليل 
تاسيس نخستين بانک اسالمی را از نگاه خود چنين بيان ميدارد:" نجات هويت اسالمی 
کــه در جامعه ی مــا اندک اندک رنگ می باخت." النجار ســخت به ناصر می تاخت و 
"شرمســاری مصری ها از اسالم و گرايش آنان به سوسياليسم و ناسيوناليسم" را مصيبتی 
بــزرگ می خواند. بــا اين همه، نجار آنگاه که در برابر مــردم بود، می گفت:" من نمی 

توانم منظور واقعی خويش را بيان کنم."

اخوان المســلمين عميقا در فعاليت های النجار شــريک بود، و بســياری از اعضای اين 
جمعيت در پروژه های تجاری نخســتين او سرمايه گذاری کرده بودند. تا ۱۹67، ديگر 
آشــکار شده بود که اخوان المسلمين اداره ی امور بانک "ميت غمر" را در دست گرفته 
است و اينچنين، بانک تعطيل شد. "منظر کهف" می گويد که تجربه ی مصر در بانکداری 
اســالمی در دهه ی ۱۹6۰، "زمانی که احياگران اسالمی و اعضای پيشين اخوان المسلمين 
بعنوان کارفرما، سپرده گذار و احتماال کارمند در اين بانک ها نفوذ کردند، به شکست 
انجاميد." بانک "ميت غمر" در بهترين شــرايط فعاليتش، ۹ شــعبه و ۲۵۰ هزار ســپرده 
گذار داشت. النجار در خاطراتش، ناصر را بدليل تعطيل کردن بانکش سرزنش می کند. 
امــا تعطيلی بانــک، النجار را از پيگيری کارش بازنداشــت. او به ســودان رفت، آنجا 
اخوان المسلمين پذيرای وی شد. النجار، با اشاره به گفتگوهايش با "حسن الترابی"، رهبر 
اخوان المسلمين ســودان که در واپسين سالهای دهه ی ۱۹7۰ به قدرت رسيد، می نويسد: 
"جمعيت ]اخوان المسلمين[ در سودان، يک سازمان اسالمی دموکراتيک بود. "هنگامی 
که جعفر نوميری از هواداران ناصر، دولت ســودان را ســرنگون ساخت، النجار نيز از 

سودان گريخت.

النجار در ســفر به آلمان، عربستان سعودی، امارات متحده ی عربی و مالزی، بانکداری 
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اســالمی را ترويج می کرد. او در خالل 3 دهه ی آينده، اندک اندک بانکداری اسالمی 
را گسترش داد. "عبدالقادر توماس"، بنيانگذار "نشريه ی آمريکايی اقتصاد اسالمی"، که 
در بحرين با ســيتی بانک کار می کرده است، می گويد: "النجار مشوق و گستراننده ی 
بانکداری اســالمی بود". زمانی که سازمان کنفرانس اسالمی در ۱۹7۵ "بانک توسعه ی 
اسالمی"  را با حمايت عربستان سعودی در جده بنيان نهاد، النجار نيز جزو موسسين آن 
بود. "بانک توسعه ی اسالمی"، نيای بزرگ بانکهای اسالمی است که عربستان سعودی، 
ليبی، کويت و امارات متحده ی عربی از آن پشــتيبانی بســيار کردند. بی درنگ پس 
از تاســيس بانک توسعه ی اسالمی، بانک اســالمی دوبی )۱۹7۵(، مرکز مالی کويت 
)۱۹77(، بانک اســالمی سودان )۱۹77(، بانک اسالمی تجارت و سرمايه گذاری اردن 

)۱۹78( و بانک اسالمی بحرين )۱۹78( پديد آمدند.

آنگاه که النجار توانســت شــاهزاده محمد الفيصل و صالح کامــل را برای فعاليت در 
زمينه ی بانکداری اسالمی متقاعد سازد، برجسته ترين همراهان خويش را يافت. توماس 
می گويد: "النجار در نشست های دهه ی ۱۹7۰ آنها ]فيصل و کامل[ را يافت. نظرات آنها 
بســيار شبيه هم بود. زيرا النجار مشوق همه بود. آنها همان زمان کارشان را آغاز کردند 
و بسياری از شرکت کنندگان در همايش نيز با آنان همراه شدند". به گفته ی النجار، او، 
نخســتين بار، شاهزاده محمد الفيصل را در نشست "بانک توسعه ی اسالمی" در آغازين 

سالهای دهه ی ۱۹7۰ مالقات کرده است.

امپراتوری بانکهای اســالمی محمد الفيصل، با تاسيس "بانک اسالمی فيصل" در ۱۹76 
در مصر آغاز شــد. در ميان بانکهای اسالمی، اين بانک بسيار ساختارمند با تشکيالتی 
منظــم و هيات مديره يی دســتچين شــده از ميــان روحانيون مصری بــود. همچنين، 
شــاهزاده محمد، "انجمن جهانی بانکهای اسالمی" را تاســيس کرد. او کتاب راهنمايی 
برای بانکداری اسالمی تدوين کرد و آنگاه شبکه ی بانکهای اسالمی خويش را "فيصل 
گــروپ" نام نهاد. "فيصل گــروپ"، همه يا بخش هايی از بانک اســالمی اردن، بانک 
اســالمی فيصل در سودان)۱۹78( و مرکز سرمايه گذاری مالی فيصل در ترکيه)۱۹8۵) 
را نيز شــامل می شــد. شــاهزاده محمد الفيصل در اجالس کنفرانس اسالمی در شهر 
الطايف عربســتان ســعودی در ۱۹8۱، "دار المال االسالمی" را تشــکيل داد که کمپانی 
بزرگی شــامل چندين شــرکت ديگر و در واقع محور امپراتوری بانکــی او بود. دفتر 
مرکزی دارالمال االســالمی در باهاماس بود، و مرکز امور اجراييش در ژنو. شعبات اين 
شــرکت در بيش از ده کشــور جهان، و از آن ميان بحرين، پاکســتان، ترکيه، دانمارک، 

لوکزامبورگ، گينه، سنگال و نيجريه پراکنده بود.
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در اين ميان، صالح کامل نيز امپراتوری خويش با نام " شــرکت توسعه و سرمايه گذاری 
البرکة" را بنياد کرد. او از ميلياردرهای سعودی بود که با خاندان سلطنتی سعودی پيوند 
ســببی داشــت. صالح کامل، "هزينه های برگزاری همايش های ســاالنه برای ديدار ميان 
شــمار زيادی از اقتصاددانان و بانکداران سراسر جهان را با روحانيون و علمای اسالمی 
فراهم می آورد". صالح کامل در دانشــگاه االزهرــ مرکز آموزشــهای اســالمی قاهره با 
ديرينه ی ۱۰۰۰ ساله ــ نيز "مرکز پژوهشهای اقتصاد اسالمی صالح کامل" را تاسيس کرد. 
رييس هيات مديره ی "شرکت توسعه و سرمايه گذاری البرکة"  يکی از اعضای سرشناس 
اخوان المســلمين بود. شعبات اين بانک نيز، در سودان، ترکيه و ديگر نقاط در پيوندی 

تنگاتنگ با اخوان المسلمين فعاليت می کرد.

در خــالل دهه های ۱۹7۰ و ۱۹8۰، دارالمال االســالمی و گروه البرکة متحدان مهمی در 
لنــدن، نيويورک، هنگ کنگ، ســوييس و مراکز مالی گوناگون در باهاماس و جزاير 
"کيمن" بريتانيــا يافتند. "ابراهيم کامل"، معاون رييس دارالمال االســالمی، در همايش 
بانکداری اســالمی در "بادن بــادن" آلمان غربی، گفت که برپايــی مرکز امور اجرايی 
دارالمال االسالمی در ژنو، تنها با همياری "پرايس واترهاوس" ممکن گرديد: "اين پرايس 
واترهاوس بود که پس از ســه سال بررسی، بانکداری اسالمی را به کميسيون بانکداری 
ســوييس شناســاند". بدون اغراق، همايش های بســياری در مراکز مالی غرب پيرامون 
بانکداری اســالمی برگزار شد که موسسات دانشــگاهی پرآوازه يی در آن سهيم بودند. 
ســرانجام حتی دانشــگاه هاروارد نيز با "برنامه ی پژوهش اقتصاد اســالمی هاروارد" به 

جريان بانکداری اسالمی پيوست که غرب و بانکهای اسالمی از آن حمايت کردند.

 بانکداری اســالمی راهگشــای گردهمايی محافظه کاران ثروتمند، فعاالن اســالمگرا و 
علمای اســالمی راســتگرا شــد و چنان شــرايط فراهم آورد که بر توانمندی و نفوذ هر 
سه گروه افزود. بانکهای اســالمی، موتور محرکه ی احياگری اسالمی شدند. در خالل 
جنگ ســرد، هرگز به امکان آثار زيانبار بانکداری اسالمی در جوامع خاورميانه يی، يا 
آنکه روزی، برق اين شمشــير برهنه چشــم نواز حاميان آغازينش گردد، توجهی نشد و 
اکنون "تيمور قران"، نويســنده ی ترک تبار کتاب "اســالم و ثروت"، معترف است که 
اقتصاد اسالمی "گســترش نگرش ضد مدرن و جريانات فکری غرب ستيز در سراسر 

جهان اسالم"  را سبب شده است.

نوشته های يکی از اسالمگرايان راديکال سوری با نام "منظر کهف"، روشن ترين توصيف 
تاثير اقتصاد اســالمی در گستراندن اسالم سياسی است. کهف که دانش آموخته ی فقه 
اسالمی در دانشگاه دمشــق بوده، دکترای اقتصاد خويش را از دانشگاه "يوتا" دريافت 



185 »بازی شیطانی«

کرده است. او از ۱۹7۵ تا ۱۹8۱، مديريت امور مالی "جامعه ی مسلمانان شمال آمريکا" 
بر عهده داشــت. آن، ســازمانی بنيادگرا و ســتيزه جو اســت که مرکزش در "اينديانا" 
اســت و با اخوان المســلمين نيز مرتبط. کهف پس از يــک دوره ی کار بعنوان بانکدار 
در نيويورک، به جده رفت و در ميانه ی ســالهای ۱۹8۵ تا ۱۹۹۹ با "موسســه ی آموزش 
و پژوهش اســالمی بانک توسعه ی اســالمی" همکاری کرد. از آن پس، کهف مشاور و 
پژوهشــگر مسايل اقتصاد اسالمی در کاليفرنيا است و نوشتارهای بسياری در اين زمينه 
دارد. کهف در نوشــتاری که در ســال ۲۰۰۰ به همايش دانشگاه هاروارد پيرامون اقتصاد 
و بانکداری اســالمی ارايه کرده است، درباره ی پيدايش پيوند اقتصادی – سياسی ميان 

بانکهای بزرگ اسالمی و روحانيون و علمای مسلمان سخن ميگويد. او می نويسد:

"پيوند ســازمان يافته و رســمی ميان بانکهای اســالمی و روحانيون در دوره ی تاسيس 
بانکهای اسالمی در مصر و جده از نيمه ی دوم سده ی ۱۹7۰، رخ نمود.

زمانی که رشــد سرمايه های مالی اسالمی آغاز نهاد ــ هرچند دالالن و بانکداران غربی 
و موسســات مالی غرب گرداننده ی آن بودند ــ برای کسب مشروعيت و اعتبار ناچار 
از پذيرش نقش روحانيون و علمای دينی گشــتند. اينچنين، بيشتر سمينارها، همايش ها 
و نشســت های ادوار پســين دهه ی ۱۹7۰، کــه در نقاط مختلف جهان برگزار می شــد، 
برای اســتوارتر ســاختن و پررنگتر کردن پيوند و همکاری ميان بانکداران و روحانيت 

می کوشيد.

اينگونــه، روحانيون و علمای اســالمی نقشــی برجســته در پهنه ی سياســت يافتند... 
کنده از رفاه  را به روی روحانيت می گشــود.  چنــان پيوندی، روزنه ی يــک زندگی آ
مسافرت های هوايی، پرواز با جت های اختصاصی، اقامت در هتل های پنج ستاره، مرکز 
توجه رسانه های خبری شــدن، ابراز عقيده در برابر شخصيت های برجسته ی اقتصادی 
و اجتماعــی، و دريافــت در آمدهای هنگفت در برابر پژوهشــهای فقهی، همه و همه 
پيامدهای چنان پيوندی بود... در واقع، روحانيون اســالمی بواسطه ی پيوند با بانکداران 

نه تنها در کشورهاشان که در گستره ی جهانی شهرت يافتند.

افزون بر اين، رابطه ی بانکداران با علمای اســالمی، تجديد روابط سياســی ميان جنبش 
اسالمی و دولت های کشورهای اسالمی، بويژه کشورهای عربی را، سبب می شد".

صد البته، منظور کهف از تجديد روابط سياسی، اسالمی شدن ساختار سياسی و اجتماعی 
جوامع مسلمان و نابودی آنها است. او در ادامه می گويد که روحانيون اسالمی، بعنوان 
مشاور و ديگر سمت های عالی، بدقت بر گزيده می شدند. از روحانيون راديکال و آنها 
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که دولتمردان ميانه رو از پذيرش شــان امتناع داشتند، اجتناب می شد. در همان حال از 
"علمای دولتی" نيز دوری می گزيدند. سرانجام اين داستان به پيدايش طبقه يی جديد از 

ثروتمندان راستگرای اسالمی با امکانات مالی و رسانه يی بسيار، انجاميد.
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نسل جدید اخوان المسلمین

طالیه داران القاعده

در ایران سر از قدرت درآوردند

تجربه ی کويت نمونه ی کالســيک و روشنی از دگرگونی چهره ی خاورميانه بوسيله ی 
بانک های اسالمی است.

الگوی دگرگونی سياســی بانکداری اســالمی شــکل ويژه يی يافت. يک يا چند بانک 
اســالمی منطقه يی را برای فعاليت برگزيده، آنرا به ستاد اقتصادی تجار اخوان المسلمين 
و ديگر فعاالن اســالمگرا بدل می کنند. اينچنين، بانکها افزون بر تماس های سودآور با 
سياستمداران مذهبی و سکوالر، پايگاهی برای هواداران مذهبی خويش فراهم می آورند 
و توش و توان اقتصادی بانک ها، نيرو بخش ســازمان های اســالمگرا می شــود. پيامد 
آن، رشــد و گسترش موسسات و نهادهای اســالمی مانند مساجد، انجمن های خيريه و 
ارگانهای تجاری اســت که بــه پيدايش طبقه ی جديدی از اســالمگرايان ثروتمند حامی 
اخوان المســلمين و ديگر اســالمگرايان می انجامد.)نگاه کنيد بــه بنيانگذاری و نقش 
سازمان اقتصاد اسالمی، بنياد مســتضعفان، صندوق های قرض الحسنه، کميته امداد و 
صندوق مهرالرضا که دولت جديد- احمدی نژاد- و فرماندهان ســپاه در پی تاسيس آن 

هستند(

در امير نشــين کوچک و ثروتمند کويت، بر خالف عربســتان سعودی که سخت زير 
سلطه ی وهابيون است، سنت ليبرالی و آزادی نسبی بيشتری بود. ولی در دهه ی ۱۹7۰، 
خاندان ســلطنتی کويت، راســتگرايی اســالمی و بانکهای اســالمی، دست در دست 
هم برای نابودی جنبش ناسيوناليســتی نوپای اين کشــور هم پيمان می شوند. پيامد آن 
دگرگونی بنيادين چهره ی اين امير نشــين خليج فارس است. مرکز هدايت اين کوششها، 
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بانک اسالمی "خانه ی تجارت کويت")۲۹۴) بود.

کويت، هرگز مامن اســالمگرايی نبود. آن خشــونت گرايی وهابی که سعودی ها را در 
عربستان به قدرت رساند، و در قطر و بخش هايی از امارات متحده ی عربی نفوذ کرد، 
هيچگاه در  کويت جايگاهی نيافت. خاندان ســلطنتی ســعودی که بــه ياری نظاميان 
انگليسی بر عربستان چيره شده بود، به همين خرسند می نمود. اما هويت ملی کويت 
سســت و بی پايه بود؛ اين کشــور از اســتان های جنوبی عراق و امپراتــوری  عثمانی 
بعنوان پاســدار منافع نفتی  کمپانيهای بريتانيايی "بريتيــش پتروليوم" و "اويل گلف"، 
جدا شد. شماری از دولت های عراق، ادعای مالکيت بر کويت را داشتند و موجوديت 
شــکننده ی اين کشــور در برابر سياست باز ستاندن آن از ســوی عراق يکبار بوسيله ی 
نيروهای بريتانيايی در جريان استقالل در ۱۹6۱، و ديگر بار بوسيله ی نيروهای ايتالف 
بــه رهبری آمريکا در ۱۹۹۱، نجات يافــت. حتی پس از ۱۹6۱ نيز، کويت به کارمندان 
و افســران ارتشی بريتانيايی و کارشناسان نفتی انگليسی – آمريکايی وابسته بود. چنين 
وابســتگی برای هر دو سو راضی کننده بود. انگليسی ها و آمريکايی ها از نفت کويت 
بهره می بردند، و در مقابل، خاندان سلطنتی کويت نيز از حمايت آنها برخوردار بود. 
با اين همه، کويت در ســطحی گســترده جامعه يی ســکوالر بود و اين کشور به داشتن 
ســنت ليبرالی نســبی، فعاليت پارلمانی گاه به گاه و رسانه های آزاد و مناظرات سياسی 
رو به رشد، مشهور بود. از آن رو که جمعيت کم شمار کويت مادام که ناچار نبود کار 
نمی کردند، صدها هزار کارگر از کشورهای عربی و آسيا، بويژه از فلسطين در اين امير 

نشين شاغل بودند و اين، خود مناقشه انگيز بود.

"تالکوت سيالی"، از شخصيت های سرويس خارجی اياالت متحده در کويت در اواخر 
دهــه ی ۱۹۵۰، می گويد: "کويت پذيرای ناسيوناليســم عرب بود. آن زمان، ناصريســم 
سکوالر بر اسالم سايه افکنده، نيروی سياسی غالب بود. "انقالب ۱۹۵8 عراق به رهبری 
کمونيســت ها و ناسيوناليست ها، هوادارای بســياری در کويت يافت. حتی اقليتی از 
خاندان ســلطنتی الصباح کويت، بدان تمايل يافتند. سيالی بازگو می کند: "به ياد دارم 
که هنگام گفتگو با شــيخ جابر الصباح ، امير کنونی کويت، او با حرکت دســت نشان 
داد که پادشــاه عراق بايد برود. "سيالی می افزايد که حتی آن زمان، فلسطينيان بسياری 
در کويت بودند، "کويت جامعه يی سکوالر بود، ولی انگليسی ها زمام امور را در دست 

داشتند."

)94)(  نام عربی آن "بیت التمویل الکویتی" است. )م.(
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در ميانه ی دهه ی ۱۹6۰، کويت، هرچند نبايد آنرا با يک دولت ـ شــهر يونانی اشــتباه 
کرد- ، ماهيتی کمتر اســتبدادی در ميان دولت های خاورميانه داشت. بخش بزرگی از 
طبقه کارگر و متخصص کويت و نيز دانشجويان که بيشترشان فلسطينی بودند، نيروی 
مهمی در پهنه ی سياست کويت بودند. اسالمگرايان، به رهبری اخوان المسلمين، نفوذی 
نداشــتند. يکی از ماموران پيشــين ســيا که در کويت خدمت کرده است، می گويد: 
"همواره از شــنيدن انتقادهای هميشــگی اســالمگرايان محافظه کار از خاندان الصباح 
شــگفت زده بــودم."  با اين همه آنها نيرويی مهم و ســازمان يافتــه نبودند. اين مامور 
کار آزموده ی ســيا می افزايد: "اخوان المسلمين همواره به کويت چشم داشت، اما هرگز 

اسالمگرايان را نيروی مهمی نيافتم."

بســياری از فلسطينيان پيشرو در کويت، از صفوف "جنبش ناسيوناليست عرب "که در 
دهه ی ۱۹۴۰ بوسيله ی "جرج حبش" پديد آمد، برخاستند. بعدها، جرج حبش پايه گذار 
"جبهه ی آزاديبخش فلسطين" شد. جنبش ناسيوناليست عرب با ماهيت ليبرال و سکوالر، 
از پشــتيبانی جمال عبدالناصر و حزب سوسياليســت بعث برخوردار شــد و هواداران 
بسياری در ميان فلسطينيان ساکن بيروت، عمان و کويت يافت. يکی ديگر از ماموران 
ســيا که اغلب با رهبران فلسطينی در ارتباط بوده است، می گويد: "بسياری از اعضای 
جنبش آزاديبخش فلسطين که در ۱۹68 رخ نمود از فعاالن "جنبش ناسيوناليست عرب" 
بودند. من با بســياری از فعاالن اين جنبش گفتگو کردم. "جنبش ناسيوناليست عرب، 
تنها جلوه يی از ناسيوناليســم عرب و پان عربيســم بود که در ميانه ی دهه های ۱۹۵۰ و 
۱۹6۰ هواخواهانی در کويت يافت. اين جنبش نخست در ميان تبعيديان عرب شاغل در 
کويت هوادارانی يافت، آنگاه در ميان کويتی های برخوردار از حقوق برتر و سرانجام 
در ميان اليگارشی ســلطنتی حاکم بر کويت. اينچنين توان ناسيوناليست های عرب در 
اواســط دهه ی ۱۹7۰، هشــداری برای جناح حاکم در خاندان الصباح گرديد و آنها نيز، 

همچون سادات در مصر، به اسالمگرايی دست يازيدند.

"کريستين اســميت"، نويسنده ی پژوهشی درخشــان و خواندنی پيرامون پيوند قدرت 
مالی راســتگرايی اسالمی و اليگارشــی کويت اســت که چگونگی دگرگونی کويت 
بوسيله ی بانک های اسالمی را می کاود. کريستين اسميت می نويسد: "دولت کويت که 
پيوند اپوزيسيون و جامعه ی بزرگ تبعيديان فلسطينی مقيم کويت را دريافته بود، برای 
نخســتين بار پس از استقالل، پارلمان کويت را منحل کرد ]در ۱۹76[ و  برای مقابله با 

ناسيوناليسم عرب در صدد اتحاد با اسالمگرايان بر آمد."

حاکميــت کويت دســت يازيدن بــه اســالمگرايی را از اردن که در آن ملک حســين 
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برای ســرکوبی قيام فلســطينيان از اخوان المســلمين ياری گرفت، آموختند. پادشاهی 
کشــور کوچک اردن بوسيله ی الرنس عربســتان، وينستون چرچيل و دفتر امور عرب 
اينتليجنس ســرويس بريتانيا، به خاندان هاشــمی رســيده بود. اين کشور ميزبان انبوه 
پناهندگان فلســطينی بود. در پی ســالهايی تنش زا، ســرانجام در ۱۹7۰، جنگ داخلی 
اردن را به کام خود کشــيد. ملک حســين، به کمک نظاميان باديه نشــين اردنی قيام 
فلســطينيان را ســرکوب و آنها را قتل عام کرد. اين رويداد به "ســپتامبر سياه" معروف 
شــد. اخوان المسلمين اردن، که از دير باز پادشاهی اردن را  پشتيبان بود، نيروهای خود 
را عليه ســازمان آزاديبخش فلسطين به حمايت از پادشاه فرستاد. با وجود چنين پيشينه 
يی، حاکمان کويت چنين می انديشــيدند که راستگرايی اسالمی نيروی توانمندی عليه 

ناسيوناليست های عرب و فلسطينی در اين شيخ نشين خليج خواهد بود.

آن زمان، زنان کويتی در پرده ی حجاب اســالمی پنهان نبودند. اغلب، مردمان کهنسال 
در مســاجد نماز می گذاردند. پســران و دختران با هم در کالسهای درس دانشگاههای 
کويت حاضر می شــدند. بســياری از کويتی ها دين را، نه در مســايل سياســی، که در 
زندگی فردی و فعاليت های فرهنگی مهم می شمردند. در واقع، هرچند اخوان المسلمين 
بواسطه ی "جمعيت اصالحات اجتماعی" که در ۱۹6۲ تشکيل شد، سازماندهی کارآمدی 

يافت، اسالم سياسی نمود برجسته يی در پهنه ی جامعه ی کويت نداشت.

اما در ميانه ی دهه ی ۱۹7۰، امير الصباح و اسالمگرايان دست يکديگر را فشردند. با اوج 
گرفتن فشــار ناسيوناليست ها، بدستور خاندان ســلطنتی، هواداران سازمان آزاديبخش 
فلســطين و کويتی های نا آرام، از قدرت برکنار شــدند. نيز پارلمان منحل شد.  انحالل 
پارلمان بوسيله ی امير کويت، با تحسين و ستايش اخوان المسلمين و "جمعيت اصالحات 
اجتماعی" روبرو شــد. رييس "جمعيت اصالحات اجتماعی" به وزارت اوقاف مذهبی 
رســيد. وزير اوقاف خود در ۱۹77، يک موسســه ی بانکی غيــر انتفاعی به نام " بيت 
التمويل الکويتی" بنياد نهاد. اســالمگرايان کويت که از ســوی اخوان المســلمين مصر 
پشــتيبانی می شــدند، بر پايه ی اين نظريه ی قرآنی که بهره را جايز نمی داند ــ نظری 
که علمای اســالمی متجدد نمی پذيرند ــ از آغازين سالهای دهه ی ۱۹7۰، در صدد پايه 
گذاری بانکی با چنان ويژگی بودند. اينچنين، "بيت التمويل الکويتی" با پشتيبانی امير 

الصباح يک شبه دومين بانک بزرگ کويت شد.

"۴۹% ســهام بيت التمويل الکويتی، متعلق به دولت بود. اين مرکز از مزايايی بيشــتری 
نســبت به  ديگر بانکها برخوردار بود. از آن ميــان، معافيت از قوانين بانک مرکزی و 
برخورداری از حقوق انحصاری به اين بهانه که يگانه بانک اســالمی کويت اســت... 
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بيــت التمويل الکويتی، جلوه ی عينی پيوند خاندان ســلطنتی و جنبش اســالمگرايی 
اســت... از آن پس سرمايه های اســالمی، در برابر ديدگان دولت کويت، بافت زندگی 

اجتماعی کويت را گام به گام در کوره راه اسالمی شدن پيش راند."

بيــت التمويل الکويتی، اثر ديگری نيز بجای گــذارد، و آن گرايش نخبگان تجارت و 
بازرگانان ناخرســند از سلطه ی اقليت الصباح بســوی ناسيوناليستهای عرب اپوزيسيون 
بود. آنها اجازه ی مشــارکت در بيت التمويل الکويتی را نيافتند و دولت کويت، باديه 
نشينان را عليه آنها سازمان داد. ملک حسين همين قبايل بدوی را عليه سازمان آزاديبخش 
فلسطين بکار گرفته بود. اينان هسته ی اصلی واپسگراترين نيروهای حاکم در عربستان 

سعودی بودند.

شــفيق غبره، از اســاتيد پيشــرو کويتی، خيزش باديه نشــينان کويت و نفوذ آنان در 
حاکميت اين کشور را "باير شدن کويت" می نامد:

"پيونــد ارزش های محافظه کارانه ی باديه نشــينان با جنبش ]اســالمی[ تکميل شــد... 
اکثريت محروم قبايل باديه نشــين با خواست برســميت شناخته شدن بلحاظ اجتماعی 
ـ به حاکميت راه يافته اند. بسياری از  ـ که در اســالم ريشــه داردـ  و برابری با ديگرانـ 
اســالمگرايان پوپوليست، از ميان آنان بر خاسته اند.... اين فرايند را که محمد انصاری، 
متفکر بحرينی "باير شــدن" ناميده، مخرب ترين فرايند در خاورميانه است. روندی که 
با ورود ارزش های فرا محافظه کار باديه نشينی به جامعه و پيوند آن با پوپوليسم اسالمی، 

جامعه مدرن را ويران می کند."

اميــر الصباح پذيرای هر خطری در برابر انگيختن اســالمگرايان ضد جنبش چپ بود. 
آنها پيروز شدند. هنگامی که امير الصباح پارلمان را باز گشود. بی درنگ اسالمگرايان 
به ميدان سياســت گام نهادند و در ســال ۱۹8۱، دو کرســی پارلمان را بدست آوردند. 
پيروزی های پســين نيز از راه رسيد. شفيق غبره می نويسد: "در انتخابات ]سال ۱۹8۱[، 
اسالمگرايان بر پان عربيست های سکوالر برتری يافتند و تنها فراکسيون سازمان يافته ی 
پارلمان شــدند." اين همه، بی گمان، پيامد خيزش طبيعی و قانونی اســالمگرايان نبود، 
گاهانه ی حاکميت کويت و پشــتيبانی "بيت التمويل الکويتی" پديد  بلکــه با تصميم آ

آمد.

از سال ۱۹77، سرمايه های هنگفت " بيت التمويل الکويتی" پشتوانه ی رشد اسالمگرايی 
شد. در کويت، بطور گسترده گفته می شود که بيت التمويل الکويتی "سخاوتمندانه از 
سياستمداران اسالمگرا حمايت و منابع مالی بسياری برای مبارزات انتخاباتی آنها هزينه 
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می کند." کريستين اسميت می نويسد: "بيت التمويل الکويتی، از پول، امالک، موقعيت 
شغلی و هر وسيله يی برای تاثير بر انتخابات بهره می گرفت." بنابر گزارش هايی، امالک 
و سرمايه های فراوانی، هزينه ی متحدان و برپايی تظاهرات می شد، و خيل نيروهای کار 
اين مرکز مالی در ليســت انتخاباتی اســالمگرايان بودند. بيت التمويل الکويتی، حامی 
بيش از صد انجمن خيريه ی اســالمی شد که عموما با گروه های اسالمی مرتبط بودند. 
بخشی از ســرمايه ی بيت التمويل الکويتی نيز برای پشتيبانی از گروه های اسالمگرای 
راديکال در مصر، افغانســتان و الجزاير هزينه می شد. همچنين، سرمايه ی بيت التمويل 
الکويتی مســتقيما برای حمايــت از انجمن های خيريه و گروه هــای اجتماعی کويتی 
تحت اداره ی اســالمگرايان صرف می شد. به استناد برخی گزارشها، دست کم يکی از 
انجمن های خيريه ی وابســته به بيت التمويل الکويتی، با القاعده مرتبط بوده است. در 
محل بيت التمويل الکويتی، مقررات ســختی در زمينه ی جدا کردن زنان و مردان اجرا 
می شــد. بيرون از اين مرکز مالی نيز، ساختمان ها و مراکز خريد تحت اداره ی مقررات 
اسالمی برپا شــد، نيز، مدارســی تحت قوانين فرامحافظه کار اسالمی تاسيس کردند. 
بيت التمويل الکويتی همه جا حضور داشت: "بيت التمويل الکويتی عالقه ی ويژه يی 
به آموزش و پرورش داشــت و افزون بر فراهم کردن کمک هزينه های تحصيلی و بر 
پايی مدارس خصوصی اسالمی، دانش آموزان را به فراگيری اقتصاد اسالمی، و شرکت 
در مســابقات حفظ و قرايت قرآن و از اين دســت بر می انگيخــت.... اين مرکز مالی، 
بواســطه ی ماهنامه اش به نام "النور"، با تيراژی بيش از ۱۰ هزار نسخه، بطور گسترده با 

جامعه در ارتباط بود."

حضــور بيــت التمويل الکويتی، موسســه يی با يک ميليارد دالر ســرمايه، گســترش 
راســتگرايی اســالمی را در کويت پيشتر ســکوالر، سبب شد. اســالمگرايان وابسته به 
ايــن مرکز، انجمن معلمان و وزارت آموزش و پــرورش را در اختيار گرفتند. دوره های 
آموزشــی جديد، بروشــنی بازتاب اســالمگرايی افراطی بود. وزارت اطالع رسانی نيز 
بدســت اسالمگرايان افتاد، برنامه های تلويزيونی محافظه کارتر و سانسور اندک اندک 
هويدا می گشــت. از سويی سيل جزوه ها و نوارهای مذهبی حاوی احياگری اسالمی و 

نوحه سرايی روان بود، و از سوی ديگر سانسور در گستره ی کتاب.

"باير شدن" کويت، تنها يک نمونه از کارکرد قدرت سرمايه راستگرايی اسالمی نوين و 
گسترش نفود اسالم سياسی بود. آنچه  برای سيا و بسياری از حاکمان خاورميانه در ظاهر 
فعاليت تجاری می نمود، در نهان رشــد اسالمگرايی بود که قهرش نه تنها ضد نيروهای 
چپ و ناسيوناليســت که عليــه اياالت متحده، غرب و متحدان عــرب و خاورميانه يی 
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آن نيز بود. بنيادهای اســالم اقتصادی ــ بانک هــا، مراکز مالی و انجمن های خيريه ی 
اخوان المسلمين و متحدانش در خليج فارس ــ آرام آرام نسل جديد اسالمگرايان را و از 

آن ميان طاليه داران القاعده را پروراندند.

بــا اين همه، اياالت متحده، عربســتان ســعودی و پاکســتان، با خرســندی همچنان از 
اسالمگرايی در گستره ی سياســت خارجی خويش سود جستند و کشورهای ديگر نيز 
به آنها پيوستند. در واپســين سالهای دهه ی ۱۹7۰، آنگاه که اياالت متحده در افغانستان 
زمينــه ی جهــاد آمريکايی عليــه اتحاد جماهير شــوروی را فراهم می کــرد، دو متحد 
کليدی اياالت متحده يعنی اســراييل و اردن نيز جهاد در گستره ی کوچک تری را پی 
می گرفتند. آنها راســتگرايی اســالمی را عليه سوريه و ســازمان آزاديبخش فلسطين به 

ميدان فرا می خواندند.
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اخوان المسلمین و حماس

زیر سایه چتر اسراییل

موقعيت آمريکا در خاورميانه، هيچگاه به اندازه ی واپســين سالهای دهه ی ۱۹7۰، پايدار 
و اطمينان بخش جلوه نمی کرد. تنها چند کشــور عراق، ســوريه، ليبی و نيز ســازمان 
آزاديبخش فلســطين از دايره امپراتوری نو پديد آمريــکا بيرون بودند و اياالت متحده 
نســبت به آنها رويه ی تهاجمی پيشــه کرده بود. واشــنگتن با همراهی متحدانی چون 
اسراييل، مصر، اردن و حکومت های پادشاهی خليج فارس، می کوشيد اين چند کشور 
را نيز در گســتره ی جهانی منزوی ساخته، از نقش آنها در منطقه بکاهد، و برای محقق 
ســاختن ايــن هدف به هر روشــی و از آن ميان تغيير رژيم، تهديــد، تحريک و تطميع 
دســت می يازيد. به يکباره، سوريه و سازمان آزاديبخش فلسطين، دو عضو اردوی ضد 
آمريکايی، خويش را در کام جنگ داخلی در برابر نيروهايی به رهبری اخوان المسلمين 
و راســتگرايان اســالمی يافتند. دو متحد آمريکا، اســراييل و اردن، اخوان المسلمين را 
حمايــت کردنــد و اياالت متحده، پنهانی، متحدانش را عليه دمشــق و ياســر عرفات، 

رهبری سازمان آزاديبخش فلسطين، بر می انگيخت.

حمايت اســراييل و اردن از  اخوان المسلمين، از واپسين سالهای دهه ی ۱۹7۰ آغاز شد و 
تا دهه ی ۱۹8۰ ادامه يافت. در اين دوره، راســتگرايی اســالمی اندک اندک ويژگيهای 
راديکال و ضد آمريکايی اش را آشــکار کرد، چنانکه بعدها در تروريســم بن الدن رخ 
نمود. به قدرت رســيدن اســالمگرايی غرب ســتيز در ايران، شــورش اسالمگرايان در 
عربســتان و ترور انورسادات به دست تروريست های وابســته به اخوان المسلمين، همه 
و همــه در ســالهای ۱۹7۹ تا ۱۹8۱ روی داد. امــا پيش از اين رويداد هــا و نيز پس از 
آنها، عمان و اورشليم سياست پشــتيبانی از گروه های متحد اخوان المسلمين در سوريه 
و فلســطين را همچنان ادامه دادند. هرچند مدرکی دال بر دخالت بی واســطه ی اياالت 
متحده در همراهی اســراييل و اردن نيست، به گفته ی شخصيت های اياالت متحده که 
در خاورميانه خدمت کرده اند، گزارشــات اقدامات اين دو کشــور بوســيله ی سيا به 
گاه بوده اســت. ولی اياالت متحده،  واشــنگتن ارســال می شده و آمريکا کامال از آن آ
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هيچگاه متحدانش را از چنان اقداماتی باز نداشته است.

شايد شــگفت آور بنمايد که چگونه دولت يهودی اســراييل و پادشاهی سکوالر اردن، 
با بنيادگرايی اســالمی هم پيمان شــده باشند. اما اورشــليم و عمان، اخوان المسلمين را 
ســالح مناسبی عليه سوريه و سازمان آزاديبخش فلســطين می پنداشتند. جنگ داخلی 
که اخوان المســلمين با ترور و اغتشاش و شورش در ســوريه بر پا کرد هزاران کشته بر 
جای گذاشت. از ۱۹67، تا اواخر دهه ی ۱۹8۰، اسراييل سازماندهی اخوان المسلمين در 
مناطق اشــغالی را آغاز کرد. اسراييل، شــيخ احمد ياسين، رهبر اخوان المسلمين، را برای 
تاســيس سازمان حماس ياری رســاند تا آنرا وزنه يی در برابر سازمان آزاديخش فلسطين 
کند. حماس نيز همان گونه عمل کرد که اســراييل می خواست، اما بر چهره ی اسراييل 
نيز چنگ کشــيد و در دهه ی ۱۹۹۰، از درون حماس گروهی تروريســتی که با بمب 
گذاريهای انتحاری خويش، صدها يهودی اســراييلی را کشت، بيرون آمد. اينچنين شد، 

که اسراييل و اردن، زنجير از پای هيوال را بر گرفتند.

اسراییل: پرورانده ی افراطیون

"چارلز فريمن"، ديپلمات کارآزموده ی اياالت متحده و سفير پيشين آمريکا در عربستان 
سعودی می گويد:" حماس را اسراييل پديد آورد. اين نقشه ی "شين بت" )سازمان امنيت 
ملی اســراييل( بود که می پنداشــت حماس می تواند ســازمان آزاديبخش فلسطين را به 

حاشيه براند."

در زبــان عربی ، واژه ی حماس، مخفــف "جنبش مقاومت اســالمی"، به معنی "ميهن 
پرستی پر شور" است. گر چه حماس رسما در ۱۹87 تاسيس شد، بنيانگذاران آن، بويژه 
در نــوار غزه، از اعضای اخوان المســلمين بودند. در پی جنگ ۱۹67 و اشــغال غزه و 
کرانه ی باختری رود اردن بوســيله ی اسراييل، اسالمگرايان با حمايت اسراييل و اردن به 
صحنه آمدند. اسالمگرايان در سرزمين های اشغالی، رسما تحت نظارت اخوان المسلمين 

اردن بودند، و حماس شاخه يی از اين جمعيت.

ريشه های حماس به دهه ی ۱۹3۰ باز می گردد. در آغاز فعاليت های حاج امين الحسينی 
مفتی اورشــليم و هوادار نازی ها )و انگليســيها(، جنبش فلســطين کمترين رگه هايی از 
اســالمگرايی نداشت. اين حاج امين الحسينی بود که در ۱۹3۵ با فرستادگان حسن البنا 
ديدار کرد. "جمعيت مکارم اورشليم"، پيشگام اخوان المسلمين در فلسطين، در ۱۹۴3 بر 
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پا شد. بسياری از ناسيوناليست های فلسطين که بعدها جزو رهبران جنبش سکوالر و غير 
اســالمی فلسطين شدند، آن زمان جذب اخوان المسلمين گرديدند و اين بدليل گسترش 
نفوذ اخوان المســلمين در عمان و شــهرهای ســوريه مانند "حلب"، "حماء"، "دمشق"، و 
نيز غزه، اورشــليم، رام الله، حيفاء و ديگر نقاط بود. نخستين دفتر اخوان المسلمين در 
اورشليم سال ۱۹۴۵، بوسيله ی سعيد رمضان تاسيس شد و تا پيش از ۱۹۴7، ۲۵  شاخه ی 
اخوان المســلمين با بيش از ۲۵ هزار عضو در فلســطين پديد آمــد. در اکتبر ۱۹۴6، و 
ديگر بار در ۱۹۴7، اخوان المســلمين کنوانســيونی منطقه ای در حيفا ســازمان داد که 
نمايندگانی از لبنان و اردن در آن شــرکت داشــتند. فراخوان اين کنوانسيون "گسترش 

دامنه ی فعاليت ها و برنامه های اخوان المسلمين در فلسطين" بود.

در همان روزهای نخســتين، جنبش به دو شاخه منشعب شد. در غزه، اخوان المسلمين به 
رهبری سازمان در قاهره گرايش داشت، و در کرانه ی باختری، منطقه يی از فلسطين که 
پس از ۱۹۴8  زير نفوذ دولت اردن درآمد، اسالمگرايان به شاخه ی اردنی اخوان المسلمين 
مايل بودند. در ۱۹۵۰، شــاخه های اخوان المســلمين در کرانه باختری و اردن متحد شده 
و اينگونه اخوان المســلمين اردن پديد آمد. اخوان المســلمين اردن، گروهی محافظه کار 
و نزديک به پادشــاهی بود، و به همين دليل نيز، هدف انتقاد و تحقير ناسيوناليســت 
ها. هاشــميون به پاس فرمانبری اخوان المسلمين، مشوق فعاليت هايشان بود، زيرا آنها را 
نيرويی در برابر کمونيســت ها، چپ ها، و بعدها جنبش هــای هوادار ناصر و بعثی ها 
می انگاشت. بنيانگذار و سازماندهنده ی اخوان المسلمين در اردن، تاجری ثروتمندی به 
نــام "ابو قراء" بود که مايل نبود کوچکترين فرصتی را از دســت بدهد. او با بازرگانان 
ســوری در عمان و حســن البناء و ســعيد رمضان در مصر تماس داشت. ملک عبدالله 
"به اين اميد که در برابر مخالفان ســکوالر از حمايت اخوان المســلمين برخوردار شود، 
فعاليت آنها را در شکل يک بنياد خيريه بطور قانونی رسميت بخشيد." هر چند پادشاه، 
اخوان المسلمين را به ديده ی ترديد می نگريست، به جلب حمايت آنان برای مشروعيت 
بخشــيدن به رهبری اســالمی خويش، دلگرم بود. ملک حســين، پدر ملک عبدالله و 
گماشــته ی الرنس عربستان بعنوان شريف مکه، مدعی انتســاب به محمد بود. هرچند 
سوســوی اين داعيه به خاموشــی می گراييد، عبدالله و نوه اش ملک حسين، برای نگه 

داشتن شعله های لرزان آن مدعا  به هر وسيله يی دست می يازيدند.

اخوان المســلمين اردن نيز ســخت ضد کمونيســت بود. آنها می گفتند که "در سده ی 
بيســتم، مصر و ديگر کشــورهای اسالمی با تهديد کمونيســت ها و ناسيوناليست هايی 
که برتری شريعت اســالم را منکرند، مواجهند." اخوان المسلمين وفادارانه ملک حسين 
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را پشــتيبان و سخت ضد پان عربيســم بود. پايگاه اجتماعی اخوان المسلمين، مالکان و 
ثروتمندان کرانه ی باختری رود اردن که اصالحات ارضی و سوسياليسم را تهديدی برای 
خود می دانســتند، بود. هنگامی که "سليمان النابلسی"، نخست وزير چپ گرا و هوادار 
ناصر، در ۱۹۵7 در برابر دربار و پادشــاه اردن ايســتاد، چنانکه ســقوط دربار محتمل 
می نمود، اخوان المســلمين در کنار ملک حسين تاج و تخت وی را نگه داشت. "بالبی" 
می نويســد:" از اين پس، همياری و درک دو ســويه و نانوشــته يی ميان ملک حسين و 
اخوان المســلمين شکل گرفت." يوسف العزم، يکی از رهبران اخوان المسلمين در مصر، 
گفته است:" ما از آن رو با پادشاه هماهنگ بوديم که ناصر در حمله به او بی پروا بود 
و نيز اگر هواداران ناصر در اردن به قدرت می رســيدند، ما به خطر می افتاديم. چنانکه 
در مصر چنين شــد." اخوان المسلمين در بحرانی ترين موقعيت پادشاهی اردن، به ياری 
ملک حســين شــتافت. قدرت ناصر و متحدانش رو به فزونی می رفت، پادشاه عراق 
)که او نيز از خاندان هاشــمی بود( سرنگون شــده بود، و سياست اياالت متحده عليه 
مصر پيش می رفت. در ۱۹۵8، برای مقابله با قيام ناسيوناليســت ها، سربازان آمريکايی 
به لبنان و بريتانيايی به اردن و کويت گســيل شــدند. اخوان المســلمين نيز با نظاميان 
هر دو کشــور همــراه بود. در حالی که کمونيســت ها، بعثی ها و احــزاب ناصری از 
سوی ملک حسين سرکوب می شدند، اخوان المسلمين می توانست نامزدهای خود را در 
انتخابات مجلس فرمايشــی اردن کانديد کند، و اينچنين کرســی هايی چند در الخليل، 
نابلس و ديگر شــهرهای کرانه ی باختری بدســت آوردند. ارتش اردن به شــبه نظاميان 

اخوان المسلمين آموزش های نظامی می دادند.

اخوان المســلمين در غزه، پايگاه آينده ی حماس، در ميان دانشــجويان فلسطينی که از 
کويت و قاهره آمده بودند، ريشه هايی ژرف يافت. اخوان المسلمين، "انجمن دانشجويان 
فلســطينی" را بنياد کــرد که بعدها بســياری از رهبران آن مانند ياســر عرفات،  صالح 
خلف و برادران حسن، اســالمگرايان را رها کرده و هسته ی سازمان آزاديبخش فلسطين 
شــدند. در غزه، که آن هنگام در حاکميت دولت ناصر بود، همزمان با برچيدن بســاط 
اخوان المســلمين در قاهره بوسيله ی ناصر، خويش را در خطر ديدند. در جوالی ۱۹۵7، 
خليل الوزير، رهبر آينده ی سازمان آزدايبخش فلسطين نوشت: "اسالمگرايان فلسطينی 
سازمان ديگری که اسالمی نيست، اما برای آزادی فلسطين می کوشد، تاسيس می کند." 
از اين پس، جنبش فلســطين دو پارچه شــد. يک سو، ناسيوسياليست های همراه الوزير 
بودند  که جنبش آزاديبخش فلسطين يا "فتح" را در سالهای ۱۹۵8 و ۱۹۵۹ بنياد کردند. 
و در سوی ديگر، اسالمگرايان وفادار به اخوان المسلمين بودند، که در ۱۹6۰ آشکارا رو 

در روی فتح ايستادند.
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فتح که در ۱۹6۵، جنگ چريکی عليه اســراييل را آغاز کرد، نماينده ی ناسيوناليســم 
فلســطين بود که گاه در برابر ناسيوناليســم عربی ناصر قرار می گرفت. از ديگر سو، 
اخوان المســلمين نماينده ی محافظه کاران عرب و متحد پادشاه اردن بود، نيز برخوردار 
از پشــتيبانی عربســتان سعودی و کويت و شيخ نشــين های تازه استقالل يافته ی خليج 
فارس. در خالل دهه ی ۱۹۴۰، شــمار اعضای اخوان المســلمين هــزاران بود، اما با طنين 
انداز شــدن فرياد ناسيوناليسم عرب در خاورميانه پيوســته از اين شمار کاسته می شد. 
احزاب ناصری مانند حزب بعث، حزب کمونيست و سازمان فتح، همه هم پيمان بودند. 
پيش از جنگ ژوين ۱۹76، شمار اعضای اخوان المسلمين در کرانه ی باختری رود اردن 
کمتراز هزار نفر و در غزه در حدود هزار نفر بود. اردن، اخوان المســلمين را در کرانه 

باختری تحمل می کرد، حال آنکه آنها در غزه زير فشار دولت ناصر بودند.

شــيخ احمد ياسين، بنيادگرای ســتيزه جو، در اين هنگامه رخ نمود و در ميانه ی ۱۹7۰ 
تا ۱۹8۰ از ســوی اســراييل حمايت شد و ســرانجام در ۱۹87 حماس را پايه گذارد. در 
پی يورش ناصر به اســالمگرايان در ۱۹6۵، احمد ياسين بوسيله ی سازمان امنيت مصر 
دستگير شد. پس از ۱۹67 که اسراييل کرانه ی باختری و غزه را به چنگ آورد، اوضاع 
دگرگون شــد. ياســين از زندان آزاد شد. بنوشــته ی "شايول ميشــال" و " ابراهام سال"، 

پژوهشگران اسراييلی و نويسندگان کتاب "حماس فلسطينی":

"اسراييل راه را برای فعاليت اجتماعی و فرهنگی اسالمگرايان هموار ساخت. يکپارچگی 
حاکميت کرانه ی باختری و نوار غزه در دســت اســراييل به برخوردهای تازه يی ميان 
فعاالن اســالمگرا در اين دو منطقه انجاميد که اين آغازگاه کوشش مشترک اسالمگرايان 
شد.... در اواخر دهه ی ۱۹6۰، "ســازمان متحد اخوان المسلمين فلسطين" در نوار غزه و 
کرانه ی باختری نتيجه ی اين فعاليت بود.... دهه ی ۱۹7۰، شــاهد رشــد اخوان المسلمين 
در سرزمين های اشغالی و در ميان شــهروندان عرب اسراييلی بود. اينچنين، چهره های 
سرشناس اخوان المسلمين در کرانه ی باختری و غزه، مانند شيخ احمد ياسين، به جامعه ی 
مســلمانان اســراييلی از "الجليل")۲۹۵) تا "النقب")۲۹6) راه يافتند و به تبليغات اســالمی و 

برگزاری نمازهای جمعه آغاز نهادند."

ديری نپاييد که اسراييل، شيخ احمد ياسين و اخوان المسلمين را متحدان سودمندی عليه 
سازمان آزاديبخش فلســطين يافت. در ۱۹67، اخوان المسلمين، در برابر ديدگان دولت 
اسراييل، به تحکيم پايه های خويش و تاسيس بنيادهای خيريه آغاز کرد. ارگانهای متولی 

))9)(  مناطقی از اسراییل )م(
))9)( منطقه یی بیایانی در جنوب اسراییل )م( 
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اوقاف مذهبی به ســرمايه های کالنی رســيدند، چنانکه ۱۰% امــالک غزه را در اختيار 
داشــتند. تجارت در اشکال گونه گون پديد آمد و زمين های بسياری به آنها رسيد. پس 
از ۱۹67، فلسطين نيز چون مصر و سودان و کشورهای ديگر، به کوره راه اسالمگرايی 
گام نهاد. از ۱۹67 تا ۱۹87، شمار مساجد غزه از ۲۰۰ به 6۰۰ و در کرانه ی باختری، اين 

شمار از ۴۰۰ به 7۵۰ رسيد.

در سال ۱۹7۰، پس از جنگ داخلی در اردن، سازمان آزاديبخش فلسطين از اردن رخت 
بر بســت. اخوان المســلمين اردن از ملک حســين و ارتش باديه نشــين او عليه سازمان 
آزاديبخش فلســطين پشتيبانی کرد. اسراييل نيز به سوريه هشدار داد و او را از مداخله 
برای کمک به ســازمان آزاديبخش فلسطين بر حذر داشــت و اينچنين ملک حسين را 
ياری رساند. همان سال، شيخ احمد ياسين، رهبر اخوان المسلمين در نوار غزه، از دولت 
نظامی اســراييل در غزه برای تاسيس سازمان خويش اجازه خواست. در خواست او رد 
شــد، ولی شيخ ياسين 3 سال بعد، در برابر ديدگان هوشيار سازمان امنيت ملی اسراييل 
ــ شين بت ـ "مرکز اسالمی" را که در ظاهر موسسه يی مذهبی می نمود، بنيان نهاد. شيخ 
ياسين، زمام امور صدها مسجد را در اختيار گرفت. بسياری از اين مساجد، نيز مدارس 
مذهبی و بنيادهای خيريه، در حکم ســازمان تشــکيالتی و سياسی اسالمگرايان بودند. 
در سال ۱۹67 ، مرکز اسالمی شيخ ياسين در دل خويش "انجمن اسالمی" را پروراند که 

شاخه هايش را در سراسر نوار غزه پراکند.

پــس از ۱۹77، که حزب ليکود و حزب "هروت")۲۹7) برهبــری "مناخيم بگين"، حزب 
کارگر را در انتخابات شکســت دادند، پشــتيبانی رســمی اســراييلی ها از اسالمگرايان 
آشکار شــد. در ۱۹78، دولت جديد برهبری "مناخيم بگين"، به "انجمن اسالمی" احمد 
ياســين اجازه ی فعاليت داد. اين تاکتيک، بخشی از نقشه ی فشار همه جانبه بر سازمان 
آزاديبخش فلســطين بود. آتش جنگ داخلی در لبنان زبانه می کشيد. جنگی که در آن 
اسراييل از ميليشيا ی مســيحيان مارونية)۲۹8) که عليه فلسطينی ها می جنگيدند، حمايت 
کرد. "مناخيم بگين" کوشيد به دو روش از نفوذ سازمان آزاديبخش فلسطين در کرانه ی 
باختری و غزه بکاهد: نخست با پشتيبانی از جنبش اسالمگرايی، و دوم با ايجاد جريانی 
بــه نام "اتحاديه های روســتايی" يعنی شــوراهای محلی تحت اداره ی مخالفان ســازمان 
آزاديبخش فلســطين که از ســوی نظاميان اسراييلی بطور گســترده حمايت می شدند. 

)97)( در زبان عبری "آزادی" معنی می دهد. )م( 
کنون گروهی از بنیادگرایان مسیحی  )98)( اعضای کلیسای کاتولیک پیرو سینت مارون که ا

لبنان هستند. )م( 
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احمد ياســين و اخوان المســلمين براين شوراهای تســلط يافتند. ۲۰۰ عضو اين اتحاديه ها 
بوسيله ی اسراييلی ها آموزش نظامی ديدند و سازمان امنيت ملی اسراييل ــ شين بت ــ 
جاسوســان بسياری را در آن نفوذ داد. اتحاديه های روستايی که گماشتگان اسراييلی آنرا 
اداره می کردند، مورد تمسخر فلسطينی های سرزمين های اشغالی بود و سرانجام ناپديد 
شــدند. ولی اخوان المسلمين، به بهای نابودی فتح و گروه های چپگرای فلسطينی، مانند 

"جبهه خلق برای آزادی فلسطين"، باز هم رو به پيش نهاد و قدرت گرفت.

"ديويد شيپلر"، خبرنگار پيشين نيويورک تايمز، از قول فرماندار نظامی غزه می نويسد 
که اسراييل آشکارا به اسالمگرايان برای مقابله با  سازمان آزاديبخش فلسطين کمک های 

مالی رسانده است، او می نويسد:

"از منظر سياســی، اسالمگرايان بنيادگرا برای اسراييل سودمند پنداشته شدند، زيرا ضد 
حاميان ســکوالر ســازمان آزاديبخش فلســطين بودند. گاه و بيگاه، ميان هواداران اين 
دو جريان، در دانشــگاههای کرانه ی باختری برخوردهايــی روی می داد. زمانی ژنرال 
"اسحاق ســژو"، فرماندار اسراييلی نوار غزه، به من گفت که چگونه از جنبش اسالمی 
در برابر ســازمان آزاديبخش فلسطين پشــتيبانی مالی کرده است. او می گفت "دولت 
اســراييل بودجه يی برای مســاجد در اختيار من گذارد." در ۱۹8۰، زمانی که معترضين 
بنيادگرا اداره هالل احمر غزه برياســت دکتر حيدر عبدل الشــافی، کمونيست هوادار 
ســازمان آزاديخبش فلسطين، را به آتش کشيدند، ارتش اســراييل کوچکترين واکنشی 
نشــان نداد و تنها هنگامی که گروهی از آنها به ســوی خانه ی دکتر حيدر الشافی روان 

شدند و جانش به خطر افتاد، مداخله کرد."

اســراييل يگانه پشتيبان شــيخ احمد ياسين و اخوان المســلمين نبود. مذهبيون عربستان 
ســعودی نيز خواهان برچيدن سازمان سکوالر آزاديبخش فلسطين بودند. به همين دليل 
ســرمايه داران عربستان سعودی احمد ياســين را بلحاظ مالی ياری می کردند. هر چند 
گاه بودند که قدرت عمل شيخ ياسين در غزه، به اسراييلی ها وابسته است.  ســعودی ها آ
"پيوندهای شيخ ياسين با اخوان المسلمين اردن، سيل کمک های مالی موسسات اسالمی 
عربســتان ســعودی را در دهه های ۱۹7۰ و ۱۹8۰ بســوی "انجمن های اسالمی" وی روان 
کرد." با اين همه، دولت عربستان سعودی به احمد ياسين بد گمان بود و سرانجام سبب 
ممانعت از ارســال کمک های خصوصی ســعودی ها به جنبش تحت رهبری ياسين شد. 
شايد اخوان المسلمين برای جلب نظر اسالمگرايان محافظه کار سعودی و اعضای با نفوذ 
وهابی خاندان ســلطنتی عربســتان، به نگرش غير مذهبی سازمان آزاديبخش فلسطين، 
می تاخت. اخوان المسلمين می گفتند که سازمان آزاديبخش فلسطين "در راه خدا گام بر 
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نمی دارد"، وشيخ احمد ياسين می گفت: "سازمان آزاديبخش فلسطين سازمانی سکوالر 
است و مادام که اسالمی نشود، نماينده ی مردم فلسطين نخواهد بود."

آن زمان، به نظر نمی رسيد که اخوان المسلمين بتواند هواداری فلسطينيان را جلب کند. 
نخســت از آن رو که بيشتر فلسطينيان مســيحی بودند و با سازمانی که داعيه ی برپايی 
حکومت اسالمی داشت سازگار نمی نمود. نيز، فلسطينيان مدرن ترين و فرهيخته ترين 
مردم در جهان عرب بودند که بسيار به جهان عرب، اروپا و اياالت متحده و ديگر نقاط 
ســفر می کردند و در اين ميان اتحاد شــوروی جايگاه ويژه يی داشت. نيز ناسيوناليسم 
فلسطينی نيرومند بود. از سوی ديگر، اسالمگرايان فلسطين ضد باورهای ناسيوناليستی 
و تشکيل دولت مستقل فلسطينی بودند و در مقابل، خواستار اسالمی کردن فلسطين و 
جوامع عرب بودند. آنگاه اســالمگرايی در ميان فلسطينيان رشد کرد که سرکوب خشن 
ســازمان آزاديبخش فلسطين بوسيله ی اســراييل، برای مردم کرانه باختری و نوار غزه، 

چاره و جايگزينی جز اسالم نگذاشت.

ديپلمات های اياالت متحده و گردانندگان ســيا، می ديدند که اسراييل در سرزمين های 
اشغالی اســالمگرايی را دامن می زند. "مارتا کسلر"، تحليلگر ارشد سيا که بسيار زود به 
خطر جنبش اســالمگرايی برای منافع اياالت متحــده در خاورميانه پی برد، می گويد: 
"می ديديم که اســراييل، اســالم را در برابر ناسيوناليسم فلســطين می پرورد." اما نه سيا 
و نــه وزارت خارجه از آن جلوگيری نکردند. نظرات پيرامون اهميت اســالمگرايی در 
فلسطين در سرويس امور خارجی و اداره ی امنيت ملی واشنگتن گوناگون بود. برخی 
آن را سودمند يافتند، شماری آن را زيانبار می دانستند، و کسانی توانمندی اسالم گرايی 
در فلسطين را چنان نمی ديدند که بتواند هواداری جمعی بيابد. مارتا کسلر می گويد:

"پيش از مورد فلســطين، اســالم راديکال و افراط گرايی اســالمی چنان ميدان نيافت. 
بســياری از فلســطينيان درس خوانده، و ســکوالر بودند. گرايش آنها به راديکاليســم 
اســالمی در اين اواخر روی داد. در اين ميان نقش اســراييل مهم بود، هر چند مسوول 
همه چيز نبود، اما از آن جلوگيری هم نکرد. در مقابل، شــرايط رشد اسالمگرايی را نيز 
فراهم آورد. اســراييل تا آنجا که توانست اســالمگرايان را در برابر سازمان فتح تقويت 

کرد. شيوه ی برخورد با مذهبيون يکسره ديگر بود."

"ديويد النگ"، کارشــناس پيشــين دفتر اطالعات و پژوهــش وزارت خارجه در خاور 
ميانه، می گويد:" اسراييل با آتش بازی می کرد. تصور نمی کردم اسالمگرايی هيواليی 
اينچنينی شود، ولی می دانستم بازی با فناتيک های مذهبی سرانجام خوشايندی نخواهد 
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داشت."

اسراييل و اردن نيز، در سوريه، به اين بازی آغازيدند.
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بازی های شیطانی اسراییل 

با برگ سبز اسالم در خاورمیانه

در دهــه ی ۱۹7۰، اســراييل و اردن به معنــای واقعی با هم در جنــگ بودند، ولی پس 
پــرده گونه يی همکاری و هماوايی گونه گون داشــتند. ملک حســين از رهبران مورد 
اعتماد سازمان اطالعات مرکزی امريکا "سيا" بود و هرچند روابط سازمانهای جاسوسی 
دو کشــور صميمانه نبود، دســت کم تعاملی حرفه يی داشــتند. "فليپ ويلکاکس"، از 
شــخصيت های با تجربه ی ســرويس خارجی اياالت متحده می گويد:" بدرازای سالهای 
بســيار، هاشمی های اردن و صهيونيستها روابط سنتی پيچيده و پنهان داشته اند." افزون 

بر اين، اسراييل و اردن، دشمن مشترکی در برابر خود داشتند: سوريه.

"حافظ اســد"، حاکم ســوريه، بدليل رهبری ســکوالر با گرايش بعثی خويش، در برابر 
اســالمگرايان آسيب پذير بود. اما او همزمان عضو اقليتی مذهبی با نام "علويون" بود. 
اين گروه از فرق شــيعی بود که راست آيين انديشان اخوان المسلمين از آن بيزار بودند 
و روحانيون وهابی آن را غير اســالمی می خواندند. اخوان المسلمين در سوريه بيش از 
هر کشــور عربی ديگر، دستخوش دســته بندی های درون حزبی بود و پايگاه نفوذش 
بتناوب از مناطق ســنی نشــين ســوريه مانند "حلب"، "حمص" و "حماء" و نيز در ميان 

رهبران تبعيدی جمعيت ساکن آلمان، سوييس و انگلستان دگرگونی می يافت.

اخوان المسلمين سوريه از نخستين شاخه های جنبش حسن البناء، بنيانگذار اخوان المسلمين 
در مصر، بود. اخوان المســلمين ســوريه، اعضای خويش را در ميان دانشجويان سوری 
که در ميانه ی دهه ی ۱۹3۰ از دانشــگاه اســالمی االزهر قاهره باز می گشتند، می يافت 
و ســازمان تشــکيالتيش را در پوششــی با نام "شــباب محمد" )جوانان پيرو محمد( در 
شهرهای بزرگ سوريه می گستراند. در آغاز ۱۹3۵، شهر "حلب" در شمال سوريه، مرکز 
اخوان المسلمين بود. در ۱۹۴۴، پايگاه نفوذ جمعيت برهبری "مصطفی السباعی"، دانش 
آموخته ی االزهر و دوســت حسن البناء، به دمشــق تغيير يافت. در دهه ی ۱۹۵۰، آنگاه 
کــه جمال عبدالناصر جمعيت را در هم کوبيد بســياری از اعضای اخوان المســلمين به 
سوريه پناه بردند، ولی هنگامی که ناسيوناليست ها در سوريه قدرت را بدست گرفتند 
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و بــا ناصر در قالــب جمهوری متحده ی عربی هم پيمان شــدند و بعدها نيز در دهه ی 
۱۹6۰ حزب بعث قدرت يافت، اين کشور ديگر پناهگاهی برای فراريان اخوان المسلمين 
نبود. در ۱۹6۴ اخوان المســلمين زير پرچم "اســالم يا بعث"، عليه حزب بعث شوريد. 
در۱۹67، در خالل جنگ ســوريه و اسراييل و پس از شکست سوريه، ستيزه گرترين 
بخش اخوان المســلمين عليه دولت سوريه اعالم جهاد کرد. دشمنی جمعيت در ۱۹73، 
پس از اعالن قانون اساســی جديد و ســکوالر ســوريه از ســوی حافظ اسد که در آن 
سوريه کشوری "دموکراتيک، توده يی و سوسياليست" خوانده شده بود، اوج گرفت و 

اينچنين، تظاهرات خشونت بار اسالمگرايان رخ نمود.

در ميانــه ی دهه ی ۱۹7۰، هنگامی که لهيب آتش جنــگ داخلی زجرآوری لبنان را فرا 
می گرفت و اسراييل و ســوريه نيز بدان کشيده می شدند، اخوان المسلمين يورش همه 

جانبه يی را ضد دولت سوريه آغاز کرد.

اخوان المسلمين در آغاز ۱۹76، در بسياری از شهرهای سوريه مانند دمشق به ترور، بمب 
گذاری و عمليات خشونت بار دست زد. سوريه در کشور همسايه اش لبنان، در ميدان 
کارزار با اســراييل درگير بود. اين جنگ، پرده از چهره ی خصمانه ی اخوان المســلمين 
عليه اســد بر گرفت. اخوان المسلمين رهبران ســوريه را "مسلمانان دروغين" می خواند، 
و بــه اين بهانــه عليه آنها اعالم جهاد کــرد. رهبری اين "جهاد" را "عدنان ســعدالدين"، 
از اعضای پيشــين اخوان المســلمين مصر، داشــت. طاليه داران اين نبرد که رزمندگان 
زيرزمينی اخوان المســلمين بودند، شــخصيت های حزب بعث، برجستگان "علويون"، 
ماموران امنيتی، جاسوســان و نيز مستشــاران نظامی اتحاد شــوروی در سوريه را ترور 
می کردند. آرام آرام، دامنه ی بحران به تظاهرات خشــونت آميز و اعتصابات و سرانجام 
حمالت تروريستی گسترده تر کشانده شد. در ژوين ۱۹7۹، گروهی از تروريست های 
اخوان المسلمين به مدرسه يی نظامی در شهر "حلب" سوريه حمله بردند. آنها دانشجويان 
افسری را در ساختمانی حبس کرده، آنگاه با جنگ افزارهای خودکار و بمب های آتش 
زا 83 تن از دانشــجويان را کشتند. يک سال پس از اين فاجعه، اخوان المسلمين کوشيد 
حافظ اسد را ترور کند، اما ناکام ماند و در مقابل، دولت سخت به مقابله برخاست. در 
اکتبر ۱۹8۰، "جبهه ی اســالمی سوريه"، مرکب از حزب آزادی اسالمی، دو جناح اصلی 
اخوان المســلمين و ديگر گروه های بنيادگرای اسالمی بنيان شد. کارزار اسالمگرايان با 
دولت در ۱۹8۱ شــدت يافت و در نوامبر آن سال، بمب گذاری در اتومبيل ها به کشته 

شدن بيش از ۲۰۰  نفر از مردم دمشق منجر شد.

اجرای چنين عمليات تروريســتی بوســيله ی اخوان المســلمين عليه حکومتی که پليس 
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امنيتی خبره و کارآزموده يی داشت، مگر با حمايت اردن و اسراييل ممکن نبود. اردن 
و اسراييل آشــکارا در لبنان و شمال اردن در نزديکی مرزهای سوريه، برای جنگجويان 
اخوان المســلمين پايگاههــای آموزش نظامی بر پا داشــتند. اســراييل از طريق لبنان به 
اخوان المسلمين ياری می رساند؛ بخشــی از کمکها به "نيروهای لبنان آزاد" می رسيد که 
ارتشــی از نظاميان مســيحی و بعضا شيعی جنوب لبنان برهبری ســرگرد "سعد حداد"، 
افســر نظامی کاريزماتيک، بودند. اسراييل در کشاکش جنگ داخلی لبنان در ۱۹78، 
شــمار ۲۰ هزار سرباز به لبنان گسيل داشت و هنگام عقب نشينی بخش هايی از لبنان را 
زير ســلطه ی "نيروهای لبنان آزاد" برهبری "سعد حداد" که تا ميانه ی دهه ی ۱۹8۰ متحد 
اسراييل ماند، باقی گذارد. خودستايی "سعد حداد" در بيانيه هايش در آغاز دهه ی ۱۹8۰، 

پيرامون آموزش به اخوان المسلمين چنين بود:

"ديروز، ماژور سعد حداد، فرمانده ی نيروهای لبنان آزاد، هفتمين پايگاه آموزش نظامی 
افراد اخوان المســلمين را در مناطقی از لبنان آزاد بازگشــود. ۲۰۰ نفر که اغلب سوری و 
شــماری لبنانی هستند، در اين دوره ی آموزشی شرکت دارند. ماژور حداد در سخنرانی 
گشايش اين پايگاه از مربيان نظامی خواست چنان به رزمندگان آموزش دهند که بتوانند 
ســوريه را از ســلطه ی رژيم علوی حاکم برهانند.... ماژور حداد گفت:’ مسايل نظامی 
در ســطح بااليی به شما آموزش داده می شود و از آن ميان هنر غافلگير کردن دشمن را 
فرا می گيريد. نمونه ی اين آموزشــها را نه در منطقه، که در هيچ جا در جهان نخواهيد 

يافت.’"

امــا آمــوزش نظامــی از آن گونــه که ماژور ســعد حداد مــورد حمايت اســراييل، به 
اخوان المســلمين ارايه می کرد، همزمان در شــمال اردن و در منطقه ی محاصره شده ی 
مسيحيان مارونی در لبنان که فاالنژيست ها  شبه نظاميان فاشيست برهبری طايفه ی نازی 
َميل و با پشتيبانی اســراييل ــ اردوهای آمادگی نظامی اخوان المسلمين را برای  گرای ُجِِ

جنگ عليه سوريه هدايت می کردند، آموزش داده می شد.

اردوگاه های آموزش نظامی در اردن، کم و بيش آشــکارا فعاليت می کردند. در ۱۹8۱، 
وزير خارجه ی ســوريه، ملک حسين را متهم کرد که:" سياست پادشاه اردن برای اعمال 
فشار بر سوريه، اردن را به پايگاه جوخه های مرگ و جنايت اخوان المسلمين بدل ساخته 
است."  پس از دو هفته، حافظ اسد در يک سخنرانی دراز مدت، از اردن بدليل حمايت 

از شورش اخوان المسلمين در سوريه سخت انتقاد کرد و گفت:

"مشکالتی که اخوان المسلمين در سوريه پديد آورده رو به فزونی است. اخوان المسلمين 
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حلقه ی بلحاظ تاريخی ضروری در زنجيره ی پيوندهای امپرياليستی ــ  ارتجاعی منطقه 
اســت.... طبيعی بود که رژيم اردن و اخوان المسلمين پشتيبان هم شوند.... نيز طبيعی 
بود که اخوان المســلمين اوامــر اردن را گردن نهد و در مقابــل گروه های اين جمعيت 
جنگ افزار الزم، آموزش نظامی و تسهيالت مالی خويش را از اردن بستانند.... ما تنی 
چند از جنايتکاران اخوان المسلمين را در سوريه و در مرز سوريه و اردن دستگير کرده 
ايم. آنها معترفند که در اردن بوده، پول، اســلحه و برگه های هويت جعلی از آن کشــور 

گرفته اند."

يــک ماه بعد، "عبدالله عمر"، از رهبران حزب بعث در ســوريه، گفت که اين کشــور 
مدارکی دال بر پشــتيبانی اخوان المســلمين از ســوی اردن و "فاالنژيست های لبنان که 
اسراييل و امپرياليســم آمريکا از آنها حمايت می کنند" در اختيار دارد.  پس از انفجار 
ســال ۱۹8۱ در دمشق، که به کشته شدن صدها نفر منجر شد، سوريه اخوان المسلمين را 

"مزدوران اسراييل" خواند.

همه ی آنچه حافظ اسد و عبدالله عمر، اخوان المسلمين را بدان متهم می کردند، واقعيت 
داشت.

گستره ی حمالت سوريه، بندرت در اياالت متحده بازتاب می يافت. تنها استثناء نشريه ی 
"نيوزويک" بود که نوشت:" در پنج ســال گذشته، اخوان المسلمين صدها عضو علوی 
حزب حاکم بعث، بســتگان آنها، پزشک حافظ اسد و شماری از مستشاران نظامی اتحاد 
شــوروی را بقتل رسانده اند. حافظ اســد اردن را متهم کرد که به افراد اخوان المسلمين 
پناه می دهد و به آنها فنون نظامی می آموزد." هر چند ســازمانهای امنيتی و اطالعاتی 
گاه بودند، بسياری از فعاليت های تروريستی اخوان المسلمين  اياالت متحده از آن همه آ
در ســوريه از ديد مردم آمريکا پنهان ماند. ديويد النگ می گويد:" ما بســيار بيشتر از 
آنچه در روزنامه ها و رســانه ها گفته می شــد از فعاليت های اخوان المســلمين در سوريه 
اطالع داشــتيم. من رييس بخش خاور نزديک دفتر اطالعات و تحقيق بودم. هر چند 
احتمــال خطر می داديم، از کنار آن گذشــتيم. خوب هميشــه در زندگی احتمال خطر 

هست."

حافظ اسد، اخوان المسلمين را تهديدی بالفعل می دانست. "مارتا کسلر"، تحليلگر پيشين 
ســيا، می گويد:" اســراييل و اردن با آتش بــازی می کردند. فکر می کنــم آنها متوجه 
ســرانجام اين بازی خطرناک نبودند. اما حافظ اســد خطر را احســاس می کرد. او پنج 
سال برای معامله با اخوان المسلمين، چه برای سازش يا همراه کردنشان با خود کوشيد و 
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سرانجام، تسلط بر شمال سوريه يعنی يک سوم کشور را از دست داد. آن زمان، حافظ 
اسد در شرف سرنگونی بود و واقعا در مخمصه يی سخت گرفتار آمده بود."

ديپلمات های اياالت متحده دست کم از پشتيبانی اخوان المسلمين سوريه بوسيله ی اردن 
گاه بودند، اما مدعی بودند که اياالت متحده سياســت بی طرفی پيشــه کرده است.  آ

"تالکوت سيالی" سفير وقت اياالت متحده در سوريه، می گويد:

"از ۱۹78 تــا ۱۹8۱، زمانی که ســفير اياالت متحده در ســوريه بــودم، به دليل بمب 
گذاری ها و ترور ســران بعث، به وجود جنبشی زير زمينی در سوريه پی بردم. تا پيش 
گاه شده بوديم. در ۱۹8۰، زمانی که در  از ۱۹7۹، از وجود جنبشی اسالمی در سوريه آ
اردن نبودم، فردی خود را به دفتر حافظ اسد رسانده، بمبی را به دفتر او پرتاب کرد که 
يکی از محافظان اســد را کشت، اما به حافظ اسد آسيبی نرساند. شوروی ها که بسياری 

از آنها در سوريه بودند، با اتومبيل های بشدت حفاظت شده آمد و شد داشتند."

تالکوت سيالی می گويد که حافظ اسد او را احضار، و از خشونت های اخوان المسلمين 
شکايت کرده است. سيالی می افزايد:

"ملک حســين اخوان المسلمين را با پايگاههايی که در شمال اردن در اختيارشان گذاشته 
از خويش خوشــنود ساخته اســت. من به ديدار حافظ اسد رفتم. او گفت:’ می دانم که 
اياالت متحده پس پرده ی اين مســاله است.’ گفتم:’ مايلم مدرک و دليل شما را برای اين 
گفته ببينم. من به شــما اطمينان صد در صد می دهم که چنين نيست.’ آيا ملک حسين 

گرداننده ی اين جريان بود، نمی دانم."

اما ســيالی در ادامه می گويد:" فکر نمی کنم برای ما مهم بود که اخوان المسلمين برای 
حافظ اسد دردسر آفرين باشد."

بــی گمان ملک حســين از بازيگران اصلی بود. چهار ســال بعــد، اردن نقش خود در 
حمايت از اخوان المســلمين را پذيرفت و از ســوريه عذرخواهی کرد. ملک حسين در 
نامه ای به حافظ اســد نوشــت:" اکنون آشــکار اســت که برخی افراد که پيوندهايی با 
رويدادهای خونين ســوريه داشــته اند، در اردن بوده اند." ملک حسين در نامه اش که 
به "اعتراف شــگفت آور" معروف گرديد، می گويد که اردن به اخوان المســلمين اجازه 
فعاليت نظامی عليه ســوريه را در خاک خود داده اســت. اينچنين، ملک حسين برای 
آشتی کردن با حافظ اســد، می پذيرد که اخوان المسلمين "قانون شکنانی جنايتکارند و 
در ميان مردم نفاق می افکنند." نخست وزير ملک حسين از دمشق ديدار کرد و پادشاه 
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اردن پيرامون "نقشه های شــيطانی اين گروه فسادانگيز" هشدار داد. اينگونه، چند روز 
بعد، صدها عضو ضد سوری اخوان المسلمين را در اردن گرد هم آوردند.

"رابرت باير"، افســر اجرای عمليات ســيا در خاورميانه و هندوســتان، ضمن انتقاد از 
ســيا بدليل همکاری با اخوان المســلمين، دربــاره ی روياروی خويش بــا اين جمعيت 
نوشته اســت. باير در کتابش "هم آغوشی با شيطان"، می نويسد "سوريه مساله يی جدی 
می نمود. اين کشور چشــم انداز صلح در خاورميانه را بخطر می انداخت، و واشينگتن 
رســما خواهان سرنگونی حافظ اســد بود. باير می افزايد:" ولی چنانچه اخوان المسلمين 
جايگزين اســد می شد، شــرايط بســيار دشــوارتر بود." باير از ما فوقش، "تام توييتن" 

درباره ی اخوان المسلمين می پرسد:

" او]تام توييتن[ شانه اش را باال انداخت و گفت:’ اردن تنها بدليل اينکه اخوان المسلمين 
با سوريها دشمن بود، آنها را پناه داد و برايشان پول فراهم کرد. دشمن دشمن من، دوست 
من است.’ پرسيدم:  ‘اردنی ها چگونه درباره ی اخوان المسلمين می انديشند؟’ پاسخ داد:‘ 
بــرای جزييات آنها را زير فشــار نمی گذاريم، آنها نيــز داوطلبانه چيزی نمی گويند. 
اخوان المسلمين هدف ما نيســت.’ منظور توييتن اين بود که نقشه ای برای جاسوسی از 
اخوان المســلمين نيست.... مادام که اخوان المسلمين هدف  سيا نبود، تشکيالت سيا در 

اردن نيز پولی برايشان خرج نمی کرد."

آيا اياالت متحده مستقيما پشتيبان اخوان المسلمين بود؟ بگفته ی "رابرت باير"، پاسخ اين 
پرســش در اسناد بسيار محرمانه اســت. او می گويد:" برخی می گفتند که پرونده های 
مرتبط با اين مســاله کدگذاری ويژه دارند."  يعنی تنها کســانی که مستقيما در جريان 
ـ  که ما  کار بوده اند، به گزارشــات بســيار سری دسترسی داشتند. " عربستان سعودیـ 
حاميش بوديم ــ از جمعيت حمايت مالی می کرد. شيوه ی کار چنين بود که شما خيلی 
ســاده به دولتها مراجعه می کرديد و می گفتيد: پولهايی هست ــ شما کار را تمام کنيد. 

يا ما خود به آنها امکانات و تسهيالت می داديم."

بگفته ی باير، اخوان المسلمين تنها از سوی  سرگرد حداد، جنگجوی مورد حمايت اسراييل 
در جنوب لبنان، پشتيبانی نمی شد. باير می گويد:" تنها سرگرد حداد در اين جريان نبود، 
بلکه جبهه ی لبنانی ها نيز بود" منظور باير از جبهه ی لبنانی ها طيف راستگرايان مسيحی 
لبنان است که پيوندهای نزديکی با اســراييل داشت. "جبهه ی لبنانی ها اخوان المسلمين 
را در بيروت پشــتيبان بود، در بخش شــرقی و مسيحی نشــين بيروت." باير می گويد 
که سيا نتوانســت تهديد بالقوه ی جمعيت را دريابد.  او می افزايد:" ما به خطر ناشی از 



209 »بازی شیطانی«

اخوان المسلمين توجه نکرديم. تصور ما اين بود که آن مشکل خودشان است. اين جنگ 
ســرد بود که سياست ما را در خاورميانه رقم می زد و خوب چنانچه اخوان المسلمين در 
برابر حافظ اســد بود ما روياروی ملک حســين نمی ايســتاديم." درباره ی اسراييل نيز 

چنين بود و آمريکا مقابل اسراييل نمی ايستاد.
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حماس

دست پروردگاه اسراییل علیه

 عرفات، اکنون خود زیر ضربه اند

در دهه ی ۱۹8۰، اسراييل و اردن، هر يک به شيوه يی اخوان المسلمين را پيش راندند.

هماوردی فرجامين ميان دولت حافظ اســد و اخوان المســلمين در شهر ۲۰۰ هزار نفری 
حمــاه که همواره پايگاه بنيادگرايان ســنی بوده اســت، روی داد. "تالکوت ســيالی"، 
سفير پيشين اياالت متحده می گويد که يک شايعه آغازگر آن رخداد بود. او می گويد: 
"شــايعه ی سرنگونی حافظ اسد به آن واقعه انجاميد." افراد اخوان المسلمين که از شنيدن 
شايعه سرنگونی اسد ســر از پا نمی شناختند، همچون جانيان مست به خيابانهای حماه 
ريختند و دســت به کشتار صدها سرباز و شخصيت ســوری زدند. سيالی می افزايد: 
"اســالمگرايان اخوان المسلمين همه ی افســران بعثی حماه را کشتند." حافظ اسد سخت 
برافروخــت؛ چنين رويدادی بــرای او تحمل پذير نبود. اينچنيــن، او نيروهای ويژه ی 
ارتش خويش را به فرماندهی برادرش "رفعت اسد" که به خشونت و کين خواهی شهره 
بود، بسيج کرد. هزاران سرباز سوری وارد حماه شدند ــ سازمان عفو بين الملل ۱۲ هزار 
ســرباز گزارش کرد و اخوان المســلمين مدعی بيش از ۵۰ هزار شد ــ آنها شورشيان را 
ســخت سرکوب کردند و بسياری را کشتند. پيرامون شمار کشتگان آراء متفاوت است. 
مجله ی "تايم" در گزارش های نخســتينش هزار نفر برآورد کرد. بسياری از شاهدان تا ۵ 
هزار کشــته تخمين زدند و سرانجام منابع خبری اسراييلی و نيز اخوان المسلمين، شمار 
کشــتگان را بيش از ۲۰ هزار اعالم کردند. در گذر زمان، ســخن پيرامون واقعه ی حماه 
بيشتر شد و منتقدان دولت سوريه بوسيله ی آن، چهره يی ظالمانه از اسد نماياندند. ولی 
حافظ اســد برای جلوگيری از برانگيختن اخوان المســلمين، واکنشی نشان نداد. مجله ی 
تايم هفته ها بعد نوشــت: "هيچ نشانی از گسترش شــورش حماه به ديگر نقاط سوريه 
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نيست." سيالی می گويد: "رويداد حماه پايان کار جنبش اسالمی سوريه بود."

با اين همه، اخوان المســلمين همچنان در ســرزمين های اشغالی نيرو می گرفت. در آغاز 
دهه ی ۱۹8۰، اســراييل اسالمگرايان را در چندين جبهه پشــتيبان بود و پيش از همه، از 
اسالمگرايان نوار غزه و کرانه ی باختری رود اردن که در ۱۹87 حماس را بنيان نهادند، 
حمايت کرد. اردن نيز در جنگ عليه ســوريه از اخوان المســلمين پشتيبانی کرد و در 
افغانســتان، اسراييل پنهانی به جهاد ضد شوروی و بنيادگرايان وابسته به اخوان المسلمين 
که مجاهدان را رهبری می کردند ياری رســاند. ســرانجام اســراييل از قلب ستيزه گر 

جنبش اسالمی، يعنی ايران، در خالل جنگ دراز مدت ايران و عراق حمايت کرد.

اما در اســراييل، همه با سياســت همکاری با اســالمگرايان هم رای نبودنــد. در آغاز، 
راستگرايان افراطی اســراييل مانند مناخيم بگين، نخست وزير وقت، اسحاق شامير، و 
آريل شارون، وزير دفاع، موافق چنين سياستی بودند و آنرا تجاوزکارانه پيش می بردند. 
در مقابل، حزب کارگر اسراييل خواهان مذاکره با سازمان آزاديبخش فلسطين و دستيابی 
به توافقی پايدار بود. اما راســتگرايان افراطی اسراييل، مخالف هم انديشی در اصول و 
خواســتار ماندن در سرزمين های اشــغالی کرانه ی باختری بودند و برای توجيه ادامه ی 
اشــغال به تورات دست می يازيدند که "يهوديه" و "ســامريه"، نام های کهن فلسطين در 

تورات آمده است.

"پاتريک لنگ"، رييس پيشــين بخش خاورميانه يی آژانــس اطالعاتی ــ امنيتی وزارت 
دفــاع)۲۹۹) )ديا( آمريکا می گويد: "واقعيت اين اســت که سياســت اســراييل از منظر 
اســتراتژيک نادرست بود." او می افزايد که همه در موساد، سازمان جاسوسی اسراييل، 
حمايت از شــيخ احمد ياسين و اخوان المسلمين تحت رهبری او را درست نمی دانستند. 
بويژه برخی از افراد موساد که شناخت عميق تری از اعراب و فرهنگ اسالمی داشتند، 
کامال با پشــتيبانی از شيخ ياسين مخالف بودند. "عرب شناسان سازمان امنيتی اسراييل، 
سياست حمايت از اسالمگرايان را نادرست می دانستند. اما رهبران اسراييل می پنداشتند 
که اين چنين، نخست تروريست های سازمان آزاديبخش فلسطين را از سر راه بر می دارند 
و سپس حماس را. رهبران اسراييل درک نادرستی از واقعيات داشتند. بيشتر اسراييلی ها 
انديشه يی ســکوالر داشتند و تروريست های اســالمی را چون رگباری که به ناگاه فرو 
می ريزد و آنگاه باز می ايســتد، می پنداشــتند. هدف آنها شکســت ناسيوناليسم عربی 

بوسيله ی افراطيون مذهبی بود."

)Defense Intelligence Agency )DIA  )(99(
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يکی از افســران پيشــين موســاد به نام "ويکتور اوستروســکی" که اين سازمان را ترک 
گفت و از منتقدان جدی آن شــد، دو کتاب درباره ی سرويس سری اسراييلی ها نوشته 
است. بنوشته ی اوستروسکی، "راســتگرايان در موساد" از اينکه محبوبيت انورسادات، 
رييس جمهوری مصر، اسراييل را به ترک سرزمين های اشغالی وادارد در هراس بودند. 
اينچنين، آنها پنهانی بگونه يی که کمک اسراييل به اسالمگرايان فاش نشود، به حمايت 
از گروه هــای بنيادگرای مصری پرداختند. اوستروســکی، راســتگرايان اســراييل را به 

پشتيبانی تعمدی از بنيادگرايان اسالمی متهم می کند. او می گويد:

"حمايت از بنيادگرايان تندرو اســالمی، منطبق بر اســتراتژی موساد در خاورميانه بود. 
چنانچــه بنيادگرايان زمام امور جهان عرب را بدســت می گرفتند، مذاکره ميان آنها و 
غرب منتفی بود و اينچنين باز اســراييل تنها کشور دموکراتيک در خاورميانه می ماند. 
بنابراين اگر موساد زمينه ی قدرت گرفتن حماس را برای جايگزينی سازمان آزاديبخش 

فلسطين پديد آورد، چنان دورنمايی عينيت خواهد يافت."

اخوان المســلمين در غزه و کرانه ی باختری بدرازای دهه ی ۱۹8۰، از جنبش مقاومت در 
برابر اشغال فلسطين نه تنها حمايت نکرد که با همه ی توان خويش با سازمان آزاديبخش 
فلسطين و بويژه چپگرايان سازمان در دانشگاهها، ستيز کرد. پيروان شيخ ياسين هنگام 
برخوردهای خشــونت آميز با ناسيوناليست های هوادار ســازمان آزاديبخش فلسطين از  
چماق و زنجير و حتی ســالح گرم، اســتفاده می کردند. دانشگاه اسالمی غزه، ميدان 
زد و خوردهای بســيار ميان هواداران ســازمان آزاديبخش فلسطين که دانشگاه ها را دور 
از مذهب می خواســتند و افراد اخوان المســلمين که ســعی در حفظ چهره ی اســالمی 
دانشــگاهها داشــتند، بود. تنها در جريان يکی از اين درگيری ها که در ۴ ژوين ۱۹83 
روی داد، بيــش از ۲۰۰ دانشــجو زخمی شــدند. منازعــات ديگری از اين دســت در 
دانشــگاه های "بيرزيت" و "النجاح" در کرانه باختری رود اردن رخ داد. فتح، شــاخه ی 
اصلی سازمان آزاديبخش فلسطين، برای جلب همکاری اخوان المسلمين و مصالحه با آن 
کوشيد. اما اخوان المسلمين به کمتر از اسالمی شدن کامل سازمان آزاديبخش فلسطين و 
حذف چپگرايان راضی نبود. "رهبری اخوان المسلمين خواهان پاکسازی مارکسيست ها از 
سازمان فتح و اذعان به بيهوده بودن سکوالريسم از سوی سازمان و نيز خواهان همکاری 

فتح با گروه های اسالمی بود."

در ۱۹83، رويــدادی غريــب و هنوز مبهم رخ داد که از نگاه منتقدان احمد ياســين، 
گمان پبرامون روابط پنهان او با شــين بت )سازمان امنيت ملی اسراييل( را برانگيخت. 
در اوايل ۱۹83، دولت اســراييل احمد ياســين را بازداشــت کــرد. او متهم بود که "به 
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اعضای ]مرکز اسالمی[ دســتور جمع آوری مخفيانه سالح گرم برای پخش کردن ميان 
افراد ويژه شــان"، داده است. مقاديری از اين سالحها در خانه ی شيخ ياسين پنهان بود. 
اينچنيــن، او به زندان افتاد. آن زمان، جنبش مقاومت فلســطين در برابر اســراييل، در 
مقايســه با انتفاضه ی ســال های آينده که در جريان آن همه ی رزمندگان فلسطينی با هم 
متحد بودند، مقهور شده بود. اما در ۱۹83، انباشتن سالح های مرگبار با واکنش جدی 
از ســوی اسراييل مواجه شد. هر چند شــيخ ياسين به ۱3 سال زندان محکوم شد، تنها ۱ 
سال در زندان ماند و سپس آزاد شد. شيخ ياسين در پاسخ به بدگمانی سازمان آزاديبخش 
فلسطين پيرامون دستگيری و آزاد شدن فوری وی، مدعی شد که سالح ها نه برای حمله 

به نيروهای اسراييلی که برای مبارزه با ديگر گروه های فلسطينی انبار شده بود.

در سالهای ۱۹86 و ۱۹87، شيخ ياسين حماس را بنيان نهاد. حتی آن زمان و در هنگامه ی 
اوج گرفتن انتفاضه، گزارش هايی درباره ی پشــتيبانی اسراييل از حماس بود. "فيليپ 
ويلکاکس"، سفير پيشين اياالت متحده و کارشناس ضد تروريسم که رييس کنسولگری 
اياالت متحده در اورشــليم بوده اســت، می گويد: "من مدرکــی دال بر رابطه ی احمد 
ياســين و شين بت نديدم، اما اگر اين شــايعه درست باشد برای من شگفت آور نيست. 
شــخصيت های اياالت متحده در اورشليم در اواخر دهه ی ۱۹8۰ به طور منظم و مدام با 
حماس در تماس بودند و آن را سازمانی پيچيده با ويژگيهای گونه گون می دانستند.... 
افزون بر فناتيک ها و ســتيزه جويان، عناصر ميانــه روتری هم در حماس بودند که به 

مذاکره تمايل داشتند."

گرچــه حماس حمايت کويت و برخی از ســعودی های ثروتمنــد را جلب کرد، دولت 
سعودی به حماس بدگمان بود. "چارلز فريمن"، سفير پيشين اياالت متحده در عربستان 
ســعودی، می گويد: "عربستان ســعودی مايل نبود به ســازمانی که در جبهه ی اسراييل 
است پول برساند. اينچنين، شاهزاده سلمان، فرماندار رياض، به رياست کميته يی برای 
جلوگيری از جمع آوری پول در مساجدی که پايگاه حماس بود، گماشته شد." سرانجام 
با مستقل شدن تدريجی حماس از اسراييل و اوج گرفتن انتفاضه، اين کميته از کار باز 
ايستاد و به راه مخالف رفت.  چارلز فريمن  می گويد: "برخی اعضای خاندان سلطنتی 

سعودی به حماس کمک مالی می رسانند."

ميان دولتمردان اياالت متحده بويژه عرب شــناس و مراکز قدرت مخالف اســراييل در 
پنتاگون بر ســر پيدايش حمــاس اتفاق نظر نبود. "آژانس اطالعاتــی ــ امنيتی وزارت 
دفاع"، پيرامون قدرت گرفتن اســالمگرايان فلسطينی هشدار داد و برای بررسی جنبش 
اســالمی از ميانه ی دهه ی ۱۹8۰، به جمع آوری اطالعات آغاز کرد. "لنگ" می گويد: " 
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در آغاز جنبش اســالمی فلسطين مورد توجه ما نبود. در پايان دهه ی ۱۹8۰، چون پيشتر 
درباره ی اين جنبش ننوشته بودند، ما گزارشی درباره ی آن نوشتيم. اما دوستان و حاميان 

اسراييل در دولت ريگان ما را از ادامه ی کار باز داشتند."

ســازمان آزاديبخش فلســطين، حتی پــس از قيام فلســطينيان که از ۱۹87 آغاز شــد، 
حماس و شــيخ ياسين را به همکاری با "رژيم های واپســگرای عرب... و بند و بست با 
اشغالگران اســراييلی" متهم می کرد. ياسر عرفات، رييس سازمان آزاديبخش فلسطين و 
رييس جمهور دولت فلســطينی، در مصاحبه با يک روزنامه ی ايتاليايی گفت: "حماس 
زاده ی اسراييل است و اسراييل در دوره ی نخست وزيری اسحاق شامير پول و بيش از 
7۰۰ موسســه، و از آن ميان مدارس، دانشــگاهها و مساجد در اختيارشان گذارده است." 
عرفات در ادامه گفت که اسحاق رابين، نخست وزير پيشين اسراييل، در حضور رييس 
جمهوری مصر، حسنی مبارک حمايت اسراييل از حماس را پذيرفت و  آن را "اشتباهی 

هولناک" خواند.

تاسيس حماس با آغاز نخستين انتفاضه ی فلسطين در ۹3-۱۹87 همزمان بود. انتفاضه، 
نخستين خيزش سازمان يافته ی فلسطينيان در سرزمين های اشغالی بود که همه گروه های 
فلســطينی و از آن ميان حماس و ســازمان آزاديبخش فلســطين از آن حمايت کردند. 
انتفاضه تاکتيک های خشــونت آميز و مســالمت آميز را همزمــان بکار گرفت و تاثير 
بسزايی بجا گذاشت. انتفاضه مساله ی فلسطين و اسراييل را کانون توجه جهانيان کرد و 
چهره های ميانه رو اســراييلی مانند "اسحاق رابين"، "شيمون پرز" و "ايهود باراک" را به 
مذاکره با سازمان آزاديبخش فلسطين واداشت. گشايش گفتگوهای صلح در شهر اسلو 
نروژ که به مذاکرات اسلو معروف شد برای نخستين بار پس از توافق اسراييل و سازمان 

آزاديبخش فلسطين در ۱۹67، اندکی اميد به آينده را زنده کرد.

حماس که پيشتر نيز عليه ديگر گروه های فلسطينی تنها به خشونت دست يازيده بود، 
اينبار نيز و در جريان انتفاضه با جنگ به ميدان نبرد با اسراييل گام نهاد که با سرکوب 
از ســوی اسراييل مواجه شد. اينگونه، بسياری از رهبران حماس و شيخ احمد ياسين در 
۱۹8۹ دستگير شدند. هرچند حماس نيز از انتفاضه حمايت کرده بود، کشمکش ميان 
ســازمان آزاديبخش فلسطين و حماس ادامه داشــت. هرگاه سازمان آزاديبخش فلسطين 
و حزب کارگر اســراييل به توافق می رســيدند، سيل خشــونت حماس برای بر هم زدن 
گفتگوها روان می شــد. تحليلگری می نويســد: "همواره بر هم زدن جريان گفتگوهای 
صلح هدف واقعی حماس بوده که زمينه ی طغيان جاه طلبی سياســی حزب ليکود شده 
است. هرگاه چنين به نظر رسيده که مذاکره کنندگان اسراييلی و فلسطينی گامی برای 
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صلح برمی دارند، تروريسم حماس گفتگوی صلح را ناکام گذارده و دو سوی مذاکره 
را به باز پس نشستن واداشته است."

حماس با خشــونت گرايی در تالش برای نشــان دادن برتريش بر ســازمان آزاديبخش 
فلسطين بوده است. "ری حنانيا" در گزارشی می نويسد:

"هرچه گفتگوهای صلح حزب کارگر اسراييل و ياسر عرفات برای صلح پيشتر می رفت، 
حماس بيشــتر به خشونت دســت می يازيد. )در همين دوران اســت که علی خامنه ای 
رهبر جمهوری اســالمی نيز عرفات را بدليل گفتگوهای صلح اســلو خاين خطاب کرد 
و مواضعی مشــابه اخوان المســلمين و حماس عليه سازمان فتح و رهبر آن عرفات اتخاد 
کرد- راه توده( هنگامی که ســران سازمان آزاديبخش فلسطين ترور چندين توريست را 
که در مصر و در فوريه ۱۹۹۰ روی داد، تقبيح کردند، گروه هايی از حماس ســوار بر 
اتومبيل در خيابان های شــهرهای بزرگ فلسطين با بلندگو از آن کشتار ستايش کردند و 

سازمان آزاديبخش فلسطين را به باد انتقاد گرفتند."

در حالی که حماس در کنار ديگر ســازمان های اسالمی مانند جهاد اسالمی فلسطين و 
حزب الله مذاکره با اســراييل را رد می کردند، راستگرايان اسراييل نيز برهبری "بنيامين 
نتانياهو" و "آريل شــارون" در حزب ليکود، اساسا با دادن امتياز به فلسطينی ها از سوی 
اســحاق رابين ، شــيمون پرز و ايهود باراک مخالفت می کردنــد. از ۱۹۹3،  مخالفت 
حزب ليکــود و حماس با گفتگو هــای صلح و برانگيختن فضا برای هر دو ســودمند 

می افتاد، آنها دست های يکديگر را می شستند.

حمــاس از آغاز، توافق اســلو را به زيــان خويش يافت. "در جريــان گفتگو های صلح 
اســلو )ســپتامبر ۱۹۹3 تا ســپتامبر ۲۰۰۰( بخش های سياســی و نظامی جنبش اسالمی 
که زير ســلطه ی حماس بودند، ضعيف شــده بودند." دولت اســراييل به رهبری حزب 
کارگر و ســازمان آزاديبخش فلســطين برای بزير کشــيدن حماس هماوا شدند. افزون 
بر آغاز دســتگيری و اعدام رهبران حماس، فلســطينيان سکوالريست نيز برای حمايت 
از گفتگو هــای صلح به تکاپو افتادند. مخالفت همگانی با تروريســم فراگير بود. ولی 
راستگرايان اسراييل همراه جوخه های مرگ و ترورشان توافق اسلو را ناکام گذاردند. در 
فوريه ۱۹۹۴، تروريستی اسراييلی با نام "باروخ گولدشتاين"، از اعضای جنبش افراطی 
"کاخ"، وارد مسجدی در "الخليل" ــ در کرانه ی باختری ــ شد و شماری از نماز گزاران 
را کشــت. اين کشــتار روحی دوباره در کالبد حماس دميد زيرا آن را حمله به اســالم 
نماياند و در پاســخ، جهاد را واجب شــمرد. اينچنين موج تازه يی از بمب گذاری های 
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انتحاری آغاز شد. پس از آن، در نوامبر ۱۹۹۵، تروريست اسراييلی ديگری تحت القای 
حزب ليکود، اســحاق رابين، نخســت وزير اســراييل را ترور کرد. مرگ اسحاق رابين، 
خاليی سياسی در گستره ی سياست اســراييل پديد آورد. ادامه يافتن بمب گذاری های 
انتحاری حماس، رای دهندگان اسراييلی را رد چنان فضايی از وحشت همه گير گرفتار 
کرد که سرانجام، حزب ليکود برهبری نتانياهو زمام دولت را در ۱۹۹6 بدست گرفت. 
نتانياهو که گفتاری خصمانه داشت، سرکوب همه ی گروه های فلسطينی را آغاز کرد و 
در ۱۹۹7، دســتور کشــتن يکی از سران حماس در اردن را داد که ناکام ماند. اما، شيخ 
احمد ياســين در امان بود. در پی اقدام ناکام اســراييل، اين کشور و اردن در هماهنگی 
با هم، شــيخ ياسين را از زندانی که ياسين از ســال ۱۹8۹ در آن بود، رهاندند. به ناگاه، 
ديگر بار شيخ ياسين در پهنه ی کارزار غزه رخ نمود. او باز به توافق نامه ی اسلو تاخت 

و به سازماندهی عليه سازمان آزاديبخش فلسطين آغاز نهاد.

همين ماجرا ديگر بار در ســال ۲۰۰۰ تکرار شــد. دولت نتانياهو در ســال ۱۹۹۹ سقوط 
کرد و ايهود باراک جايگزين او شــد. باراک، سازمان آزاديبخش فلسطين را به مذاکره 
خواند و با ياری بيل کلينتون به تفاهمی جامع رسيدند. اما باز هم، راستگرايان اسراييل، 
اسالمگرايان افراطی را برانگيختند. در سپتامبر ۲۰۰۰، آريل شارون بگونه يی برانگيزاننده 
از الحرم الشــريف، يکی از اماکن مقدس اســالمی ديدار کرد. اين نقشه برای تحريک 
بنيادگرايان اخوان المســلمين طرح شــده بود که موفق نيز بود. پيامد آن انتفاضه ی دوم 
)۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴( بود. بمب گذاری های انتحاری به کشــتار بســياری از يهوديان منجر شد 
و اينچنين، رای دهندگان اســراييلی که به دنبال امنيت جانی بودند، به  آريل شــارون  
روی نهادند. آريل شــارون با آراء بسيار، نخست وزير اسراييل شد. اميدها برای ادامه ی 
گفتگوهای صلح ميان ســازمان آزاديبخش فلسطين و اسراييل رنگ باخت. ناظرانی که 
از ديرگاه سياست اســراييل را دنبال می کردند، از بقدرت رسيدن آريل شارون شگفت 
زده شــدند؛ کســی که در دهه ی ۱۹۵۰، در ســمت فرمانده ی واحــدی بدنام معروف 
به ۱۰۱، ســازمانده حمالت تروريســتی عليه فلسطينيان بود. کســی که مسوول کشتار 
صدها پناهنده ی بی گناه فلسطينی اردوگاه های " صبرا" و " شاتيال"ی بيروت، بوسيله ی 
فاالنژيســت های لبنانی متحد اسراييل در جريان تجاوز نظامی اسراييل به لبنان در سال 
۱۹8۲ بود. ژنرال شــارون را " بولدوزر" ناميده اند. شارون همه ی تالش خويش را برای 
نابود کردن ســازمان آزاديبخش فلســطين و دولت فلســطينی بکار بست. ياسر عرفات 
در بند حماس و شــارون گرفتار بود؛ قســاوت و شرارت حماس بر دوام بود و شارون، 
عرفات را مسوول جنايات حماس می شناساند و در مقابل از سازمان آزاديبخش فلسطين 

انتقام می کشيد.
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دولت های شارون و بوش از مذاکره با عرفات سر باز زدند، و رهبران سازمان آزاديبخش 
فلسطين را به حاشــيه راندند. اينچنين، فضای بيشتری برای رشد حماس فراهم می شد. 
پيامد چنين امری آشــکار بود. در ۱۹۹6، تنها ۱۵ درصد فلسطينی ها حامی اسالمگرايان 
بودند، در سال ۲۰۰۰، نيز ۱7 درصد آراء انتخاباتی بسود اسالمگرايان بود اما در ۲۰۰۱، ۲7 
در صد فلسطينی ها از حماس پشتيبانی کردند و در سال ۲۰۰۲ ، آراء دانشگاه "بيرزيت" 
در کرانه ی باختری آشــکار ساخت که ۴۲ در صد از فلسطينيان پشتيبان دولتی اسالمی 

برهبری حماس هستند. "روی" می گويد: اين نتيجه " کامال بی سابقه بود."

گاه چنين می نماييد که گويی شــارون کمترين امکان مصالحه ميان سازمان آزاديبخش 
فلسطين و حماس را نيز از بين می برد. حتی هنگامی که شارون نيازمند کمک سازمان 
آزاديبخش فلســطين برای واداشــتن حماس به دست کشــيدن از حمالت انتحاری بود، 
همان رويه را پيشــه کرد. درســال ۲۰۰۱، زمانی که سازمان آزاديبخش فلسطين از حماس 
برای پايان دادن به حمالت تروريســتيش قول گرفت، آريل شــارون دســتور قتل يکی 
از ســران برجســته ی حماس را داد. "الکس فيشمن"، در روزنامه ی اســراييلی "ايديوت 
گاه است که  آخرونوت" نوشــت: "هر کس چراغ سبز اين اقدام را داده است، بخوبی آ
اينچنين، توافق ميان حماس و دولت فلســطينی را بر هم ميزند." باز، در سال ۲۰۰۲، تنها 
۹۰ دقيقه پيش از آن که شيخ ياسين اعالم آتش بس کند، اسراييل يکی از دفاتر حماس 
در غــزه را بمبــاران کرد و ۱7 نفــر را که ۱۱ تن از آنان کودک بودند، کشــت. "روی" 
می نويســد: "برخی تحليلگران بر اين باورند که اسراييل همزمان با هدف گرفتن رهبران 
حماس، استراتژی ديرينه اش را در بر انگيختن حماس در برابر گروه های ناسيوناليست 
و سکوالريســت فلسطينی بعنوان شيوه يی برای ناکام گذاردن قطعی ]دولت فلسطينی[ 

پی می گيرد و اينگونه، در راه نابودی ناسيوناليسم فلسطين گام بردارد."

ارتش و ســرويس مخفی اسراييل، شيخ احمد ياسين و بسياری ديگر از سران برجسته ی 
حماس را در ســال ۲۰۰۴ ترور کردند. اما حماس همچنان رو به پيش می نهاد. در ســال 
۲۰۰۴، آريل شــارون اعالم کرد که اســراييل بطور يکجانبه از نوار غزه عقب نشــينی 
می کند. پس از سالها خشونت، چنانچه اسراييل از نوار غزه باز پس می نشست، حماس 

در نبود ياسر عرفات، يگانه نيروی توانمند در غزه می بود.

داســتان حماس ــــ  از سازمانی دست پرورده ی اسراييل تا انتقام گيرندگان از سازمان 
آزاديبخش فلســطين، تا منبع اصلی خشــونت های ضد اســراييلی در نوار غزه و کرانه 
باختری ــــ گســترش سياسی اسالم گرايان را از دهه ی ۱۹6۰ تا دهه ی ۱۹۹۰ و فراتر از 
آن در اشــکال گونه گون سبب شد. از نگاه اسراييل، رشد و دگرگونی حماس در خالل 
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چند دهه، به زلزله يی مهيب می مانســت، و آن به اسراييلی ها آموخت که اسالم سياسی 
نه چنان نيرويی اســت که بتوان آنرا بازيچه کرد. اما راديکاليزه شــدن جنبش اسالمی 
فلســطين در مقايســه با پس لرزه های آينده، زلزله يی مهيب نبــود. زلزله ی اصلی همان 
بود که در ۱3۵7 ايران را لرزاند، شــاه ايران را ســرنگون کــرد و به پيدايش جمهوری 
اســالمی ايران انجاميد. رويدادی که يکی از قدرتمندترين کشــورهای منطقه را به کام 

اسالمگرايان کشاند و راستگرايی اسالمی را در سراسر خاورميانه توانمند ساخت.

شايد جنبش های اسالمی که بوســيله ی اياالت متحده، ضدسوريه و سازمان آزاديبخش 
فلســطين بکار گرفته شدند از ديد آمريکا بازيچه هايی کم ارزش بودند، اما ايران، يکی 
از دو تکيــه گاه ايــاالت متحده در منطقه، در قلب منافــع خاورميانه يی اياالت متحده 
بود. انقالب شــيعی در ايران، اياالت متحده را واداشــت تا برای نخســتين بار به نقش 
دوگانه ی راســتگرايی اســالمی چونان شمشــيری دو دم که می تواند با غرب بســتيزد، 

جدی تر بينديشد.
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آیت الله خمینی

 سوار بر توفان انقالب

 از همان دروازه ای وارد شد

 که امریکا از آن غافل مانده بود

تنــد باد انقالب ۱3۵7 ايران، ايــاالت متحده ی آمريکا را بس شــگفت زده کرد. يک 
آن، چنيــن می نمود کــه انقالبی چون انقالب ايران، جايــگاه امپراتوری اياالت متحده 
در خاورميانه را يکســره فرو ريزد، عربستان ســعودی و شيخ نشين های خليج فارس را 
نيز درنوردد، و حکومت های پادشــاهی عرب ــــ از اردن تا مراکش ــ را در هم پيچد. 
شخصيت های اياالت متحده، وحشت زده، بررسی امکان گسترش انقالب اسالمی ايران 
به ديگر نقاط را به سيا محول کردند و دولت اياالت متحده شماری چند از کارشناسان 
خويش را در زمينه ی اســالم، برای پيش بينــی دورنمای انقالب ايران بخدمت گرفت. 
متخصصان امنيت ملی آمريکا از شــکاف در کمربند سبز، در امتداد مرزهای جنوبی 
اتحاد شــوروی و امکان بهره گيری اتحاد شــوروی از انقالب ايران برای کوتاه کردن 

دست اياالت متحده از منافعش در منطقه بيم داشتند.

 اسالم سياسی، برای نخستين بار به کانون پهنه ی سياست گام می گذارد، که می توانست 
پيامدهای ژرفی بر جای نهد. ديگر اسالم سياسی در ايران، افغانستان، پاکستان و دورتر 
نيرويی در حاشيه نبود، و می رفت تا سبب ساز دگرگونی های فراگير در منطقه شود. از 
نگاه تحليلگران، پيدايش رژيم های اســالمی از شمال آفريقا، مصر و سودان، تا سوريه، 
عراق، عربســتان سعودی و سرانجام پاکستان و افغانســتان دور از ذهن نبود. اما، آنگاه 
که غبارها فرونشســت، جايــگاه آمريکايی ها همچنان پا بر جا بــود. در ظاهر، ايران از 
ســيطره ی آمريکا برون شده بود، اما ديگر نقاط اين امپراتوری همچنان از قهر انقالب 
در امان ماند. چنين می نماييد که جز ســودان که راستگرايان اسالمی در دهه ی ۱۹8۰ به 
قدرت رســيدند، ســرايت انقالب ايران به ديگر نقاط مهار شده بود. اينچنين، بسياری 
از سياستمداران، جاسوسان و کارشناســان مسايل خاورميانه، روند امور را چون گذشته 
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پنداشــتند، گويی همه چيز به جای خود بازگشته است. انقالب ايران تنها موردی ويژه 
پنداشته شد و هرچند ايران را خطری برای منطقه می دانستند، اياالت متحده راستگرايی 
اســالمی را دشمنی جدی نشــمرد. اياالت متحده همچنان پيوند نزديک خود را ــ نيز 
روابط پنهان از کانال ســازمانهای اطالعاتی ــ با عربســتان ســعودی و پاکستان، دو دژ 
بنيادگرايان ســنی، نگه داشت. شورش اسالمگرايان عليه ســوريه و سازمان آزاديبخش 
فلســطين در دهه ی ۱۹8۰ به اوج رســيد، اما نه تنها اين وقايع نتوانســت هشداری برای 
سياســت اياالت متحده شود، که آمريکا 3 ميليارد دالر برای حمايت از مجاهدان افغان 
که چون راســتگرايان مذهبی در ايران اهدافی از يک نوع داشتند، هزينه کرد و اتحاد 

اياالت متحده و راستگرايی اسالمی پيشتر رفت.

 اياالت متحده به شــيوه های گوناگون برای تماس با جمهوری اســالمی ايران کوشيد. 
ليبرالهای دولت کارتر برای دوســتی و نزديکی با اسالمگرايان ميانه روتر پيرامون ]آيت 
الله[ خمينی که درسخوانده ی آمريکا و اروپا بودند و عبای مذهبی بر تن نمی کردند، 
تــالش داشــتند. در مقابل، نو محافظــه کاران و از آن ميان دولتمــردان ريگان به آيت 
الله های تند رو قم که در تهران قدرت واقعی را در دســت داشــتند، روی نهادند. با اين 
همه، هيچ يک از اين سياست ها موثر نيفتاد و در ربع سده ی آينده، ايران سياست اياالت 

متحده را مسحور ساخت.

 انقالب ايران، اياالت متحده را حيران و پريشــان کرد. از ۱3۵6 که نخســتين نشانه های 
قيام هويدا گشــت، تا خيزش انقالب، ســقوط شــاه، جنگ داخلی تا ۱36۰)۱۹8۱( و 
تثبيت رژيم روحانيون مذهبی در دهه ی ۱36۰، سياست اياالت متحده در برابر همه اين 

رويدادها نشان از سردرگمی و تناقض داشت.

 در آغاز، واشــنگتن همچنان به شاه، متحد مورد اعتماد خويش تکيه داشت. در دهه ی 
۱3۵۰، ســرويس های اطالعاتی ــ امنيتی اياالت متحــده بتناوب خبر از ثبات و امنيت 
رژيم شاه می دادند. اين برآوردهای خوش بينانه، بسياری از سياستگزاران اياالت متحده 
را به اين باور رســاند که خطر جدی شاه را تهديد نمی کند. اين تلقی تا آستانه ی انقالب 
ادامه يافت. در اين گزارشــها، جنبش اســالمی ايران جدی گرفته نمی شد. کمک سيا 
به اســالمگرايان در ۲8 مرداد ۱33۲ امری متعلق به گذشته بود، زيرا در خالل دهه های 
پســين، شاه، روحانيون را به حاشــيه راند، برخی از آنان مانند ]آيت الله[ خمينی تبعيد 
و ديگران با حکومت همراه شــده بودند. وزارت خارجه و سيا، از اسالم در ايران چشم 
پوشيدند و شاه نيز که همواره به تماس آمريکاييان با روحانيون، حتی سربزيرترين آنها 

و حتی روحانيون دولتی، سخت خرده می گرفت از آن خشنود بود.
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 اما پس از آن که دولت کارتر در ۱۹77 شورای امنيت ملی را در اختيار گرفت، اياالت 
متحده شاه ايران را به انجام اصالحات و گفتگوهای پنهان با گروه های اپوزيسيون و از 
آن ميان رهبران سرشناس مذهبی واداشت. اين مساله به تضعيف جايگاه شاه، سردرگمی 
حاکميت او، و به ميدان آمدن راســتگرايان مذهبی انجاميد. هدف اياالت متحده از اين 
سياســت نه انقالب، که اميد آمريکا به ثبات سلطنتی مشروطه و وابسته به آمريکا بود. 
شــايعه ی ابتالء شــاه به ســرطان ــ که ظاهرا گزارش های منابع اطالعاتی اياالت متحده 
آنرا تاييد می کردند ــ و تکرار آن برای پيشــبرد اين کوششها موثر بود. )براستی شاه به 
ســرطان مبتال بود و در ۱۹8۰ در تبعيد درگذشت.( آنها که سياست اصالحات را دنبال 
می کردند، بر اين باور بودند که شــاه به ســالمت آنرا از ســر می گذراند و در پی آن 
برجستگان روشنفکری، وارثان کهنسال جبهه ی ملی دکتر مصدق، تکنوکراتها و عناصر 
کم دانش و ميانه روتر شــيعه بيشــتر قدرت می يابند. آنچه دولتمردان اياالت متحده از 
درک آن عاجز بودند امکان بدســت گرفتن رهبری جنبش ضد شاه بوسيله ی افراطيون 

مذهبی، آن هم بدست چهره يی پوالدين و کاريزماتيک چون آيت الله خمينی بود.

 امــا بعدها، در ميانه ی جريان انقالب ــ بويژه از نوامبر ۱۹78 )آبان ۱3۵7( تا تســخير 
تهران بوســيله ی ]آيت اللــه[ خمينی در فوريــه ۱۹7۹ )بهمن ۱3۵7(ــــ دولت کارتر 
دســتخوش کشمکشهای درونی بســيار بود؛ برخی بر اين باور بودند که اياالت متحده 
بايست از پشتيبانی شاه دست بشــويد، در مقابل کسانی خواهان کودتايی خونين عليه 
انقالب بودند. در آن چهار ماه بحرانی و سرنوشــت ساز انقالب، اياالت متحده بلحاظ 
سياســی کامال سردرگم بود و سياست معينی نداشت. ديگر برای تغيير مسير رويدادها 
دير شــده بود. شاه گريخت، رژيم او فرو ريخت و جمهوری اسالمی ايران متولد شد. 
آنها که سياســت دست کشيدن از شاه را دنبال می کردند، انقالب را دست کم گرفتند 
و اکنــون نيــز به روی کار آمدن رژيمــی دموکراتيک، با اندک ماهيت اســالمی و نه 
ديکتاتوری اميدوار بودند. آن دســته از دولتمردان آمريکايی نيز که به کودتا اميد بسته 
بودند ــ کودتايی که به ده ها هزار کشته منجر می شد ــ ژرفای توان جنبش ]آيت الله[ 
خمينی را درنيافتند. اين گروه بر پندار پوچ دســت داشــتن اتحاد شــوروی در جريان 
انقالب پای می فشــردند. آنها استدالل می کردند که چگونه ممکن است متحد نيرومند 

آمريکا، حاکميت با ثبات شاه، بدون دخالت مسکو سرنگون شود؟

 پس از انقالب نيز، سياست آمريکا در برابر انقالب نه چندان روشن بود. اياالت متحده 
کارشناسان انگشت شماری در زمينه ی جنبش اسالمی ايران داشت. بيشتر ديپلمات های 
ايــاالت متحده که پــس از انقالب به ايران رفتند، متخصص مســايل ايــران نبودند، و 
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درباره ی اســالم يا ]آيت الله[ خمينی شــناخت اندکی داشتند. بســياری از ايشان برای 
پيشبرد سياست همزيستی مسالمت آميز با جمهوری اسالمی، سخت تالش می کردند، 
اما با اشغال سفارت آمريکا بوسيله ی انبوه مردم خشمگين در نوامبر ۱۹7۹)آبان ۱3۵8) 
اين سياســت شکست خورد. ياران غير روحانی ]آيت الله[ خمينی مانند ابراهيم يزدی، 
صادق قطب زاده و ابوالحســن بنی صدر که درســخوانده ی غــرب بودند، در جريان 
"انقالب دوم" و در پی اشــغال ســفارت آمريکا، به حاشــيه رانده شــده، روحانيون، با 

مرکزيت قم و ]آيت الله[ خمينی تسلطی ديکتاتور گونه يافتند.

 همزمان، افراطيون اياالت متحده نيز مايل نبودند ايران را از دست دهند. برخی از آنها، 
گرايش اســالمی انقالب ايران را تهديدی برای اتحاد شوروی می دانستند و روی هراس 
مذهبيون حاکم از همسايه ی شمالی و دشمنی اسالمگرايان با کمونيسم برای بازگرداندن 
ايــران به جبهه ی اياالت متحده حســاب می کردند. اين نگرش تا آنجا پيش می رفت که 
حاميان اســراييل ــ و البته خود اســراييل ــ روحانيون ســتيزه جو و تندرو را متحدان 
بالقوه می پنداشــتند. حتی در هنگامه ی بحران اشــغال سفارت آمريکا، رونالد ريگان و 
نو محافظه کاران برای تماس با روحانيون دســت بکار شــدند. در ميانه ی دهه ی ۱36۰، 
نو محافظه کاران، ســرويس اطالعاتی ــ امنيتی اســراييل و سرهنگ "اليور نورث"، از 
شــورای امنيت ملی، همراه "بيل کيسی" ، رييس ســازمان سيا به مرد خاکستری ايران، 

علی اکبر هاشمی رفسنجانی نزديک شدند.

 کارکــرد انقالب مذهبی در ايران چيزی بيش از ســرنگون ســاختن حاکميت يکی از 
پراهميت ترين نگهبانان آمريکا در منطقه و کوتاه کردن دست آمريکا بود. انقالب ايران 
دگرگونی بنيادين ماهيت راســتگرايی اسالمی را متبلور ساخت؛ گونه يی دگرگونی که 
آغاز شکل گيری آن به زمان پيدايش اخوان المسلمين در دهه های گذشته باز می گشت. 
همچنان که راستگرايی اسالمی در خالل ساليان دهه ی ۱۹7۰، نيرو می گرفت، بر اعتماد 
به نفس آن افزوده می شــد و بخش هايی از آن راديکاليزه می گشت. شاخه های خشونت 
گرای اسالمگرايی که با پيدايش سازمانهای زيرزمينی اسالمگرايان تروريست در مصر 
مشخص می شود، رژيم های وابسته به غرب را به چالش می کشيدند و جنبش تروريستی 
حــزب الله در لبنــان قدرت می يافت. اينچنيــن، انقالب ايران الهام بخش بســياری از 
گروه های اسالمگرا شد و ســازمان های وابسته به اخوان المسلمين نمود سياسی بيشتری 

يافتند.

 اشــتباهات اياالت متحده در جريان انقالب ايران و پس از آن، بلحاظ تراژيک يادآور 
آثار شکســپير بود. در اين ميان، سازمان های اطالعاتی اياالت متحده شايسته ی بيشترين 
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سرزنش ها هستند. از رويداد "پرل هاربر" تا رخداد يازده سپتامبر ۲۰۰۱، سقوط شاه ايران 
بارزترين شکست اياالت متحده ی آمريکا بوده است. زمانی که اياالت متحده مشتاقانه 
به مجاهدان افغانســتان ياری می رســاند و به روحانيون ميانه رو تهران دست می يازيد، 
تقريبا هيچ کس در ســرويس اطالعاتی آمريکا کليــت انقالب ايران را درک نکرد. از 
منظر جامعه ی آمريکايی، چشــمان درهم کشيده و رخســار اخم آلود آيت الله خمينی، 
نمــاد پديداری تهديدی نوين در گســتره ی جهان بود. اما ديپلمات ها و شــخصيت های 
اطالعاتی و امنيتی اياالت متحده، همچنان درک عميقا نادرســتی از راستگرايی اسالم 
سياســی داشتند. حتی آنگاه که قدرت اسالم سياسی در حوادثی مانند رويداد خونبار 
مکه، جنگ داخلی در ســوريه و ترور انورســادات رخ نمود، اياالت متحده نشانه ها را 
درنيافت. پس از انقالب ايران نيز، اسالمگرايی به صورت جنبشی جهانی با همبستگی 
دينی و دارای محافل پنهان نگريســته نشــد، بلکه آنرا جنبشی ايديولوژيک و پراکنده 
در کشــورهای مختلف پنداشــتند. ســاده لوحان، انقالب ايران را موردی خود ويژه از 
قدرت يافتن ديکتاتوری محافظه کاران پنداشــتند که شکل ستيزه گری شيعی گرفته و 
بازتابی در ميان اکثريت ســنی مسلمان نخواهد داشت. ديگران، باز به گونه يی متفاوت 
ســاده دل، بر اين پندار خطرناک بودند که می توان اســالمگرايی به شــيوه ی ايرانی و 
از نوع اخوان المســلمين را در افغانســتان و آســيای مرکزی برای منکــوب کردن اتحاد 
شــوروی به کار بست. هر چند در قلب اسالمگرايی، آشکارا احساسات ضد آمريکايی 
هويدا بود، برجســتگان واشنگتن ــ از "زبيگنو برژينسکی"، مشاور امنيت ملی جيمی 
کارتر، تا "بيل کيسی"، رييس سيا در دولت رونالد ريگان ــ اسالم سياسی را پياده نظام 
آنچه برژينسکی "شــطرنج بزرگ" می خواند، می دانستند و اين سياست را خصمانه پی 

می گرفتند.

بازگشت آیت الله

 دوم فوريه ۱۹7۹، درســت يک روز پس از بازگشت پيروزمندانه ی آيت الله خمينی به 
ايران، "جورج لمبراکيس"، شخصيت ارشد سفارت اياالت متحده در تهران، نامه يی بلند 
باال به واشــنگتن فرســتاد. لمبراکيس در نامه ی خويش درباره ی قدرت گيری خمينی 
و هوادارانش ســخن می گويد. نشانی از نگرانی در اين نامه نيست. ارزيابی لمبراکيس 
ارزش باز گفتن را در اينجا دارد، زيرا درک نادرست اياالت متحده پيرامون جنبش آيت 
الله خمينی را آنهم تنها چند روز پيش از آنکه وی بر ايران مســلط شود، نشان می دهد. 

لمبراکيس می نويسد:
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 "تــا بــه امروز، بهترين ارزيابی ما اين اســت که توان جنبش اســالمی شــيعه در برابر 
کمونيسم، بســيار سازمان يافته تر از مخالفان آنها اســت، نيز باورهايی روشنگرانه تر از 
آنها دارد. اســالم بيش از هر ايديولوژی غربی ديگری چون کمونيسم، در ذهن ايرانيان 
رســوخ کرده اســت. اما، بافت حاکم چندان روشــن نيســت، و کامال سمت و سويی 
مشخص نيافته است. البته هنوز ممکن است که گرايش روشنفکران ضد روحانيون در 
روند حاکم شــدن نيروها و اليه بندی های آينده جايگزين شــده، فرايندی دموکراتيک 

بشيوه يی غربی که در نگاه نخست آشکار نمی نمايد، آغاز شود.

 اســالمگرايان و جنبش آنها، آنگونه که شاه و برخی مشاهده گران غربی نمايانده اند، 
ناتوان و نادان نيســتند. اين جنبش بســيار بهتر از گروه های ديگر بر احساسات مردم و 
ســرمايه ی بازاريان مسلط است. جنبش اسالمی به شــيوه های گوناگون نگرش اصالح 
طلبی و ســنت گرايی ايرانی را پشــتيبان اســت، همان چيزی که برای بيشتر ايرانی ها 

فريبنده تر از مدل کمونيستی اتحاد شوروی و چين است.

 از ســوی ديگر، اين جنبش نمی تواند کارکردی در شــکل پارلمانتاريسم، آنگونه که ما 
در شيوه ی دموکراتيک غربی می شناســيم، بيابد....احتماال بخش بزرگی از قدرت در 
انحصار يک شــورای اســالمی خواهد بود. اگر چه ترکيب چنين شورايی هنوز روشن 
نيســت، بر اساس برنامه ی جنبش، به نظر می رسد که رهبران سياسی به جای روحانيون 
برای قانونگذاری و اجرای سياســتهای دولت انتخاب شــده انــد.... گمان می رود که 
جنبش اســالمی ناچار از پذيرش حضور گرايشــهای غربی در دولتی متشکل از طيف 

گسترده ی جنبش اپوزيسيون شود."

 يکم فوريه، تنها يک روز پيش از نوشــته شدن نامه ی لمبراکيس، ]آيت الله[ خمينی از 
پاريس به ايران بازگشــت. پس از ۹ روز، دولت موقت ايران ســقوط کرد و روحانيون، 
ديکتاتوری خويش را بنا کردند که تا بيش از ربع سده، همچنان پاييده است. کارتر به 
حکومت جديد ايران خوشامد گفته، خوشبينانه به رهبران آن نزديک شد، اما رويدادی 
بدشــگون در ۱۴ فوريه روی داد؛ جمعيتی از هواداران خمينی کنترل ســفارت اياالت 
متحده را بدست گرفتند. نه ماه بعد، دانشجويان پيرو خط امام، سفارت آمريکا را اشغال 
کردند و شمار زيادی از کارکنان سفارت را بيش از يک سال به گروگان گرفتند و نقش 
آفرين بزرگ ترين بحران ديپلماتيک تاريخ آمريکا شــدند. در پايان ماجرا حکمفرمايی 

خمينی بعنوان ديکتاتور ايران چالش ناپذير ماند.

 چگونه لمبراکيس در چنان اشــتباهی بود؟ چگونه يک شــخصيت ارشد دولت اياالت 
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ـ می پنداشــت که خمينی و شــبکه مذهبی او  ـــ که در اين باره او تنها نبودـ  متحــدهـ 
قدرت را به "رهبران سياســی به جای روحانيون" می ســپارند؟ چرا او جنبش خمينی را 
"روشــنگرانه" می خواند؟ چرا او انتظار داشت " فرايندی دموکراتيک بشيوه يی غربی" 

در ايران پديد می آمد؟

 بــاز هم نکات انتقادی بســياری در اين زمينه هســت. نه وزارت خارجه و ســيا، و نه 
سياســگزاران خودستای سياست خارجی، و نه پژوهشــگران دانشگاهی انقالب ايران را 
درنيافتند. دولت اياالت متحده بدليل جهالت و ناشايستگی محض درباره ی مسايل ايران 
شايسته ی بيشترين سرزنش هاست. اما غفلتی اينچنين، دامنگير بسياری از پژوهشگران 
دانشگاهی مسايل ايران بود. در سالهای ۱۹78 تا ۱۹7۹ بسياری از دانشگاهيان، مشاوران 
نيمه رسمی کاخ ســفيد و وزارت خارجه بودند. از آن ميان اند، "جيمز بيل" و "ماروين 
زانيس"، از دانشــگاه تگزاس، و "ريچارد کاتم"، افســر پيشين سيا از دانشگاه پتزبورگ. 
"جيمز بيل" نويســنده ی کتاب "عقاب و شــير" که اغلب به کتابش در زمينه ی روابط 
ايــاالت متحده و ايران اســتناد می شــود، اواخر ۱۹78 نوشــتاری در نشــريه ی "فارن 
افرز")سياســت خارجی( ارگان شــورای روابط خارجی نوشــت که همچون لمبراکيس 
يکســره به خطا رفته اســت. حتی زمانی که ]آيت الله[ خمينی از عراق و سپس فرانسه 
عليه شــاه بانگ برمی داشــت، و انبوه مردم شهرهای بزرگ عکسهای او را در خيابانها 
با خود می بردند، جيمزبيل در نوشته اش با نام "ايران و بحران ۱۹78" نتيجه می گيرد:

 "...چنانچه سلســله ی پهلوی با زور و خشونت سرنگون شود، به قدرت رسيدن گروهی 
از ارتشيان رده های ميانی از طيف چپ و پيشرو بيشترين احتمال را دارد.... گزينه های 
ديگر چنين اســت: حاکميت دســته يی از راســتگرايان ارتشــی، تشــکيل يک ليبرال 

دموکراسی با الگوی غربی و سرانجام دولتی کمونيستی."

 هيچ جا در اين نوشــتار، جيمز بيل به احتمال روی کار آمدن يک جمهوری اســالمی 
اشــاره يی هم به ميــان نمی آورد، حال آنکه تا آن هنگام آيت الله خمينی آشــکارا رهبر 
شــناخته شده ی انقالب بود. جيمز بيل، از انگشــت شمار کارشناسان مسايل ايران، تنها 
کســی نبود که آينــده ی ايران را ديگر می ديد. آنگاه که مــوج انقالب ايران در نوامبر 
۱۹78 بلندی گرفت، جلسه يی با حضور برجستگان سياسی وزارت خارجه برای تحليل 
بحران دامنه دار ايران تشکيل شد. "هنری پرچت"، مسوول دفتر ايران در وزارت خارجه 
باز می گويد که چگونه با وجود اطالعاتی که در دســترس داشته است، تحليل خود را 
بر آنچه شب پيش از جلســه در ديدار با گروهی دانشجوی ايرانی شنيده است، مبتنی 

ساخته است. او می گويد:
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 "در اواخر نوامبر ۱۹78، ما از همه ی کارشناســان مســايل ايران، افســران مقيم ايران، و 
ديگــران برای بررســی اوضاع ايران، آينده ی رويدادها و اينکــه چه بايد بکنيم، دعوت 
کرديم. خوب، شــب پيش از جلسه، من در کالس يکی از دانشگاههای آمريکا سخنران 
ميهمان بودم، شمار زيادی از دانشجويان ايرانی نيز آنجا بودند. هنگامی که پرسيدم به 
نظر آنها در ايران چه می گذرد، همه يک صدا گفتند: "دولت اســالمی" حاکم می شود. 
روز بعد در جلسه ی کنفرانس همين مساله مطرح شد، می گفتند: "دولتی ليبرال برهبری 
جبهه ی ملی بقدرت می رســد و خمينی به قم می رود." وقتی نوبت به من رسيد، گفتم 
"ايران چهره ی حکومتی اســالمی بخود خواهد گرفت." در کنفرانس، من تنها کســی 

بودم که چنين می انديشيد."

 واقعيت ناتوانی دولت اياالت متحده در شــناخت اوضاع ايران، تنها با ناکامی سرويس 
اطالعاتی آن توجيه پذير است. چنان کوتاهی بدليل کمبود اطالعات نبود، زيرا انقالب 
در خيابانها چهره می نمود و ]آيت الله[ خمينی نيز بازيگری پنهان از ديدگان نبود. اما 
اياالت متحده که در آغاز اعتماد فراوانی به ثبات حاکميت شــاه داشت، ايران را پايدار 
و دور از انقالب می پنداشت. حتی زمانی که شتاب انقالب فزونی می گرفت و نجات 
شــاه ناممکن می نمود، اياالت متحده بقدرت رســيدن زود هنگام خمينی و روحانيون 
را نمی پذيرفت و دســت آخر مايل بود گونه يی دموکراســی مذهبی و سکوالر در پی 
آشوب ها رخ نمايد. "توماس ارن"، رييس سيا در ايران در ۱۹7۹، ماهها پس از انقالب به 
ايران رفت و در ۴ نوامبر همان سال بوسيله ی دانشجويان پيرو خط امام در جريان اشغال 
ســفارت ۴۴۴ روز به گروگان گرفته شد. بگفته ی "ارن"، در ۱۹78، ديدن انقالب برای 
هر که نگاهی بدان می انداخت، ساده بود. "ارن"، باز می گويد که هنگام بازگشت به سيا 
پس از آزاد شدن در ۱۹8۱، سازمان سيا از ناکاميش در پيش بينی جريان انقالب افسوس 
می خورد. "پس از بازگشت، يکی از شخصيت های برجسته ی بخش خاورنزديک سازمان 
ســيا بخاطر شکست اطالعاتی درباره ی سقوط شاه تاســف می خورد. من به او نگاهی 
کردم و پرســيدم، مگر نمی ديديد در خيابان ها چه می گذرد!" "ارن" می گويد که ســيا 
در مرحله ی پيش از انقالب، به شــيوه ی ســنتی ضد جاسوســی برای کسب اطالعات 
درباره ی جنبش ]آيت الله[ خمينی و ثبات شــاه اســتفاده می کرد. اما، ســيا نتوانست 
استنتاجی روشن از آنچه روزمره رخ ميداد، ارايه دهد و در نتيجه مدام به پيشگويی های 
اطمينان بخش پيرامون نجات شــاه و ماندن او تکيه می کرد. "ســازمان سيا نيز همچون 
ديگر بخش های دولتی همان را به کاخ ســفيد می گفت که مايل به شنيدنش بود؛ يعنی 
رويدادهای ايران گذرا هســتند و شاه اين توفان را نيز با پشتيبانی اياالت متحده، پشت 

سر می گذارد. حقايق گفته نمی شد، ايراد کار اين بود."
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 در دهه ی ۱۹7۰، ســه گونه دسته بندی پيرامون مســايل ايران در پهنه ی سياست اياالت 
متحده بود. شــيوه ی برخورد هر کــدام با چالش ايران ديگر بــود، اما همگی احتمال 
بقدرت رســيدن خمينــی را دور می ديدند. آيت الله خمينــی چهره يی تاريک بود که 
کارشناســان مســايل ايران و سياســتگزاران ارشــد آنچه را که خود مايــل بودند، در او 

می ديدند. همه ی اين اشتباهات در پيروزی ]آيت الله[ خمينی موثر افتاد.

 گروه نخســت، واقعگرايان همراه "هنری کيسينجر" بودند، که هدايت سياست اياالت 
متحده در برابر ايران را در نيمه ی نخســت دهه ی ۱۹7۰ داشتند. خمينی برای آنها ناپيدا 
بود، و آنان سراسر دهه ی ۱۹7۰ را در انديشه ی تبديل ايران به قدرتی منطقه يی، ژاندارم 
خليج فارس و سدی در برابر اتحاد شوروی و ناسيوناليسم عرب بودند. در اين راه سيا، 
از "ريچارد هلمز"، رييس سيا و سفير آمريکا در ايران در ۱۹73 و نيز همکالس دوره ی 
کودکی شــاه در ســويس در دهه ی ۱۹3۰، تا کارآزمودگان کودتای ۱33۲ و از آن ميان 
برادران روزولت: "کرميت"، مامور مخفی و "آرکی"، ديگر مامور ســيا و از گردانندگان 
ارشــد بانک "چيس منهتــن" متعلق به ديويد راکفلر کمک گرفت. کيســينجر، هلمز، 
برادران روزولت، راکفلر و غولهای نفتی و شرکتهای تسليحاتی، سالها، بويژه در دوره ی 
رياست جمهوری "ريچارد نيکسون" کوشيدند ايران را به مستعمره ی آمريکا بدل سازند. 
زمانی که ايران قدرت يافت و شــاه گاه سخن از اســتقالل به ميان می آورد، اين گروه 
بــر او خرده می گرفتند و از گزافه گويی و ظاهرا خود بزرگ بينی شــاه می رنجيدند، 
نيز زمانی که شــاه بتناوب با اتحاد شوروی وارد معامالت تجاری می شد، ابراز خشم و 
ناخشــنودی می کردند. ولی مهمترين معيار توان نظامی بود؛ ده ها هزار مستشار نظامی 
آمريکايــی در ايران بودنــد. ايران، بزرگترين بازار جنگ افزارهــای گران قيمت و نيز 
متحد آمريکا در جريان جنگ ســرد بود. ايران بازار تجاری ســودآوری هم بود. ايران 
ژانــدارم آمريکا در قلب ذخاير نفتی جهان بود. در دوره ی رياســت جمهوری کارتر، 
ـ کيسينجر درباره ی  زبيگنو برژينســکی، مشــاور امنيت ملی کارتر، ديدگاه نيکسونـ 

ايران را اتخاذ کرد.

 گروه دوم، ليبرالهای دولت کارتر بودند. از ديد آنها، خمينی پنهان نبود، بلکه نيرويی 
ناشناخته در زمينه بود که اهميتی کمتر از طيف گوناگون روشنفکران، ليبرالهای چپ، 
اصالح طلبان و فعاالن پيشين جبهه ملی داشت. ليبرالهای دولت کارتر در واشنگتن، در 
برابر شــاه محتاط بودند و نگران باال رفتن توان نظامی ارتش ايران. ليبرالها، نه بشيوه ی 
تهاجمی چون برژينســکی، با روش نيکســون ــ کيسينجر که به شــاه اجازه می داد با 
چک ســفيد ارتشــی نيرومند پديد آورد، مخالف بودند. نيز، دولت کارتر از وضعيت 
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حقوق بشــر رژيم شــاه و ماهيت اقتدارگرايانه ی آن ناخشــنود بود. ليبرالها در راستای 
خواســت کارتر برای گسترش حقوق بشــر در خارج از مرزهای اياالت متحده، شاه را 
برای ليبراليزه کردن رژيم زير فشار گذاشتند. برخی آشکارا اصالحات گسترده و حتی 
پايان کار رژيم شــاه، را از اهداف مهم سياست خارجی اياالت متحده پنداشتند. در اين 
زمينه، ]آيت الله[ خمينی را نه تهديد، که ضد کمونيســتی مناسب در طيف گسترده ی 
جنبش اصالحات ملی ايران، می دانستند. در دوره ی کارتر، وزارت خارجه، بويژه بخش 

مربوط به ايران و گروه حقوق بشر، نماينده ی ليبرال ها بودند.

 و سرانجام گروه سوم، راستگرايان سرسخت مدافع برتری جنگ سرد و قدرت آمريکا 
بودنــد، که امروز آنها را نــو محافظه کاران می خوانند. در دوره ی رياســت جمهوری 
کارتر، راستگرايان در اپوزيســيون بودند. اما در واپسين سالهای دهه ی ۱۹7۰، آرام آرام 
بــدور رونالد ريگان گرد آمدند و از نامزدی او حمايت کردند. نو محافظه کاران متحد 
اســراييل بودند، و اســراييل عليه اعراب با ايران هم پيمان، اينچنين نومحافظه کاران از 
ظهور ]آيت الله[ خمينی برنياشفتند. هر چند نو محافظه کاران پشتيبان شاه بودند، پس 
از ۱۹7۹ از نزديک شــدن به ]آيت الله[ خمينی و برقراری پيوندهای پنهان با رژيم وی 
غافل نماندند. در ۱۹8۰، تيم ريگان کامال حساب شده برای تخريب کارتر، گفتگوهای 
محرمانه يی را با روحانيون تهران پيرامون خريد و فروش سالح و گروگان های آمريکايی 
ســامان دادند که به رسوايی "شــگفتی اکتبر" معروف شــد. افزون بر مساله ی گفنگو 
پيرامون خريد و فروش ســالح، اســراييل نيز در جريان جنگ ايران و عراق اطالعات 
نظامی در اختيار ايران گذارد. اســراييل و نو محافظه کاران، دست در دست هم، همراه 
"بيل کيســی"، رييس سيا مسبب رســوايی ايران ــ کانترا شــدند، اما اسراييل و اياالت 

متحده، همچنان به رژيم ]آيت الله[ خمينی اسلحه فروختند.
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اسراييل ۲ سال جلوتر از انقالب ۵7 فهميد

دوران پس از شاه آغاز شده!

انگليس ها و اسراييلی ها زودتر از امريکايی ها سقوط شاه را دو سال پيش از انقالب

پيش بينی کرده بودند. مرگ شاه مبتال به سرطان در دفتر کارش و شورش مردم عليه

نظامی که با مرگ شاه جانشين نداشت، نگرانی آور شده بود. شاه

 بايد قبل از مرگش می رفت و رفت!

روی کار آمدن "جيمی کارتر" هشــداری برای شــاه و انگيزه يی برای طيف اپوزيسيون 
ايرانی، از روشــنفکران جبهه ی ملی تا رهبران راســتگرايی اســالمی شد. آغاز رياست 
جمهوری کارتر در ۱۹77 برای ايرانيان، ياد آور دوره ای مشــابه در تاريخ روابط اياالت 
متحده و ايران بود؛ و آن، نه کودتای ســيا در ۲8 مرداد ۱33۲ برای بازگرداندن شــاه به 
تاج و تخت، که آغاز سال های دهه ی ۱۹6۰ و دوره ی رياست جمهوری "جان اف کندی" 
بود، که دولت او به جايگزينی حکومت شاه با رژيمی کمتر اقتدارگرا تمايل داشت. در 
دوره ی کارتر، کاخ سفيد و شخصيت های برجسته ی سياسی، همزمان با تکيه بر حقوق 

بشر، مخالف سياست پيشين در افزودن بر قدرت شاه بودند.

حاکميت ســلطنتی و نيز روحانيون مذهبی بخوبی دولــت کندی را به عنوان الگويی 
از مشــی سياســی اياالت متحده به ياد داشتند. در ســال های رياست جمهوری کندی، 
"جان بولينگ"، کارشناس مســايل ايران در وزارت خارجه، تحليلی پيرامون اپوزيسيون 
ايران نوشت و "درباره ی ســودمندی تغيير سياست غرب برای حمايت از يک کودتای 
ناسيوناليســتی" ســخن گفت. ولی بگفته ی يکی از برجستگان سيا، گمانه زنی پيرامون 

حکومت شاه و جايگزينی آن پيش از دولت کندی نيز بود، او می گويد:
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"در دولــت و ســفارت اياالت متحــده مجادله يی بزرگ درباره ی ايران بود. مســاله اين 
بود: آيا بايد از شــاه حمايت کنيم، يا از دولتی ناسيوناليســت؟ اين بحث از سال ۱۹۵8 
که جبهه ی ملی خويش را بازيافت، مطرح بود. ســوال اين بود: آيا می خواهيم شــاه را 
سرنگون کنيم، يا از ناسيوناليستها پشتيبانی کنيم؟ بحث درباره ی حکومتی پادشاهی به 
شــيوه ی بريتانيا بود که در آن، قدرت واقعی در دست دولتی برگزيده باشد. سرانجام، 
کندی بر آن شد تا از شاه، مشروط بر اجرای اصالحات واقعی و پذيرش نخست وزيری 

علی امينی ]اصالح طلب[، همچنان حمايت کند."

جيمز بيل در کتابش می نويسد: "کندی درباره ی ادامه ی حکومت شاه چنان مردد بود 
که ميخواســت شــاه را به کناره گيری وادارد تا پسرش به ســن قانونی برسد. "در واقع 
نگرانی کندی از شاه به بيراهه نرفت، اما اوايل ۱۹6۰ و نيز اواخر ۱۹7۰، جز روحانيون 
جايگزينی برای شــاه نبود. در ســالهای پس از حکومت مصدق، جبهه ی ملی يکســره 
پايــگاه اجتماعی خويش را باخته بود، و حضورش به محافلی چند در تهران و متحدان 

روشنفکری در اروپای غربی محدود بود.

شــاه، زير فشــار اياالت متحده، اصالحــات نيم بندی که آنرا "انقالب ســفيد" خواند، 
انجــام داد. روحانيون ــ که با فيودالهای ثروتمند روابط نزديک داشــتند ــ برآشــفته 
از اصالحات ارضی، در دورافتاده ترين شــهرها مردم را عليه اصالحات بسيج کردند. 
شورشــهای خشــونت باری در بســياری از اســتان ها رخ داد. طاليــه داران اين جنبش 
روحانيون تحت رهبری روح الله خمينی بودند. خمينی که هنوز آيت الله نشــده بود، 
پس از ايراد سخنرانی عليه شاه در سال ۱3۴۲، به شهرت رسيد. خمينی برای پديد آوردن 
يک ســاز و کار سياسی، از "هيات های موتلفه اسالمی"  که ۲۱ تاجر ثروتمند بازاری از 
ســه مسجد بزرگ تهران آنرا رهبری می کردند، حمايت کرد. بسياری از اعضای "هيات 
موتلفه ی اســالمی"، رهبران آينده ی رژيم برآمده از انقالب ۱3۵7 و ســران برجسته ی 

"حزب جمهوری اسالمی" شدند.

شاه روحانيون مذهبی را سخت خوار می شمرد. او در سخنرانی ژانويه ی ۱3۴۲، با خشم 
خطاب به روحانيون تحت رهبری خمينی گفت:

"اينان همواره دســته يی بی خرد و واپســگرا بوده اند که ذهنشــان در هزار ســال پيش 
از حرکت بازايســتاده است. چه کسی ]با انقالب ســفيد[ مخالف است؟ ارتجاع سياه، 
نادانهــای بد طينتی هســتند که آن ]اصالحات[ را در نمی يابنــد.... همين ها بودند که 
اجتماعی کوچک و خنده آور از مشــتی بــازاری، برای ايجاد نا آرامی به راه انداختند. 
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آنها نمی خواهند کشور پيشرفت کند."

چنين سخنانی، شاه را در ميان روحانيون محبوب نکرد. در سال ۱3۴۲، خمينی بوسيله ی 
ســاواک دستگير شد. شايع شد که او را محاکمه و اعدام خواهند کرد. اما حکم اعدام 
بــرای يک روحانی مذهبی اقدامی بی مانند بود. خمينی  در ۱3۴3 از ايران، نخســت 
به ترکيه و ســپس عراق که تا آستانه ی انقالب و سال ۱3۵6 در شهر مقدس نجف ماند، 

تبعيد شد.

ســال ۱۹77، برای شاه و روحانيون يادآور سالهای حاکميت کندی بود. آنها پيش بينی 
می کردند که رژيم جديد اياالت متحده، ســلطنت ايران را به باز کردن فضای سياســی 
برای فعاليت روحانيون وادار می کند. براســتی نيز چنين شــد. بگفته ی سفير ايران در 
لندن ، شــاه از اينکه "جيمی کارتر مانند جان کنــدی عمل کند"، در هراس بود. ديگر 
بار شــاه در اوايل دهه ی ۱3۵۰، اپوزيســيون روحانيون مذهبی را سرکوب و بسياری از 
همراهان خمينی و از آن ميان علی اکبر هاشــمی رفسنجانی، مرد پر نفوذ رژيم آينده ی 
خمينی، را دستگير کرده بود. اما روی کار آمدن کارتر و تکيه ی او بر حقوق بشر، در 
ايــران نيز بازتاب يافت. اينچنين، روحانيــت بار ديگر به جنبش در آمد. در می ۱۹77، 
"ســايروس ونس"، وزير خارجــه ی اياالت متحده، به  ديدار شــاه رفــت. "جيمز بيل" 
می نويســد: "پس از ديدار سايروس ونس، در سراسر ايران چنين شايع شد که واشنگتن 
به شــاه دســتور داده اســت تا جامعه را ليبراليزه کند يا کناره گيرد. بزودی شايعه در 
تهران، رنگ واقعيت يافت.... اپوزيســيون...چتر حمايتی آمريکا را که سايروس ونس 

برافراشته بود، بستر مناسبی برای فعاليت يافت."

بگفته ی "چارلز کوگان"، شخصيت پيشين سيا و مسوول بخش خاور نزديک اين سازمان، 
سايروس ونس انقالبی مسالمت آميز را در ايران پيش بينی کرده بود، چنانکه در رژيم 

آينده خمينی نيز سهيم خواهد شد، کوگان می گويد:

"ســايروس ونس و روی هم رفته وزارت خارجه، در انديشه ی امکان گذار آرام سلطنت 
ايران به پادشاهی مشروطه ی پارلمانی و سپردن قدرت به مخالفان بود، چنانکه افزون بر 

خمينی، ميانه روهای پيرامون وی را نيز در بر می گرفت."

شــخصيت های سفارت آمريکا در تهران، سران آمريکا که از ايران ديدار می کردند، سيا 
و فرســتادگان نيمه رســمی واشــنگتن، در آغاز گاه به گاه، و همچنانکه شورش ها ضد 
شــاه فزونی می گرفت، بتناوب با اپوزيســيون تماس می گرفتند. "جيوان کول"، استاد 
دانشــگاه ميشيگان و اسالم شناس می گويد: "شاه در اواخر دهه ی ۱3۵۰ از رفت و آمد 
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چهره های اپوزيسيون و روحانيت به سفارت آمريکا در تهران خشمناک بودند." "چارلز 
ناس"، افســر ارشــد ســفارت اياالت متحده در تهران که زير نظر "بيل سوليوان"، سفير 
آمريکا کار می کرد، اين را تاييد می کند. سوليوان، يک ايرلندی تندمزاج بود که پس از 
مســووليت های پر فراز و نشيب و از آن ميان ماموريت در اليوس و جنگ پنهانی سيا 
در آن کشــور، در ۱۹77 به جای "هلمز" به ايران رفت. بگفته ی "چارلز ناس" ســوليوان 
پيگيرانه با اپوزيسيون شاه تماس می گرفت. ناس می گويد: "هنگامی که سوليوان راهی 
ايران شــد، به او گفتم که من هيچگاه در کشوری که چنان از سياست در آن کم بدانم، 
کار نکرده بودم. هنگامی که سوليوان به ايران رسيد بخش سياسی را به ارتباط بيشتر با 
افراد اپوزيســيون تشويق کرد. اينچنين، با تکنوکرات های جوان، اعضای جبهه ی ملی و 

نيز شمار کمی از هواداران رهبران مذهبی، ديدارهايی انجام شد."

"ناس" می گويد: "شــاه دريافته بود که اســتراتژی ما تغيير کرده است و با اپوزيسيون 
ارتبــاط داريم." شــاه در زندگی نامه اش در اين باره می نويســد: "آمريکايی ها خواهان 
ســرنگونی من بودند.... آنها هيچگاه درباره ی اختالفــات نظری در دولت کارتر، نيز 
درباره ی اميد برخی سران اياالت متحده به امکان يک "جمهوری اسالمی"، بعنوان سدی 

دربرابر کمونيسم سخن نگفتند."

مهدی بازرگان، پيوند زننده ی سکوالريســم جبهه ی ملی و روحانيت بنيانگذار نهضت 
آزادی بود. نهضت آزادی جنبشــی مذهبی و هوادار روحانيت بود. بازرگان که نخستين 
نخســت وزير ايران پس از انقالب شــد، همــکاری ديرينه يی روحانيت با داشــت، او 
همچنيــن، با شــخصيت های وزارت خارجه ی ايــاالت متحده و ســيا از ديرباز گفتگو 
داشت. در واقع، بازرگان خود آخوندی بدون عمامه بود. يکی از ماموران پيشين سيا که 
در ايران خدمت کرده اســت، می گويد: "اساسا بازرگان يک آيت الله يا چنانکه ايرانيان 
می گويند “آيت الله ی بدون عمامه” بود." تالش اياالت متحده برای تماس با اپوزيسيون، 
شــاه را به هراس انداخت و به اپوزيسيون مذهبی جســارت بخشيد. پندار اپوزيسيون 
مذهبی درباره ی حمايت آمريکا از آنان اشتباه بود؛ "ناس" می گويد: "بازرگان و ديگران 
چراغ سبز آمريکا را اشتباه دريافتند. پس از انقالب، بازرگان به من گفت: “نمی توانيد 
تصور کنيد که کارتر چه ميزان مشوق ما بود.” اين سخن نشان از دريافت نادرست آنها 

داشت."

فريدون هويدا زمانی که ســفير ايران در سازمان ملل بود، روند تضعيف شاه بوسيله ی 
دولــت کارتر را می ديــد؛ آرام آرام، ايتالفی ميان اپوزيســيون ليبرال، نهضت آزادی به 
رهبری بازرگان و روحانيون تحت رهبری خمينی رخ می نمود. فريدون هويدا می گويد: 
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"از ۱۹77، آمريکاييان پيوســته با ليبرال های ايران تماس داشــتند. آنها ليبرال ها، بويژه 
بــازرگان و جبهه ی ملــی را به مخالفت و اعتراض فرا می خواندند. کامال به اين مســاله 
اطمينان دارم. آن زمــان برخی از ليبرالها به من می گفتند: آمريکايی ها به ما می گويند  
“هنگامه ی اعتراض اســت.”... ]به آمريکايی ها[ گفتم اين کاربازی با آتش اســت. شما 
بدترين دشــمن غرب را به صحنه می آوريد." يکی از ســران برجسته ی وزارت خارجه ی 
آمريکا، با عباراتی مشــابه از ديداری در سال ۱۹77 سخن می گويد: "جسيکا تاچمن، و 
شماری از اعضای شورای امنيت ملی، مخالف حمايت از شاه و دادن گاز اشک آور به 
او برای مقابله با تظاهرات بودند. من به آنها گفتم: “شــما نمی دانيد درباره ی چه سخن 
می گوييد، از ديناميســم تحوالت سياسی در ايران هيچ نمی دانيد، زيرا هيچ کس در آن 

باره نمی داند. شما با آتش بازی می کنيد.”"

سازمانهای اطالعاتی - امنیتی

انقــالب آيت الله خمينی به آرامی و در خالل ســاليان چهره نمود. تنها کند ذهن ترين 
آدميان از پيامدهای آن شگفت زده می شوند.

سلســله گزارش های اطالعاتی ــــ امنيتی اياالت متحده دربــاره ی روند تحوالت ايران، 
يکسره از واقعيت دور بود. يکی از تحليل های وزارت خارجه که در ماه مه ۱۹7۲ نوشته 
شــده، بيانگر اين نکته اســت که حتی آن زمان، برخی از ديپلماتها انديشه ی ]آيت الله[ 
خمينی را حامل "ارزش های ليبرال" می پنداشــته اند، هرچند با جاذبه يی رو به کاستی. 

در گزارش می خوانيم:

"شــاه ايران از نگاه مردم چهره يی است پارسامنش. و هر چند ايرانيان چندان مجذوب 
احساسات پان اسالميستی نيســتند، انگيزش های اسالمی را مهم می شمارند. روحانيون 
ايران نفوذ سياســی چندانی ندارند.... آنها در دهه ی پيشين سنگر دفاع پيشه کرده اند 
و در برابر جنبش ســکوالر باختــه اند.... آيت الله خمينی کــه بدليل فعاليت های ضد 
دولتی دســتگير و در ۱۹6۴ به عراق تبعيد شد، سودای رهبری مسلمانان ايران را دارد، 
اما همکاری نزديک وی با دولت عراق برای تبليغ عليه شاه، هرگونه فرصت آشتی ميان 
او و شــاه کنونی را از بين برده، و از جاذبه اش نزد ايرانيان مســلمان که ممکن بود در 

شرايط ديگر ارزشهای ليبرالی او را بپذيرند، کاسته است."

چارلز ناس، رييس بخش مســايل ايران در وزارت خارجــه از ۱۹7۴ تا ۱۹78، و معاون 



234 »بازی شیطانی«

هيات اعزامی اياالت متحده به تهران در خالل انقالب، می گويد که در آستانه ی انقالب 
۱3۵7، تحليل دولت اياالت متحده درباره ی ايران بويژه بررسی ها و گزارش های شورای 
امنيت ملی ســيا نادرســت بود. ناس می گويد: "در همه ی اين گزارشها، نگاه کلی، بی 
خطر بودن راســتگرايی مذهبی برای رژيم شــاه بود. در عمل هيچ گزارشــی پيرامون 
گروه های اســالمی و فعاليت آنها در ايران نبود. اينچنين، ابتکار عمل از ما گرفته شد." 
گوســت ۱۹77، گزارش ســيا درباره ی ايران با نام "ايــران در دهه ی ۱36۰" نتيجه  در آ
می گيرد: "شــاه شــريک فعال زندگی مردم در دهه ی ۱36۰ خواهد بــود. در آينده ی 
نزديک، هيچ گونه دگرگونی راديکالی در گســتره ی سياســت ايران نخواهد بود." يک 
سال بعد، در اگوست ۱۹78، دومين گزارش سيا بيان می دارد که چنانچه شاه از سياست 
کناره گيرد، ايران شاهد گذار مسالمت آميز قدرت خواهد بود. گزارش ادامه می دهد: 
"ايران در شــرايط انقالبی يا حتی پيشــا- انقالبی نيست." در ۱۹78، هنگامی که کارتر 
فروپاشــی سياســی ايران را از تلويزيون تماشــا می کرد، در نامه يی بــه اداره ی امنيت 
ملی، شکوه گويان می نويســد که "از کيفيت گزارش های اطالعاتی دريافتی درباره ی 
رويدادهای ايران ناخشنود" است. اما سيا بدون کارشناسان خبره در مسايل ايران، آشنايان 

به زبان فارسی و اسالم شناسان زبده، نمی توانست بهتر از آن باشد.

درياساالر "ستنســفيلد ترنر"، رييس سيا در دوره ی کارتر، می گويد: "در ۱۹77، اسالم 
را نيرويی مهم بلحاظ سياســی نمی دانستيم. سيســتم اطالعاتی - امنيتی آمريکا، برای 
درک جنبش اســالمی به اندازه ی کافی مجهز نبــود. ما توان بالقوه ی جنبش خمينی را 
دست کم گرفتيم." اما شرايط بسيار بدتر از آن بود. ورای مساله ی نبود کارشناسان زبده 
در مســايل ايران، براستی هيچ کس در دولت کارتر حتی خمينی را هم نمی شناخت و 
نمی دانستند که او کيست، مگر زمانی که بسيار دير شده بود. "هنری پرچت"، مسوول 
ميز ايران در ۱۹78، از پيامی که در کوران انقالب ايران از تهران دريافت کرده است، 
ســخن می گويد: "وزارت خارجه تلگرامی از سفارت آمريکا در تهران دريافت کرد که 
در آن از خمينی با نام "رهبر مذهبی ايران" ياد شــده بود. در واشــينگتن آنها که پيام را 

خواندند نمی دانستند که رهبر مذهبی ايران کيست!"

هر چند هزاران آمريکايی، و از آن ميان صدها افسر اياالت متحده، نيز يکی از مهمترين 
دفاتر سيا در ايران بود، شمار کمی از آنها درباره ی فرهنگهای گونه گون ايران، مذهب 
گاهی داشــتند. همه ی شــخصيت های آمريکايی  زيرزمينی و نيروهای اپوزيســيون آ
در خاطــرات خويش درباره ی انقالب ايران نوشــته اند که ايــاالت متحده به اطالعات 
دريافتی از شــاه و اطرافيان نزديک او پيرامون سياســت داخلی ايــران متکی بودند. 
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بخشــی از اين اطمينان برخاســته از، اعتماد ضمنی واشنگتن به شــاه و لغزش ناپذيری 
ساواک و ساز و کار اطالعاتی و امنيتی شاه بود، از سوی ديگر شاه بسختی با هر گونه 
تماس از سوی اياالت متحده با روحانيون و اپوزيسيون مخالفت می کرد. "والتر کاتلر"، 
ديپلمات کارآزموده ی اياالت متحده که در دهه ی ۱۹6۰ در تبريز، دومين شــهر بزرگ 
ايران، خدمت کرده اســت، می گويد که حتی آن هنگام، تماس با روحانيون کار آسانی 
نبود. کاتلر باز می گويد: "هنگامی که در تبريز بودم، از من خواسته شد تا با روحانيون 
گفتگو کنم، اما شــاه، نشست و برخاســت با مذهبيون را نهی می کرد و ساواک ما را 
می پاييد." تا پيش از دهه ی ۱۹7۰، آنگاه که نيکسون و کيسينجر سياست همکاری با شاه 
را برگزيدند، به فرمان واشنگتن، شخصيت های اياالت متحده از اپوزيسيون و نيروهای 
مذهبی دوری گزيدند. اولويت نخست دفتر پر طمطراق سيا در ايران، پيگيری اهداف 
جنگ ســرد، تعقيب پرسنل بلوک شوروی در ايران و نظارت بر تجهيزات جاسوسی و 

مراقبت آمريکا در مرزهای شمالی ايران بود.

يکی از شــخصيت های ارشــد ســيا و مامور خدمت در ايران، می گويد که چون شــاه 
به دخالت جاسوســان اياالت متحــده در رابطه با روحانيت مايل نبود، گســتره ی نفوذ 
اپوزيســيون مذهبی از حد فراتر رفت. "پرچت" می گويد که تماس های اياالت متحده 
گاه بودند. او می افزايد:  با روحانيون بوســيله ی ساواک ايران رديابی می شــد و از آن آ
"يکی از افسران سياسی سفارت برای گفتگو با يک روحانی قرار مالقاتی تنظيم کرده 
بود که بی درنگ از ســوی وزير دربار به سفير ما تلفن شد که: افسر سياسی شما قرار 

مالقاتی با فالن روحانی دارد. فکر نمی کنيم چنين کاری درست باشد."

بــا اين همه، در ميانه ی دهه ی ۱۹7۰، نشــانه های خطر و نارضايتی، بوســيله ی سيســتم 
اطالعاتی آمريکا، آنهم نه از داخل ايران که در خارج احســاس شــد. بگفته ی بســياری 
از شــخصيت های سياســی اياالت متحده، نخست انگليســی ها به واسطه ی حضور صد 
ســاله شان در ايران و سپس اســراييلی ها که سرويس جاسوسی شــان، موساد، در بازار 
نفوذ داشــت، نشــانه ها را دريافتند. "پرچــت" می گويد: "بهترين منبــع اطالعاتی من 
انگليسيها بودند. آنها از اطالعات بيشتر و نيز دورانديشی برخوردار بودند. گزارشها و 
برآوردهايشــان هم خوشبينانه نبود. اسراييل نيز، بسيار پيشتر از اياالت متحده دريافت 
که ســرانجام شــاه فرا رسيده اســت. پرچت می افزايد که در حدود ۱۹76 هنگامی که 
همراه يک ســناتور آمريکايی در ايران بودند، با صورتجلسه يی که در آن "هلمز"، سفير 
ايــاالت متحده، خطاب به ســناتور آمريکايی، ايران را امن خوانده بــود، آغاز کردند؛ 
"خوب، ما برای ديدار با يوری البرانی، ســفير اسراييل  در ايران، راهی شديم، او گفت 
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که شــاه از سوی اپوزيسيون مذهبی با مشــکل جدی روبرو است. نخستين بار بود که 
آن را می شــنيدم. هيچ کس در سفارت هرگز از آن سخنی بر زبان نرانده بود." بگفته ی 
پرچت، دو ســال بعد، هشدارهای اسراييل باز هم بيشتر شد. "در ۱۹78، يکی از افسران 
وزارت خارجه ی اسراييل به ديدار ما در سفارت آمد و گفت: ما در دوره ی پس از شاه 
هســتيم و بايد آماده باشيم." آن زمان، بســياری از دولتمردان اياالت متحده بر اين باور 

بودند که شاه توفان را از سر می گذراند.

در ميانه ی دهه ی ۱۹7۰، اندک اندک به شــمار سياستگزاران و شخصيت های اطالعاتی 
اياالت متحده که سقوط شاه را محتوم می دانستند، افزوده شد. "هارولد ساندرز"، معاون 
وقت وزير خارجــه در امور خاور نزديک و جنوب آســيا، می گويد: "می توانيد روز 
شــمار سالهای ۱۹77 و ۱۹78 را برداريد و شمار روزافزون کسانی را که عقيده داشتند 

شاه تاب نمی آورد، ببينيد."

جنبه ی مهم و بدون پيشــينه ی تاريخی در گســتره ی سياســت گــذاری اياالت متحده 
درباره ی ايران در دهه ی ۱۹7۰، به بيماری شــاه باز می گردد. اين مســاله از آن رو مهم 
گاهی همگان از بيماری مهلکی که شــاه بدان دچار بود، بر همه ی محاســبات  بود که آ
اياالت متحده در پيوند با آينده ی ايران ســايه می گستراند. چنانچه شاه در دفتر کارش 
می مرد و برنامه يی برای گذار آرام قدرت نمی بود، خطر آشــوب در ايران بســيار بود. 
بگفته ی فريدون هويدا که برادرش نخســت وزير ايران بود، بيماری شــاه را از ســال 
۱۹6۹ تشــخيص داده بودند و هر چند تالش می شد اين مساله پنهان بماند، "در ميانه ی 
گاه  دهه ی ۱۹7۰ شــنيدم که شاه ســرطان دارد. بی گمان اياالت متحده از اين واقعيت آ
بوده اســت، زيرا اين نه چنان مســاله يی اســت که بتوان مخفی داشــت. بويژه که شاه 
از چند پزشــک، درباره ی بيماريش شــنيده بود و با پزشــکان آمريکايی نيز مشورت 
می کرد." گواهی سياستگزاران دولت کارتر و برجستگان اطالعاتی - امنيتی، درباره ی 
گاهی اياالت متحده از ســرطان شــاه متناقض اســت. "هارولد ساندرز"، رييس بخش  آ
خاورميانه يــی وزارت خارجه، می گويد کــه اياالت متحده تا زمانی که شــاه، ايران را 
ترک گفت، از بيماريش مطلع نبود. اما "چارلز کوگان"، افســر پيشين سيا، می گويد که 
گاه  بحران ايران "در واقع زمانی آغاز شد که فرانسويها در اوايل ۱۹7۲ از بيماری شاه آ
شــدند. فکر می کنم سرانجام در ۱۹76 پی به ســختی بيماری برديم." بگفته ی کوگان، 
ريچارد هلمز، ســفير اياالت متحده در تهران، پی به بيماری ســرطان شاه برده بود و آن 
را با واشــنگتن در ميان نهاد. کوگان می گويد: "فکــر می کنم ريچارد هلمز، در ۱۹7۵ 
گزارشــی در اين باره به واشــنگتن نوشــت، اما چنين می نمود که توجه کسی را جلب 



237 »بازی شیطانی«

نکرد. فرانســوی ها از ۱۹7۲ اين مساله را می دانســتند، زيرا يکی از پزشکان معالج شاه 
با ســازمان جاسوسی فرانسه پيوند داشــت." يکی ديگر از برجستگان سيا که تجربيات 
فراوانی در ايران داشــته اســت، بی پرده می گويد: "می دانستيم که شاه بيمار است. ما 
گزارش هايی ـ از منبعی بســيار خوب ــ دريافت کرديم." در اواخر دهه ی ۱۹7۰، ســيا 
می توانست به آسانی پايان نزديک شاه را ببيند. "ديويد النگ" که در اداره ی اطالعاتی 
- امنيتی وزارت خارجه کار می کرد، می گويد که بيماری شــاه برای واکنش درباره ی 
ايران کافی بود: "واقعيت بيماری ســرطان شاه آشکار بود. اما درباره ی آن سخنی گفته 
نمی شــد. ولی، ما می دانستيم که شاه در شــرايط خوبی نيست و بايد از آن جلوگيری 

می کرديم."

از کسانی که دست آخر به اين باور رسيدند، سرانجام شاه در رسيده است، برژينسکی 
و حاميان سرسخت شاه يعنی گروه راکفلرــ کيسينجر بودند، که تا اواخر ۱۹78 بر اين 
پندار بودند که شــاه نجات می يابد. ســفارت آمريکا در تهران، دامنه ی تهديد عليه شاه 
را به ُکندی دريافت، اما مشــاوران حاشيه يی اياالت متحده نبض رويدادهای ايران را در 
دست داشتند و گزارش های ارسالی آنها به واشنگتن بهره ی بيشتری از واقعيت داشت. 
کارشناسان مستقل سيا، که برخی از آنان سالهای بسياری را در ايران سپری کرده بودند، 
پيش از همه ايران را در سراشــيب ســقوط يافتند. يکی از شخصيت های سيا می گويد: 
"مــن در ۱۹76 ايــران را ترک گفتم و به چهار نفر از دوســتان نزديکم پيشــنهاد کردم 
اموالشــان را از ايران خارج کنند، زيرا ايران آينده ی روشــنی ندارد." اما بدبينی هايی از 

اين دست، در سناريوی خوشبينانه ی گزارشهای سيا ره نبرد.

ســوليوان تا تابستان ۱۹78 بر اين پندار بود که رژيم شاه ادامه می يابد. او در خاطراتش 
با نام "ماموريت در ايران" می نويسد که برخی ديپلماتها سقوط شاه را حس می کردند. 
ســوليوان، سخنان يک شخصيت سفارت فرانســه را باز ميگويد که "انتظار دارد شاه تا 
يکسال آينده سرنگون شــود." با اين همه، سوليوان می گويد: "ما احساس می کرديم که 
شــاه در مخمصه گرفتار آمده اســت... اما نشــانه يی از آغاز يک انقالب نبود." يک 
ســال زودتر، سوليوان در تلگرامی به واشــنگتن با عنوان "کاه در باد" با اشاره به جنبش 
مذهبــی در ايران می گويد: "هرچند تحجر و تعصب مشــخصه ی راســتگرايی مذهبی 
اســت، برخی از روحانيون پراگماتيک به همکاری با نيروهای چپ ] جبهه ی ملی[ در 
زمينه ی حقوق بشر مايل اند." سوليوان تلويحا می گويد که "طغيان" مذهبی با احياگری 
اسالمی در پاکستان، عربستان ســعودی و ترکيه تقويت می شود، اما نتيجه می گيرد که 
دولت شــاه "مهار" جنبش مذهبی را در دست دارد. سوليوان در خاطراتش می پذيرد که 
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گاهی اندکی از اسالم داشته است و نه کارمندان او و سيا هيچکدام  درک نادرست و آ
کمکی برای او نبودند:

"کوشش من برای نفوذ در چيستی شيعيگری پيوسته ناکام می ماند.... افسران سياسی و 
گاهی بيشتر درباره ی ذهنيت  اطالعاتی ما نيز نمی توانســتند تمايل مرا برای دريافت آ

شيعی پاسخگو باشند."
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پس از انقالب 57

دوران کم فراز و پر نشیب

ارتباط های امریکایی

"ريچارد کاتم"، کارمند ارشــد ســفارت اياالت متحده در ايران، کســی است که ظاهرا 
"عقالنيــت شــيعی" را درک کرد. کاتــم در نيم دهه ی نخســت ۱۹۵۰، گرداننده ی تيم 
عمليات پنهانی ســيا در ايران بود. "جان والر"، رييس سيا در ايران، در اواخر سال ۱۹۴۰ 
و آغــاز دهــه ی ۱۹۵۰، می گويد: "ريچارد کاتم، از افســران ويژه ی مــن بود." کاتم در 
۱۹۵8، استاد دانشگاه پيتســبورگ شد، ولی همچنان با سيا همکاری می کرد. در خالل 
دهــه ی ۱۹6۰ و ۱۹7۰، کاتم بــا مخالفان حکومت ايران در جبهــه ی ملی نيز چهره های 
برجسته ی مذهبی روابط نزديکی داشت. کاتم بويژه با دو نفر از ياران نزديک خمينی 
در دوره ی تبعيــدش در پاريس، در ۱۹78 و هنگامه ی انقــالب، يعنی ابراهيم يزدی و 
صادق قطب زاده، نزديک شد. اين دو سالهای بسياری را در اياالت متحده سپری کرده 
بودند و با انجمن دانشــجويان مسلمان که به اخوان المسلمين وابسته بود و ابراهيم يزدی 
از بنيان گذاران آن در ســال ۱۹63 بود، همکاری می کردند. کاتم، نخستين بار ابراهيم 
يزدی را در دهه ی ۱۹۵۰، زمانی که افســر ســيا در ايران بود، آشنا شد. در دهه ی ۱۹6۰، 
ابراهيم يزدی بين ايران، فرانسه )پاريس( و اياالت متحده در رفت و آمد بود و با قطب 
زاده و فعاالن مذهبی هوادار آيت الله خمينی، کار می کرد. يزدی در ســال ۱۹67، در 
شــهر هوستون ايالت تگزاس آمريکا ساکن شد و به پژوهش و تدريس در کالج پزشکی 

"بيلور" پرداخت.

اوايل ۱۹78، نام "ريچارد کاتم"، در نامه های ســری وزارت خارجه و گزارش های ســيا 
از ايران، ديده شــد. در ماه می، "جان استمپل" کارمند سفارت اياالت متحده در ايران، 
با محمــد توکلی، يکی از رهبران جنبش خمينی، ديدار کــرد. توکلی می گويد که "آيا 
]اســتمپل[ پروفسور کاتم را می شناسد؟" بر پايه ی گزارش ارسالی استمپل به واشنگتن، 
توکلی از او می پرســد: "آيا او براستی عضو وزارت خارجه است؟ و اگر مانعی نيست، 
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نام استمپل را به پروفسور کاتم بگويد تا مطمين شود؟" چند هفته بعد، استمپل با محمد 
توکلی و مهدی بازرگان، رهبر نهضت آزادی ديدار کرد و توکلی ــ با اشاره ی آشکار به 
کاتم ــ کنجکاوانه می پرســد که آيا دولت کارتــر، جز وزارت خارجه، "کانال ويژه يی" 
به سفارت دارد؟ استمپل می نويســد: "توکلی گفت: زمانی که کاتم در وزارت خارجه 
بوده اســت، جنبش مذهبی اطالعات زيادی در اختيار او گذارده و همچنان نيز." کاتم 
همچنان به ســفرهای خويش بــه تهران و پاريس برای ديدار بــا خمينی، يزدی و قطب 
زاده، ادامه می داد. در ژوين ۱۹78، "چارلز ناس"، از ســفارت اياالت متحده، به "هنری 
پرچت"، مســوول ميز ايران در وزارت خارجه نوشــت: "برای ما جالب بود که ريچارد 
گاه بوديم، همچنان رابط اصلی اياالت متحده  کاتم، همانگونه که بســياری از ما بدان آ
و نهضــت آزادی بــود و او را تاييد هم می کردند." در ماه دســامبر، زمانی که پيروزی 
انقالب روشــن می نماييد، گزارشــی سری از ســفارت اياالت متحده، به شايعه ی ورود 
پنهانی کاتم به تهران اشــاره می کند. "اطمينان داريم که کاتم اينجا نيســت. سپاسگزار 

خواهيم بود، چنانچه وزارت خارجه بودن وی در پتسبورگ را تاييد کند."

اما همان هنگام، کاتم، باالتر از کانالهای مرســوم در وزارت خارجه، تالش می کرد ميان 
ابراهيم يزدی، قطب زاده و ديگر ياران نزديک به خمينی، با برجستگان واشنگتن پيوند 
زنــد. "پرچت" می گويد که کاتم همواره در تالش برای ايجاد فضای گفتگو ميان ياران 
خمينی و دولت آمريکا بود. پرچت می افزايد: "در اواخر ۱۹78، کاتم گفت که ابراهيم 
يزدی به واشــنگتن ســفر می کند و ما بايد او را ببينيم. کاتم، يک عضو شورای امنيت 
ملی را به نام گری ســيک، که با وی هم عقيده بــود، فرا خواند. ريچارد کاتم به دليل 
روابطش با مخالفان حکومت ايــران، چندان در وزارت خارجه مقبول نبود.... تنها گاه 
گاه، افراد بخش حقوق بشــر به سرپرستی "اســتيو کوهن"، با مخالفان رژيم در ارتباط 
بودند." سرانجام، پرچت و ديگران در وزارت خارجه، فضايی برای گفتگو با انقالبيون، 
و از آن ميان ابراهيم يزدی و دامادش، شهريار روحانی پديد آوردند. ديدارها در پاريس، 
و تهران ادامه يافت و کاتم برخی افراد ســفارت اياالت متحده را به آيت الله بهشــتی، 
نماينده ی خمينی در ايران در ماه های پيش از انقالب شناساند. ايرانی ها به آمريکايی ها 
اطمينان دادند که خمينی جاه طلبی سياسی نيست و نبايد از او هراسی به دل راه دهند.

چند ماه بعد، خمينی قدرت را بدست گرفت و به برپايی نهادهايی برای تثبيت قدرت 
روحانيت در ربع سده ی آينده آغازيد: نهادهايی چون کميته ها، سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی، فقها و خبرگان اســالمی، دادگاههای انقالب و شــورای انقالب. شــماری از 

وابستگان رژيم شاه اعدام شدند، و شماری هم بوسيله ی پيروان خمينی کشته شدند.
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پس از انقالب

پس از انقالب، اياالت متحده ســخت کوشــيد تا شــوک برآمده از انقــالب ژانويه ــ 
فوريه ی ۱۹7۹ ايران را بر طرف سازد.

تــالش آمريکا، برقراری روابط ديپلماتيک با رژيم جديد تهران بود، اما اياالت متحده، 
آغازی بد داشــت. "والتر کاتلر"، ديپلمات کارآزموده ی آمريکايی و ســفير آمريکا در 
جمهوری اســالمی در ميانه ی ۱۹7۹، می گويد: "در پــی برقراری گفتگو با جمهوری 
اسالمی بوديم. من بايد به ايران می رفتم و با رژيم جديد، از خمينی تا ديگران به تفاهم 
می رســيدم." کاتلر در ميانه ی دهه ی ۱۹6۰ کنسول اياالت متحده در تبريز بود. او نيز 
بيشتر دهه ی ۱۹8۰، سفير اياالت متحده در عربستان سعودی بود. کاتلر، نامزد جانشينی 
بيل ســوليوان، مامور تشکيل تيمی برای ايران شد. سوليوان، سفير پيشين اياالت متحده، 
به دليل روابطش با شــاه مهره يی سوخته بشــمار می آمد. کاتلر می گويد: "انتخاب من 
بســيار شتابزده بود. من بايد خيلی زود گروه جديدی را سامان می دادم. سايرس ونس، 
وزيــر خارجه، به من گفت: هر کس را که می خواهی انتخاب کن تا از مســووليت های 
ديگــر فارغش کنم."؛ اين يعنی ونس هر کس را که کاتلر بر می گزيد، می پذيرفت. اما 
آنچه کاتلر نيز نمی دانست، به گروگان گرفته شدن افراد تيمش در ماه نوامبر آن سال تا 

۱۵ ماه پس از آن و در شرايطی ددمنشانه بود.

کاتلر می گويد: "ما بايد به ايرانی ها ثابت می کرديم که شــيطان بزرگ نيستيم." واقعيت 
اتکاء انقالب ايران به اســالم، و نه ناسيوناليســم چپگرا، سياســتگزاران اياالت متحده، 
ديپلماتها، برجســتگان ســيا و اعضای شــورای امنيت ملی چون زبيگنو برژينسکی و 
ديگران را وسوســه کرد. کاتلر می گويد: "ما در جنگ ســرد درگيــر بوديم و انقالبی 
اســالمی روی داده بود، من نيز سالهای بسيار در ايران بودم و می دانستم آنجا، چه سوء 
ظنی به روسها هست. فکر می کردم قدرت اسالم، ما را در صورت تالش اتحاد شوروی 
برای نفوذ در ايران ياری می کند.... دغدغه ی مشترک همه ی ما، نفوذ اتحاد شوروی به 

آن بخش از جهان بود."

اما کاتلر، هرگز به ايران نرســيد. قطعنامه ی کنگره که در سال ۱۹7۹ خمينی را محکوم 
کرد، خشم او را برانگيخت، و بگفته ی کاتلر از قول ابراهيم يزدی، خمينی بر آن بوده 
تا روابط ايران را با اياالت متحده يکســره بگسلد. يزدی، در مقابل، خمينی را به آرامش 
بيشــتر و صرفا نپذيرفتن ســفير اياالت متحده واداشته اســت. انتصاب کاتلر به سمت 
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ســفير اياالت متحده در ايران منتفی شــد. اما ديگر افراد تيــم او در راه ايران بودند و 
بســياری از آنان در ماه نوامبر به گروگان گرفته شــدند. برخی از آنها پيشــتر در ايران 

خدمت کرده بودند، ولی هيچيک شناختی از اسالمگرايی نداشتند.

"بروس الينگن"، مســوول ســفارت آمريکا در غياب ســفير اين کشــور که پيشتر دو 
ماموريت مختصر در ايران داشــت، بی پرده می گويد: "من اســالم شــناس نيســتم." 
ماموريت اعزام او را به ژاپن لغو کرده و با اصرار او را به ايران فرستادند، چون وزارت 
خارجه تنها "در پی افســران آماده به خدمت کارمندان سرويس خارجی بود." اينچنين، 
آيا الينگن فرصت يافت اسالم و ايديولوژی خمينی را بشناسد؟ الينگن پاسخ می گويد: 
"خير! و تقريبا هيچکس چنان امکانی نيافت." "توماس آرن"، رييس جديد دفتر ســيا، 
انتصــاب خويش را به اين ســمت "تصادفی بوروکراتيک" خوانــده، می گويد که برای 
درک ديناميسم جنبش اســالمی برهبری خمينی، دولت اياالت متحده کمترين کمکی 
بــه او نکــرد. او می گويد: "از زبان من بازگــو کنيد که هيچ گونه آموزش يا دســتور 
کادميک درباره ی سياســت، فرهنگ و اقتصاد ايران نبــود. تنها از من انجام  العمــل آ
وظايفی چند و ارتباط با افرادی مشــخص را خواســتند. "جان ليمبرت"، يکی ديگر از 
ديپلمات های کارآزموده ی اياالت متحده است که به فارسی بسيار روان سخن می گويد، 
او از زمره کســانی بود که به تلگرام دعوت از داوطلبان اعــزام به ايران برای برگرفتن 
چيزی از ميان ســيل رويدادها، پاســخ مثبت داد. او می گويد: "ساده دالنی چون من و 
بســياری از همکارانم می پنداشتيم که سرانجام رابطه يی ســالم با ايران خواهيم داشت." 
اما آيا ليمبرت، الينگن و همراهانشــان، اسالم را می شناختند، يا ماهيت تشيع راستگرای 
خمينی را دريافتند؟ ليمبرت می گويد: "ما شــناختی درباره ی اسالم نداشتيم." در ماه 
نوامبر، الينگن، آرن، ليمبرت و بسياری از همکارانشان، در بند جمعيتی با هدايت پنهان 

از سوی خمينی، گرفتار آمدند.

دولت نو پديد ايران، آفريده يی دو سر بود. از سويی دولتی "رسمی" به نخست وزيری 
بــازرگان، و افرادی چون ابراهيــم يزدی، صادق قطب زاده و ابوالحســن بنی صدر که 
سرانجام بعنوان نخستين رييس جمهور ايران برگزيده شد، بود، و از سوی ديگر، دولتی 
غير رســمی و موازی که خمينی، تنی چند از روحانيــون کليدی، کميته های انقالب، 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، و مجموعه ی نهادهای اسالمی که آفريننده ی تيوکراسی 
)حکومت دينی( خمينی شــدند، عناصر آن بودند. مناسبات تيم جديد سفارت اياالت 
متحــده و کارمندان وزارت خارجه و ســيا که از ايران ديدن می کردنــد، به گفتگو با 
دولت رســمی که قدرت نفوذ اندکی داشــت، محدود شــد، و از آنسو نيز، خمينی از 



243 »بازی شیطانی«

اياالت متحده دوری می جست. آرام آرام، خمينی با نقشه ی مشخص يک يک نيروهای 
ســکوالر، چپ و مذهبيون ميانه رو را که همه در دهه ی ۱۹7۰ در انقالب ضد سلطنتی 
همراه بودند، منزوی و ســرکوب ساخت. هدف فرجامين او انحصار قدرت در درست 

شورای انقالب بود که نهادی موقت، از روحانيون هوادار خمينی بود.

بگفته ی الينگن:

"ما ارتباط اندکی با روحانيون داشــتيم. من هرگز خمينی را نديدم، و براســتی هيچگاه 
با شــورای انقالب گفتگو نکرديم. حضور روحانيون را در قدرت احساس می کرديم و 
گاه بوديم. اما درکی از دامنه ی قدرتشــان نداشتيم. ماموريت ما اذعان به پذيرش  بدان آ
انقالب اســالمی بود و اينکه ما نيز کشوری مذهبی هستيم و درک اسالم سياسی برای 
اياالت متحده ممکن اســت و شاه آينده يی ندشت. ما دريافتيم که نمی توان خمينی را 
کنار زد. اما بر اين پندار چنگ می زديم که طيف ســکوالر انقالب چيره خواهد شــد. 
بــازرگان، يزدی، قطب زاده نيز بر اين باور بودند که توانايی جلوگيری از نفوذ خمينی 

را خواهند داشت."

افراد ســفارت، با شــماری ازروحانيون شــيعه ی ميانه رو گفتگو کردند، اما به دايره ی 
نزديکان خمينی راه نبردند. همچنان که خمينی قدرت را در انحصار خويش می گرفت، 
بســياری از روحانيون ميانه روتر يا به حاشيه رانده می شدند، يا به قتل می رسيدند، و يا 

تبعيد می شدند.

همچنين، ســازمان ســيا که در پيش بينی رويدادهای ايران در ســال ۱۹7۹ ناکام ماند، 
نتوانست اطالعات درستی در اختيار سفارت اياالت متحده گذارد. "آرن" می گويد:

"به يادم ندارم گزارشی درباره ی آينده ی رويدادهای ايران بدستم رسيده باشد. روی هم 
رفته انتظار واشــنگتن از ســفارت، حمايت از افرادی چون يزدی و بازرگان بود؛ به اين 
اميد که گرايش ميانه رو تقويت شود و از تمايل واپسگرايانه ی رژيم کاسته شود. پايه ی 
چنين انتظاری اميدی پندارگونه بود، نه طرحی مشــخص، يا نشانه هايی از سوی ايرانيان 

دال بر کارآمدی اين نقشه."

اما اگر ســيا پيرامون آينده ی ايران به نتيجه گيری درســتی نرسيد، در مقابل اطالعات 
مهمی درباره ی همســايه ايران، يعنی عراق، به ايران داد. اينچنين، کمتر از دو سال پس 
از آن، ايــران و عراق در گير جنگی خونبار شــدند که نزديک به يک دهه ادامه يافت 
و بيش از يک ميليون کشــته بر جای نهاد. افزون بر رييس دفتر ســيا در ايران، ديگر 
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برجســتگان اين ســازمان، و از آن ميان "روبرت امس" و " جــورج کيو"، در ۱۹7۹ ، و 
پيش از اشــغال سفارت، به ايران رفتند. دست کم يکبار، "روبرت امس" ــ رييس بخش 
خاور نزديک ســيا ــ با آيت الله بهشــتی ديدار کرد و ديگر شخصيت های سازمان نيز 
با يزدی، اميرعباس انتظام و ديگر ســران غير روحانی ايران ديدار کردند. معامله چنين 
بود؛ مبادله ی اطالعات، بويژه در رابطه با عراق. يکی از افراد سيا که آن زمان با مسايل 
ايران در ارتباط بوده اســت، باز می گويد: "زمانی که دولت بازرگان به قدرت رســيد، 
ما برای معامله با آنها کوشــيديم." او می افزايد که سيا در ۱۹7۹، به ايران درباره ی خطر 
تهاجم نظامی عراق، هشــدار داد. "الينگن" نيــز گزارش هايی را که بر پايه ی آنها اياالت 
متحده اطالعاتی را درباره ی عراق به ايران رد کرده است، تاييد می کند، او می گويد:

"ما از ســوی عراق احساس نگرانی داشتيم. مناسبات ايران و عراق در پايين ترين سطح 
بود، و خمينی سخت از صدام حسين بيزار. خمينی در انديشه ی صدور انقالب اسالمی 
بــه عراق بود. بی گمان، عــراق يکی از اهدف اصلی صدور انقــالب بود. به ياد دارم 
کــه اطالعاتی را که ســازمان اطالعاتی آمريکا گردآورده بود فهرســت وار به ايرانی ها 
دادم. مــا اطالعاتی درباره ی تــوان نظامی، آرايش نظامی عراق و اهــداف آنها به ايران 
رسانديم. آن، تجربه يی جديد برای من بود؛ ناگهان، و برای نخستين بار، درگير جاسوسی 

ديپلماتيک شدم."

در حالی که اياالت متحده اطالعات نظامی در اختيار روحانيون ايران و از آن ميان آيت 
الله بهشــتی می گذارد، آرام آرام قدرت واقعی در دســتان روحانيت شيعه رخ می نمود 
و آشــکار ميشــد که افرادی چون بازرگان، يزدی و قطب زاده، براستی نفوذی ندارند. 
اين امر، بويژه درباره ی تســلط بر نيروهای نظامی آشــکار بود. يکی از شخصيت های 
پيشين سيا می گويد: "کمترين هماهنگی ميان بازرگان و نيروهای نظامی نبود. اين يک 
واقعيت بود. روحانيون ســخت بر نيروهای نظامی کنترل داشــتند. آنها ايران را به ۱7 

منطقه تقسيم کردند و بوسيله ی کميته ها افرادی را بر آنها گماردند."

بــا اين همه، شــماری از سياســتگزاران ايــاالت متحــده، گرايش اســالمی در ايران را 
تهديدی برای اتحاد شــوروی پنداشتند. شگفت انگيز آن که شخصيت سرسختی چون 
برژينســکی، مشــاور امنيت ملی افراطی اياالت متحده و مدافــع کودتای نظامی برای 
متوقف کردن انقالب خمينی، نيز چنين می انديشيد. اندک اندک، نگرش برژينسکی 
دگرگونی يافت و مساله ی به بيان او "کمربند بحران" ــ از شمال شرقی آفريقا تا آسيای 
مرکزی ــ را مطرح کرد. "کمربند بحران" منطقه ی رقابت دو ابرقدرت را، که دستخوش 
خيزش اسالمی شده بود، در بر می گرفت. "هنری پرچت"، از شخصيت های آمريکايی 
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مخالف شاه، و کسی که موافق برقراری روابط نزديک با جمهوری اسالمی بود، شرايط 
ايران را در ميانه ی سال ۱۹7۹ باز می گويد:

"پس از انقالب نيز، ايران را از منظر منافع اياالت متحده، کشوری با اهميت می دانستيم. 
"هال ســاندرز" ]معاون وزير خارجه در امور خاور نزديک[ پس از بازگشت از ديداری 
در کاخ ســفيد، به من گفت: ‘اگر بگويم چه شده بســيار خشنود خواهی شد. تصميم 
گرفته شــد که با ايران مناســبات جديدی برقرار کنيم.’ دليل ايــن رويکرد امکان بهره 
گيری از اسالمگرايان عليه اتحاد شوروی بود. اساس تيوری اين بود که با وجود کمربند 
بحران، می توان زنجيری از کشورهای اسالمی را برای کنترل اتحاد شوروی بسيج کرد. 

اين فکر برژينسکی بود."

برژينســکی در خاطراتــش می گويد که حتی پيش از انقالب ايــران در تکاپوی اتخاذ 
سياســت امنيتی همه جانبه يی در پيوند بــا نظريه ی کمربند بحران، برای اياالت متحده 
بوده اســت. مراد برژينسکی از چنين سياستی، برقراری روابط نظامی استوار با مصر، 
عربستان سعودی، پاکستان و ترکيه ــ چهار کشور اسالمی در کمربند بحران ــ پشتيبانی 
از عمان، ســومالی، کنيا، و نيز پاســداری از پايگاههای نظامی آمريکا در کشــورهای 
مختلــف و همچنين در اقيانوس هند، بود. برژينســکی می نويســد: "اواخر ۱۹78، بر 
نظريه ی کمربند بحران پافشــاری می کردم. منظورم پديــد آوردن ‘چهارچوب امنيتی’  

نوينی برای حفظ قدرت و نفوذ اياالت متحده در منطقه بود."

بگفته ی کاتم، برژينسکی سقوط شاه را "مصيبت بار" می دانست. در آغاز، برژينسکی 
معتقد بود که بايد بوســيله ی يک پينوشه ی ايرانی يعنی يک ديکتاتور نظامی، انقالب 
اســالمی را به هر بهايی ســرکوب کرد، اما زمانی که ايــن کار ناممکن نماياند، مايل به 
"پذيرش اتحادی بصورت دوفاکتو با نيروهای اســالمی و رژيم جمهوری اسالمی ايران 
شــد. کاتم می نويسد: "هدف او ثبات سياســی ايران نبود. اولويت نخست برژينسکی، 
پديــد آوردن جبهه يی ضد اتحاد شــوروی در منطقه ی کمربند بحــران بود. تا پيش از 

تابستان ۱۹7۹، برژينسکی به خلوص کمونيسم ستيزی خمينی ايمان آورده بود."

چند ماه بعد، برژينسکی در پی نظريه ی خويش، در الجزيره با بازرگان، نخست وزير، 
و يــزدی، وزير خارجه و مصطفی چمران، وزير دفاع ديــدار کرد. برای چنان ديداری 
زمانــی بدتــر از آن هنگام نبود؛ زيرا چنــد هفته پيش از آن، دولت کارتر به شــاه که 
اختاپوس ســرطان پنجه در جان او انداخته بود، اجازه ی ورود به نيويورک برای درمان 
داد. اين اقدام کارتر افراطيون پيرو خمينی را ســخت به خشــم آورد و تنها 3 روز پيش 
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از ديدار برژينســکی و بازرگان در الجزيره، خمينی آن را دســتمايه ی اقدام عليه جناح 
بــازرگان ــ يزدی در دولت کرد. اين چنيــن، آنچه آن هنگام حرکت خود جوش جمعی 
از دانشــجويان برای حمله به ســفارت اياالت متحده در تهران خوانده شــد و در واقع 
بزرگتريــن بحران ديپلماتيک در تاريخ ايــاالت متحده، رخ داد. آنگاه که ديپلمات های 
آمريکايی به گروگان گرفته شــدند، هر گونه امکان گفتگو ميان اياالت متحده و ايران 
نماند. دولت ايران با رفتاری در خور منطق ديپلماســی، گروگان گيران را دانشجويانی 
ســتيزه جو خوانــد، اما بی گمان همه ی جريان زير نظر خمينــی و حلقه ی نزديکان او 
و برای تثبيت قدرت سياســی دولت غير رســمی و موازی که در کنار دولت رســمی 
نيرو می گرفت، هدايت شد. "والديمير کوزيچکين"، رييس دفتر ک.گ.ب در تهران، 
که چند ســال بعد به غرب گريخت ، اطالع دقيقی درباره ی ســازمان دهنده ی اصلی 
عمليات تروريســتی اشغال سفارت داشت. کوزيچکين می نويســد: "ما از کانال منابع 
اطالعاتی مان می دانســتيم که چه کسی دستور اشغال ســفارت را داده است. فرمان از 
عالی ترين سطح رهبری ايران داده شد و بوسيله ی يک تيم آموزش ديده از اعضای سپاه 

پاسداران انقالب اجرا شد."

پس از اشــغال ســفارت، دولت کارتر کمترين ايده يی دربــاره ی چگونگی برخورد با 
خمينی نداشت. کتاب ها، خاطرات و نوشتارهای بسياری پيرامون بحران گروگان گيری 
نوشــته شده اســت. اما در هيچ يک از آنها، جز پاراگرافی از کتاب خاطرات "هيلتون 
جردن"، رييس ستاد ارتش و مسوول حل بحران، بيهودگی تالش های کارتر را ننمايانده 

اند. هيلتون، کارتر را پشت ميزش در حال نوشتن توصيف می کند:

"اگر ممکن اســت بعدا همديگر را بينيم ــ در حال نوشــتن نامه يی به خمينی هســتم." 
من ]هيلتون[ شــگفت زده با خود می انديشــيدم که اين باپتيست)3۰۰) اهل جنوب، به آن 
فناتيک مســلمان چه می نويســد. به آن مرد چه خواهد گفت؟ شايد در پای نامه امضاء 
کند "شــيطان بزرگ".... کارتر گفت: "اگر خمينی رهبری مذهبی است، که چنين نيز 

می نماياند، نمی فهمم چگونه او از گروگان گرفته شدن افراد ما چشم می پوشد؟"

آغاز پايان دولت کارتر فرا رســيده بود. کارتر نتوانســت خويش را از بند بحران اشغال 
سفارت برهاند. نه با گفتگو توانست چنين کند، نه با تهديد، و نه با طرح خام دستانه ی 
عمليات نظامی برای نجات گروگانها. هرچند تهران بارها و اغلب از کانال واســطه هايی 
مشــکوک، با واشــنگتن مذاکره کرد، آشــکار بود که خمينی برنامه يی در گســتره ی 

)00)(  اعضای کلیسای باپتیست که از جنبش پیوریتن انگلستان نشات گرفت. )م.(
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سياســت داخلی دارد که تا انجــام آن، گروگانها را آزاد نخواهد کرد. هارولد ســاندرز 
می گويد "در ژانويه ی ۱۹8۰، يکی از دولتمردان برجســته ی جمهوری اسالمی گفت: تا 
زمانی که خمينی تک تک عناصر جمهوری اسالمی را در جای خود تثبيت نکند، شما 

گروگانها را نخواهيد داشت."

و اینچنین هم شد.

انقالب ايران، همه چيز را دگرگون کرد. از منظر واشنگتن، انقالب متحدی قابل اعتماد 
و پايگاه جاسوســی و عملياتيش را از دســت داده بود. برای ديگر بازيگر جنگ سرد، 
انقالب ايران هشــداری باز هم جدی تر بود. با وجود وابســتگی آشــکار شاه به اياالت 
متحــده، اتحاد شــوروی و ايران مناســبات ديپلماتيک عادی بر پايــه ی احترام متقابل 
داشــتند. بويژه در زمينه ی روابــط اقتصادی نيز، اتحاد شــوروی و ايران همکاريهای 
بســياری داشــتند. و از همه مهمتر آنکه، ثبات ايران به معنی عدم نگرانی مسکو از بی 
ثباتی و جدايی طلبی در جمهوريهای آسيای غربی بود. اکنون، اين شرايط نبود و برای 
نخستين بار از دهه ی ۱۹۲۰، اتحاد شوروی از سوی اسالم احساس نگرانی کرد و تالش 

اياالت متحده نيز برجسته تر ساختن مصاديق چنين نگرانی بود.
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از پدری امریکایی

تولد نوزادی بنام القاعده

در دل "کمربند سبز"

جهاد

)بخش 1(

"کمربند سبز اسالمی"

ـ که آن ديگری، عربســتان  انقــالب ايران، يکی از دو ســتون حافــظ منافع آمريکا راـ 
ســعودی بود ــ در خليج فارس فروريخت و سياستگزاران پنتاگون و تحليلگران سيا را 
بر آن داشت تا برای بررسی دامنه ی تاثير آن بر متحدان اياالت متحده در منطقه و بطور 
کلی تاثير آن بر حضور آمريکا در خاورميانه، بکوشند. اينچنين، کارشناسان آمريکايی، 
سراســيمه، بر آن شدند تا امکان ســرايت انقالب ]آيت الله[ خمينی به ديگر رژيم های 
پادشــاهی خاورميانه را، از عربستان ســعودی تا مراکش، بسنجند. ولی، درکنار احساس 
تهديد از ســوی خمينيســم، برخی ديگر از سياســتگزاران اياالت متحده آن را فرصتی 

مناسب يافتند.

پيدايش اســالمی افراطی در ايران، نگرانی همه ی همسايگان ايران را و از آن ميان اتحاد 
شــوروی، بزرگ ترين همســايه ی ايران را ســبب شد. رژيم خمينی، بســيار ناگهانی و 
بگونه يــی غير منتظره چهره نماياند و برخی تحليلگران بــر اين باور بودند که خيزش 
اســالمی در ايران به رهبری روحانيون، انگيزه ی خيزش مردم جمهوری های مســلمان 
اتحاد شــوروی خواهد شــد. اين تلقی، بار ديگر نظريه ی ديرينه ی بهره گيری از اسالم 
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برای فروپاشــاندن اتحاد شوروی را از درون امپراتوريش در آسيای مرکزی، زنده کرد. 
همزمان، نقشــه های ديگری برای استفاده از ســازمان های وابسته به اخوان المسلمين در 
افغانســتان برای مقابله با هواداری از اتحاد شــوروی در آن کشــور که آن را نشــانی از 
نفوذ مسکو می پنداشــتند، در شرف تکوين بود. جنبش های اسالمی دوقلو در ايران و 
افغانستان، "زبيگنو برژينسکی"، مشاور امنيت ملی دولت کارتر و "بيل کيسی"، رييس 
سيا در دولت رونالد ريگان را بر آن داشت تا از "اسالم در آسيا"، بويژه در جريان جنگ 

مذهبی افغانستان بهره گيرند.

حضور غير مستقيم اياالت متحده در جنگ افغانستان که 3 ميليارد دالر هزينه داشت 
و جــان صدها هزار انســان  را گرفت، هماوايی و همداســتانی چندين دهه ی آمريکا با 
اســالم سياســی فرا محافظه کار را به ســطحی جديدتر و تهاجمی تر رساند. آمريکا، تا 
پيش از جنگ افغانســتان، اســالم را تنها ســدی دفاعی در برابر توسعه طلبی شوروی 
می دانست، اما در افغانستان، پارادايم حاکم "استفاده از شمشير اسالم" برای تهاجم بود. 
راســتگرايی اسالمی ســالحی تهاجمی شــد و با آغوش باز پذيرای سياست همکاری با 
اخوان المســلمين مصر، بلوک اسالمی برهبری عربستان سعودی و بخشهای ديگر اسالم 
سياســی گرديد. هر چند جنگ افغانســتان را در قالب جبهه يــی ايتالفی نمايانده اند، 
مجاهدان همه اسالمگرا بودند و دو سوم کمک های اياالت متحده به مجاهدان افغانستان 

از کانال پاکستان و عربستان به احزاب بنيادگرای اسالمی می رسيد.

افزون بر اين، جنگ افغانســتان، دگرگونی بنيادينی را در جنبش اســالمی ســبب شد. 
نخســت، راديکالترين بخش اسالمگرايی نيرو گرفت و چنان شد که بتواند در برابر ابر 
قدرت شــوروی در افغانستان بجنگد. دوم، جنگ افغانســتان دسته يی از اسالمگرايان 
خبره در جنگهای چريکی و پارتيزانی و کارهای اطالعاتی و جاسوســی و نيز ترور و 
بمب گذاری در اتومبيلها، پديد آورد. ســوم، اين جنگ، به طور گســترده، به تقويت 
باندهای جهانی پيوند دهنده ی اســالمگرايان را در شــمال آفريقا، مصر، خليج فارس، 
آسيای مرکزی و پاکســتان ياری رساند. در واقع، نقطه ی خيزش جنبش اسالمی، دهه ی 
۱۹7۰، بــود و نيروی محرکه ی آن، ثروت نفتی عربســتان ســعودی، پيدايش بانکداری 
اســالمی با ماهيت شــديدا سياسی و موسســات و نهادهای اســالمی در مصر و ديگر 
کشورهای اسالمی محافظه کار. اما، پس از جنگ افغانستان، جنبش اسالمی راديکاليزه 
شد و خود را نيرومند تر از هر زمان يافت. اواخر دهه ی ۱۹8۰، اسالمگرايان در افغانستان 
و ســودان قدرت را بدســت گرفتند و در عربســتان سعودی و پاکســتان نيروی غالب 
ماندند و تهديدی برای مصر و الجزاير شدند. پايه های القاعده و تروريسم پنهان آن، در 
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اين سالها ريخته شد.

ســازمانهای اطالعاتی اياالت متحده و سياســتگزاران آمريکايی از همه ی اين جريانات 
چشــم پوشيدند و تنها پندار ضربه زدن به اتحاد شوروی در افغانستان را در سر داشتند. 
حتــی سياســتگزاران راديکال اياالت متحده، آســيای مرکزی را "نقطــه ی ضعف" اتحاد 
شــوروی دانسته و آغاز فروپاشی اين کشــور را از جمهوری های آسيای مرکزی تصوير 

می کردند.

و سرانجام، از منظر استراتژيک، جهاد افغانستان اشغال نظامی خليج فارس و ميدان های 
نفتی  آن را که تا پيش از دهه ی ۱۹8۰ برای نومحافظه کاران رويايی بيش نبود، عينيت 
بخشــيد. ميان جنگ افغانســتان و حضــور کنونی ارتش اياالت متحده در قزاقســتان، 
ازبکستان، و ديگر نقاط نفت خيز آسيای مرکزی ارتباط مستقيم هست. جدالی که پای 
ايــاالت متحده را به منطقه يی از جهان که تا دهه ی ۱۹8۰ بيرون از دايره ی نفوذ آمريکا 
بود، گشــود. روندی که از ســالهای ۱۹8۰ آنگاه که مجاهدان افغــان از اياالت متحده، 
چين و اســراييل برای جنگ با ارتش ســرخ کمک گرفتند، آغاز شــد. اين در سالهای 
دهه ی ۱۹۹۰ که جنبش طالبان با همدســتی اياالت متحده پديد آمد، ادامه داشت. امروز 
نيز، جنگ در افغانستان راهگشــای دخالت گسترده ی اياالت متحده در جمهوری های 
اســتقالل يافته ی آسيای مرکزی شده است. اياالت متحده به کمک پايگاه های نظاميش 
در خليــج فارس و اقيانوس هنــد، امپراتوری خويــش را در خاورميانه و خليج فارس 
يکپارچه کرد و کمربندی از کشــورهای عراق، افغانســتان و آسيای مرکزی برای غرب 
به ارمغان آورد. اگر کشــمکش های ســده ی ۲۱، اياالت متحده را در رقابت برای تسلط 
بر منابع نفت و گاز آســيای جنوب غربی، روياروی روسيه يا چين يا هر دو قرار دهد، 
اياالت متحده پيشــتر دست باال يافته اســت، زيرا از آغاز جهاد افغانستان، ارتش اياالت 
متحده زمينه حضور نظامی خويش را در خليج فارس و کشورهای حوزه ی خليج فراهم 

کرده است.

تا پيش از انقالب ايران و آغاز جنگ افغانستان، هيچ کدام از شرايط برای اياالت متحده 
نبود، اما جنگ در آن کشور، برای نخستين بار مقدمه ی حضور مستقيم نيروهای نظامی 
اياالت متحده در آســيای جنوب غربی و خليج فارس شد و زمينه ساز پيوندهای نوين 
نظامی با مصر و عربســتان سعودی و پاکســتان گرديد که به پيدايش نيروهای واکنش 
ســريع، نيروی ســنتکام )فرماندهی مرکزی اياالت متحده( و پايگاه های نظامی جديد 
برای محاصــره ی منطقه انجاميد. اين روند تنها چند هفته پس از ورود ســربازان اتحاد 
شــوروی به افغانستان آغاز شــد و در ژانويه ۱۹8۰ در قالب بيانيه ی کارتر که "دکترين 
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کارتر" خوانده شــد، اعالن گرديد. "دکترين کارتر" بازگويی دوباره ی ادعاهای پيشــين 
اياالت متحده درباره ی خليج فارس بود که نخســتين بــار فرانکلين دالنو روزولت در 
۱۹۴3 و پس از او دوايت آيزنهاور در ۱۹۵7 بيان کرده بودند. کارتر گفت: "بگذاريد 
وضعتمان را کامال روشــن کنم. هرگونه اقدامی از سوی نيروهای خارجی برای تسلط بر 
خليج فارس، به منزله ی تجاوز به منابع حياتی اياالت متحده خواهد بود." هر چند روی 
ســخن بيانيه ی کارتر، اتحاد شــوروی بود، ســخنانش چيزی بيش از خودستايی و الف 
زنــی نبود. در ۱۹8۰، اياالت متحده هيچ نيرويی درخليج فارس، برای مقابله با حمله ی 
احتمالی اتحاد شــوروی نداشت و در شرايط اضطراری توانايی ترابری هوايی و دريايی 
در خليج فارس نداشــت. صد البته اتحاد شــوروی در انديشه ی تجاوز به خليج فارس يا 
اشــغال آن نبود. اعزام نيرو به افغانســتان در ۱۹7۹  که، هرچند با اکراه، از سوی اتحاد 
شــوروی انجام گرفت، در حکم آخرين چاره برای دفاع در برابر تهديد بدقت حساب 
شده ی ماجراجويان اسالمگرای افغان زير پشتيبانی اياالت متحده و پاکستان بود. حتی 
چنانچه در افغانســتان تهديــدی برای منافع اياالت متحده در خليــج فارس بود، آن، نه 
تهديد از خارج و از ســوی اتحاد شــوروی که کامال از داخل کشورهای منطقه بود، اما 
در ميــدان داخلی نيز، توانمندی اياالت متحــده گمان انگيز می نمود. برای نمونه، اگر 
ايران يا عراق ضد رژيم های خليج فارس وارد جنگ می شــدند، يا يک کودتای نظامی 
خاندان سلطنتی سعودی را سرنگون می کرد، توانايی آمريکا برای واکنش در برابر چنان 

رويدادهايی بسيار ترديد بر انگيز بود.

در آمريکا، بســی پيش از بحران افغانستان، پيرامون تهاجم به عربستان سعودی و اشغال 
ميدان هــای نفتی آن بحث هايی بود. اين بحث هــا در ميانه ی دهه ی ۱۹7۰ پس از تحريم 
نفتی کشــورهای عربی و افزايش ۴ برابر بهای نفت از سوی کشورهای صادر کننده ی 
نفت )اوپک( در  ۱۹73-7۴، مطرح شد. هنری کيسينجر، وزير خارجه ی وقت اياالت 
متحده، استراتژی اعزام نيروی نظامی به خليج فارس را ارايه کرد. در ۱۹7۵، نوشتاری 
با عنوان "مصادره ی نفت اعراب" در نشــريه ی "هارپر" منتشــر شــد. نشريه ی "هارپر"، 
نويســنده را، با نام مستعار "مايلز ايگنوتوس"، "اســتاد و مشاور نظامی ساکن واشنگتن 
و مرتبط با سياســتگزاران برجســته ی دولت اياالت متحده" معرفی کرد. گفته می شــد 
کــه "ادوارد لوتويک"، تحليلگر نظامی نومحافظه کار در مرکز پژوهشــهای بين المللی 
دانشگاه جان هاپکينز، نويسنده ی مقاله بوده است، هر چند که لوتويک منکر آن شد. 
همان زمان، "روبرت توکر"، ديگر اســتاد مرکز پژوهشی هاپکينز، نوشتار مشابهی برای 
نشريه ی "تفسير"، متعلق به انجمن يهوديان آمريکايی نوشت، و اينچنين سيل نوشتارهای 
ديگر در دفاع از سياســت اشــغال ميدان های نفتی عربستان سعودی روان شد. بگفته ی 
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"جيمز اکينز"، ســفير اياالت متحده در عربستان ســعودی در ميانه ی دهه ی ۱۹7۰، که 
متوجه ظهور ناگهان سلســله نوشــتارهايی در تاييد سياست مذکور شــده بود، نوشتار 
نشــريه ی هارپر "بيان می کرد که چگونه بــا مصادره ی ميدان های نفتی عربی ]و[ وارد 
کردن نفت آن به شــرکت های نفتی تگزاس و اوکالهما، می توانيم مشکالت اقتصادی و 
سياســی خويش را مرتفع سازيم. من می دانستم که آن نوشتار پيامد سياستی ژرف، پس 

پرده است. ممکن نيست 8 نفر، همزمان و مستقل از هم، چنين نظری را ارايه دهند."

"جيمز اکينز"، به بيان خويش مرتکب "اشــتباهی مهلک" شــد کــه پيامد آن برکناريش 
از ســمت ســفير اياالت متحده در عربســتان بود. "من در يک مصاحبه ی تلويزيونی 
گفتــم هر کس که چنان نظری را مطرح کرده، يا مجنون اســت، يا جنايتکار، يا مامور 
اتحاد شــوروی." چندی بعد اکينز دريافت که رييسش، هنری کيسينجر، صحنه گردان 
اين ماجرا اســت. آن سال، اکينز از کار برکنار شــد. کيسينجر هيچگاه به نقش خويش 
بعنوان محرک اصلی آن نوشــتارها اعتراف نکرد، اما در مصاحبه يی با نشريه ی"بيزنس 
ويک" در همان ســال، در لفافه عربستان سعودی را تهديد کرد که آمريکا "در صورت 
عــدم همکاری کشــورهايی چون عربســتان ســعودی و ايران، بهای نفــت را با جنگ 
سياســی گسترده عليه اين کشورها و به خطر انداختن ثبات سياسی و امنيتی آنها پايين 
می آورد." يکی از برجســتگان ســيا که در دهه ی ۱۹7۰ در خليج فارس بوده، پيرامون 
نظرات کيســينجر درباره ی عربستان سعودی و شيخ نشــين های خليج فارس مسايلی را 
بيان کرده است. کيسينجر، برای ترســاندن عربستان سعودی، يکی از کارگزاران سيا را 
که برای ماموريت ديگری به خاورميانه فرستاده شده بود، فراخواند و گفت: "يکی از 
شيخ نشــين ها را انتخاب و حکومتش را سرنگون کنيد تا درس عبرتی باشد برای سران 
عربســتان سعودی." بگفته ی آن شخصيت ســيا: "بدين منظور، ابوظبی يا دوبی انتخاب 
شــد. اما زمانی که مافوقم به خليج فارس سفر کرد و با روسای بخشهای سيا در منطقه 
گفتگو کرد، هيچيک موافق اين کار نبودند. اينچنين، قضيه منتفی شــد و کيســينجر 

هم دنبال آن را نگرفت."

تا پيش از جنگ افغانســتان، طراحــان نظامی اياالت متحده به اينکــه در دهه ی ۱۹7۰، 
اياالت متحده نمی توانســت به ســرعت دهها هزار يا صدها هزار نيرو به خليج فارس 
گاه بودند و با همه ی گزافه گويی های سران آمريکا درباره ی اشغال ميادين  بفرســتند، آ
نفتی کشورهای عربی، نيروهای اياالت متحده در منطقه نقشی نداشتند. کارتر با اعالن 
دکترين خويش گام های نخستين را برای فراهم آوردن زمينه های دخالت مستقيم اياالت 
متحده در خليج فارس برداشــت. تشــکيل نيروهای واکنش ســريع، واحدهای نظامی 
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"فرا مرزی" با قابليت ترابری دســت کم چندين هزار نيرو به خليج فارس، در صورت 
بحران در اين منطقه. در دوره ی رياســت جمهوری رونالد ريگان، نيروی واکنش سريع 
گسترش يافت و به ســنتکام ) فرماندهی مرکزی اياالت متحده( بدل شد که ساختاری 
کامال نويــن يافت و دامنه ی نفوذش خليج فارس و نيز مناطق غرب آفريقا تا آســيای 
مرکزی و افغانستان را در بر گرفت. سنتکام، همان نيروی فعال در جنگ نخست خليج 

فارس، جنگ افغانستان در ۲۰۰۱ ، و جنگ عراق در ۲۰۰3  بود.

از منظــر زبيگنو برژينســکی، در ۱۹7۹، حضــور فراگير نظامی ايــاالت متحده در 
خاورميانه، خليج فارس و آســيای مرکزی، قدرت آمريکا نبود. برژينســکی، مشــاور 
امنيت ملی دولت کارتر، ايجاد "کمربند ســبز اســالمی" را تنهــا راه مقابله با "کمربند 

بحران" می دانست.

در کمین "نقاط ضعف" مسکو

سياست بسيج اســالم عليه اتحاد شوروی، پيشينه يی ديرينه در تاريخ جنگ سرد دارد. 
در دهه هــای ۱۹۵۰ و ۱۹6۰، استراتژيســت های اياالت متحده نگاهــی ترديدآميز به اين 
سياســت داشــتند. دليل مخالفت با اين سياست در آمريکا موفقيت مسکو در آرام نگه 
داشــتن جمهوريهای آســيای مرکزی، کوچاندن جمعيت های قومی و جايگزينی آنها با 
مهاجران روس در آن مناطق، و ســرکوب جنبش های اســالمی بود. افزون بر آن، دوری 
جغرافيايی جمهوريهای شــوروی، امکان دسترســی اياالت متحده به مردم آن مناطق را 
محدود می کرد. ولی در دهه ی ۱۹7۰، پارامترهای بســياری ســبب شــد آنها که سالهای 
گذشــته در کمين استفاده از برگ اســالم عليه مســکو بودند، پيرامون مساله ی بسيج 
اســالم بحث های گذشته را پيش کشند. سرشماری ســال ۱۹7۰ در اتحاد شوروی نشان 
داد که شــمار مسلمانان جمهوری های آسيای مرکزی در مقايسه با رشد جمعيت مسلمان 
جمهوری های ديگر اتحاد شــوروی و بويژه در ميان روسها، نرخ باالتری دارد. انقالب 
ايران، آتش اســالم ســتيزه گر را در صف مقدم سياســت های منطقه يی در افغانستان، 
آذربايجان و ديگر جمهوری های شــوروی شــعله ور ســاخت. ناگهــان رژيم متکی به 
شــوروی در کابل، در برابر ايتالف نيروهای اسالمی آســيب پذير نماياند و افغانستان 

بالقوه ميدان نبرد شد.

دســت کم، اين منظره يی بود که همدســتان پيرامون برژينسکی و افراد سيا می ديدند. 
در دوره ی کارتر ســازمان مرکزی اين فعاليت های استراتژيک، گروه پژوهش درباره ی 
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مليت های شــوروی )NWG( بود که بعنوان گروهی عملياتی در شورای امنيت ملی، 
با دســتور مستقيم برژينسکی تشکيل شــد و افرادی از سيا، وزارت خارجه، پنتاگون و 
سازمان های ديگر در آن شرکت داشتند. رييس NWG، "پل هنز"،از افراد پيشين سيا و 
دستيار برژينسکی بود، که با گروهی از مشاوران و کارگردانان معتقد به پتانسيل طغيان 
در ميان اقليت های اتحاد شــوروی کار می کرد. بســياری از اعضــای اين گروه از دهه 
۱۹۵۰، در تاســيس "راديو آزادی"، ايستگاه راديويی تحت حمايت سيا، و "راديو اروپای 

آزاد" ــ که در جنگ سرد عليه اتحاد شوروی تبليغ می کرد ــ فعال بودند.

فعاليــت راديــو آزادی در دهه ی ۱۹۵۰، با تمرکز بر آســيای مرکزی آغاز شــد. بگفته ی 
"جيمــز گريچالو"، مدير راديــو اروپای آزاد و راديو آزادی در ســالهای متمادی و نيز 
نويســنده ی کتاب "ناسيوناليسم در ازبکستان"، راديو آزادی برنامه های خود را، نخستين 
بار برای آسيای مرکزی، از ترکمنســتان به زبان های ازبک، ترکمنی، قرقيزی و تاجيک 
آغاز کرد، و همزمان فرستنده های ديگری به زبان های گرجی، آذربايجانی و چچنی در 
قفقاز داشــت. در آغاز، پخش خبر و تفسير نيم ســاعت در روز به هر کدام از زبان ها 
بود. "جيمز گريچالو" می گويد: "هسته ی اصلی تفسيرهای ما نقد رژيم شوروی، بويژه 
بدليل اعمال سياست فشار بر مسلمانان و ديگر مذاهب بود. اما گريچالو می گويد که 
راديو مشــی ميانه داشــت و تحريک به تجزيه طلبی ممنوع بود، ممنوعيتی که "برخی  

کارکنان راديو از آن بيزار بودند".

گاه برخی معتقدان جنگ سرد، خواهان تبليغات شديدتری از سوی اياالت متحده عليه 
اتحاد شوروی و حتی اتخاذ سياستهای براندازانه در جمهوری های آسيای مرکزی بودند. 
برای نمونه، در ۱۹۵8، "چارلز هوســتلر"، جاســوس پيشــين اياالت متحده، در "ژورنال 
مســايل خاورميانه" نوشت که "شــوروی ها از اقدامات ضد شــوروی ترکها در آسيا در 
هراســند"؛ اقداماتی چون عضويت ترکيه در ناتو که می تواند عامل "اســتقالل خواهی 
مســلمانان اتحاد شوروی" شــود، و نيز اين مســاله که "غرب بايد با مردم اين مناطق و 
تحقق آرزوهايشان ابراز همدردی بيشتری نشان دهد." هوستلر بر گسترش فرستنده های 
راديويی به زبان های آســيای مرکــزی و افزايش بودجه برای "پژوهش پيرامون آســيای 

مرکزی، قفقاز، و زبان های اين مناطق" اصرار داشت.

در دهه ی ۱۹6۰، برژينســکی با کســانی که خواهان حمايت بيشــتر ايــاالت متحده از 
مسلمانان آسيای مرکزی بودند، همراه شد. "جين سوسين"، رييس پيشين توليد برنامه های 

راديو آزادی و راديو اروپای آزاد می گويد:
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"زبيگنو برژينسکی، حامی هميشگی راديو اروپای آزاد و راديو آزادی بود. ولی هميشه 
هم با سياست های ما موافق نبود. اوايل ۱۹66 که پشتيبانان مالی ما در سيا از او خواستند 
در برنامه يی تحليلی و محرمانه در هر دو راديو شــرکت کند.... برژينســکی و "ويليام 
گريفيت" از سياســت به نظر آنها منفعالنه ی راديو آزادی در رابطه با اقوام و مليت های 
شــوروی انتقاد کردند. آنها اتخاذ مشی ستيزگرانه ی ضد روسی و تبليغ به زبانهای غير 

روسی را درست می دانستند."

برژينسکی، فرزند يک خانواده ی نخبه ی لهستانی، بشدت ضد کمونيست بود. او اتحاد 
شــوروی را قدرتمند اما در برابر اقليت های قومی و مذهبيش، شــکننده می دانســت. 
همراهان برژينســکی در شورای امنيت ملی همگی در تکيه بر تضادهای داخلی اتحاد 
شوروی و شتاب بخشيدن به روند فروپاشی آن هم رای بودند. بگفته ی "روبرت گيتس"، 
از برجستگان سيا و رييس بعدی اين سازمان، وزارت خارجه ی اياالت متحده در حمايت 
از اقليت های ناراضی در جمهوری های آســيای مرکزی، محتاط بود. گيتس می نويســد 
"برژينسکی عميقا مايل به بهره گيری از مسايل ملی شوروی ها و خواهان عمليات پنهان 

در اين راستا بود."

هسته ی تشکيل دهنده ی گروه برژينسکی ــ هنز، شاگردان کنت "الکساندر بنيگسن"، 
کادميســين اروپايی و نويسنده ی آثار بســيار و آموزگار تز "اسالم عليه شوروی" بود.  آ
پيشــينه ی خانوادگی بنيگسن، عامل طبيعی تمايل برژينسکی به او بود. بنيگسن در سن 
پترزبورگ روسيه متولد شده بود؛ فرزند يک کنت روسی که در جنگ داخلی پس از 
انقالب اکتبر در جبهه ی روسهای سفيد عليه بلشويک ها جنگيده بود. در دهه ی ۱۹۵۰، 
بنيگسن در آغاز در "موسسه ی پژوهشهای علوم اجتماعی پاريس"، و سپس در دانشگاه 
شيگاکو پژوهشــگر جامعه شناسی شد. کتابها و نوشــتارهای فراوان او درباره ی اسالم 
در آســيای مرکزی، جنبشی از پژوهشگران و برجســتگان سياسی باورمند به کارآمدی 
برگ اســالم را به صحنه آورد، چنانکه بســياری از آنها در دانشگاه شيگاگو، موسسه ی 
"راند"، محافل پژوهشی و اداره ی امنيت ملی فعال شدند. برژينسکی، پل هنز و "ايندرز 
ويمبوش" که بعدها کارشناس امور شــوروی در موسسه ی راند و از گردانندگان راديو 
آزادی در مونيخ شــد، در زمره ی کسانی بودند که تحت تاثير آموزه های بنيگسن قرار 

گرفتند.

از اواخر دهه ی ۱۹۵۰، بنيگســن پيوسته کتاب، نوشــتارهای پژوهشی نوشت و بر نيرو 
گرفتن جنبش زيرزمينی اســالمی در شــوروی تکيه کرد. بنينگسن در کتاب "تهديد 
اســالم و حکومت شــوروی" می گويد که پيشينه ی جنبش اســالمی در اتحاد شوروی 
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بــه "مقاومت مســلحانه ی مذهبی که اواخر قــرن هجدهم آغاز شــد... و رهبری آن را 
صوفيان خواهان برپايی فرمانروايی خدا در زمين، داشتند." آنها عليه امپراتوری روسيه 
می جنگيدند. بنيگســن می گويد که با همه ی تالش شــوروی برای درهم شکســتن آن، 
جنبش اســالمی همچنــان پيش رفت. حتی در ميانه ی دهــه ی ۱۹۵۰، زمانی که "نيکيتا 
خروشــچف" به اســالم تاخت "به جای آن که اين اقدام احساســات مذهبی را کمرنگ 
کند، تقويت گرايش بنيادگريانه، محافظه کارانه بوسيله ی جريان زيرزمينی صوفيگری 
اســالمی را سبب شد." بنيگسن مدعی است که محافل صوفيگری، رهبری مقاومت در 

برابر اتوريته ی شوروی در مرزهای گسترده ی آسيای مرکزی را در اختيار داشتند:

"از زمان پيروزی بلشويک ها تا کنون، تنها مقاومت جدی و سازمان يافته در سرزمين های 
مســلمان نشين در برابر شــوروی ها، مقاومت صوفيان اهل طريقت بوده است. چيزی 
که شــوروی ها آن را اســالم "موازی"،  "غير رســمی" و "فرقه يی" خوانده اند. "اســالم 
موازی" بســيار قدرتمند تر و ريشه دارتر از اسالم رســمی است. صوفيان اهل طريقت 
محافلی بسته دارند، اما کامال سری هم نيستند.... اسناد شوروی، صوفيان را "خطرناک، 
فناتيک، ضد شوروی، ضد سوسياليست، ضد روسيه و نيروهايی واپسگرا" می نامند، اما 

به کارايی و ديناميسم درونی نيرومند آنها نيز اذعان دارند."

بگفته ی بنيگســن، مهمترين محافل صوفيگری، جمعيتی ســری به نام نقشبندی بود؛ 
انجمنی چون محافل فراماسونی، در ارتباط نزديک با نخبگان ترکيه و پيشينه يی ديرينه 
در آســيای مرکزی. نقشبندی ها بويژه در چچن، داغستان و بخش هايی از آسيای مرکزی 
و از آن ميان جنوب ازبکســتان قوی بودند. بنيگســن می نويســد: "نقشنبدی ها بدليل 
جنگهای طوالنی با روســها در اين زمينه مهارت داشــتند." بنينگسن نتيجه می گيرد که 

ناسيوناليسم آسيای مرکزی آميختگی ناگسستنی با اسالم سياسی راديکال دارد:

"از جنگ دوم جهانی تا کنون، رهنمودها هر چه بيشــتر با ناسيوناليســم درهم آميخته 
اند که پيامد آن اين بود که هر جنبش ناسيوناليســتی ــ هر چند مترقی ــ بشدت تحت 
تاثير تفکر محافظه کارانه ی صوفيگری خواهد بود. ترديدی در خيزش چنين جنبشــی 

نيست."

بنيگســن و هم انديشــان او، خواهان تالشــهای جدی تر از ســوی ايــاالت متحده برای 
برانگيختــن اســالم سياســی در جمهوری های شــوروی بودند. هر چند که بنيگســن 
می نويسد: "احتماال، نتيجه ی کار پيدايش اسالمی محافظه کار و راديکال از آن گونه که 
امروز در ايران با نام انقالب اســالمی هست، خواهد بود." نظرات ستيزگرانه ی بنيگسن 
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برای پديد آوردن دولت های راديکال اسالمی در آسيای مرکزی، دقيقا با آراء برژينسکی 
که معتقد بود اياالت متحده بايد بدون نگرانی به گســترش اســالمگرايی در افغانستان 

کمک کند، هماهنگ است.

"جرمــی عزراييــل"، نويســنده ی کتاب "مشــکالت ناشــی از ناسيوناليســم در اتحاد 
شــوروی")۱۹77( می گويــد: "در دهــه ی ۱۹7۰، من و بنيگســن ســميناری درباره ی 
"ناسيوناليسم در شــوروی" ارايه کرديم." برنامه ی دانشگاه شيگاگو به پيدايش گروهی 
از کارشــناس مسايل جمهوری های آسيای مرکزی و اســالم انجاميد که بيشترشان پيرو 
نظرات مناقشــه انگيز بنيگســن بودند، و برخــی از آنها مانند "پل گوبــل"، در آينده، 
تحليلگران برجسته ی سيا در زمينه اسالم شدند. عزراييل نيز در ۱۹78 بعنوان تحليل گر 
ميهمان به ســيا پيوست. "در سيا، عضو اصلی گروه پژوهش درباره ی مليتهای شوروی 
شــدم." تالشها در دوره ی برژينسکی، در آغاز کارهايی چون توزيع قرآن به زبان مردم 
آســيای مرکزی بود، آرام آرام، بگفته ی جرمی عزراييل، دامنه ی اين تالشها به همکاری 
با ســرويس اطالعاتی عربستان سعودی برای تماس گرفتن با زوار مکه از ميان مسلمانان 
جمهوريهای شــوروی رســيد. انقالب ايران، الهام بخش همه ی فعاالن اين روند برای بر 

انگيختن مسلمانان بود.

جرمی عزراييل بازمی گويد: "من بنيگســن را هنگام ســرنگونی شاه برای سخنرانی به 
ســيا بردم" لحظه يی هيجان انگيز و چالش برانگيز بود. با ســقوط شاه، خمينی آنچه را 
که اســالم می توانست صورت دهد، عينيت بخشــيده بود و تحليلگران جنگ سرد در 
اياالت متحده مدلی پيش روی خود داشتند. بويژه نومحافظه کاران همراه بازيگردانان 
افراطی جنگ ســرد، آنرا فرصتی برای جهاد ضد شــوروی، نه تنها در افغانســتان، که 
در سرتاســر منطقه، يافتند. پس از اشغال افغانســتان بوسيله ی اتحاد شوروی در ۱۹7۹، 
"زلمای خليل زاد" ــ تحليلگر نومحافظه کار و استراتژيســت موسســه ی راند و ســفير 
ـ در نوشــتاری به بيان مشکالتی که رژيم خمينی  آينده ی اياالت متحده در افغانســتانـ 
برای اتحاد شــوروی دارد، پرداخت. او نوشــت: "رژيم خمينی خطراتی برای شوروی 
پديد آورده اســت. تغيير رژيم در ايران، انگيزه يی برای پيدايش جنبش های مشــابه در 
عراق و افغانســتان شده اســت که ممکن است بر جمهوری های مســلمان نشين آسيای 

مرکزی در شوروی تاثير گذارد." خليل زاد می افزايد:

"هزينه ی انقالب ايران برای اتحاد شوروی می تواند... نا آرامی های داخلی در جمهوريهای 
مسلمان نشين که تا سال ۲۰۰۰ جمعينی در حدود ۱۰۰ ميليون خواهد داشت، باشد، جاييکه 
با وجود سياســت همگون ســازی قومی، هويت اسالمی گونه يی ضد فرهنگ را شکل 
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داده که در صورت ادامه ی ســتيز شورويها عليه اقوام و مذاهب، می تواند زمينه ساز نا 
آرامی شــود... دشمنی با شورويها در کشــورهای اسالمی و در ميان گروه های مسلمان 

افزايش می يابد."

این مستقیما برآمده از نظرات بنیگسن بود.

هنز، رييس گروه پژوهش درباره ی مليت های شــوروی زير نظر برژينســکی، مدتهای 
دراز مدافع نظرات بنيگســن بود. هنز، که در ميانه ی دهه ی ۱۹7۰ مدتی رييس ســيا در 
ترکيه بود، نظراتی راديکال داشــت. او در دهه ی ۱۹8۰، بعنوان در پی دفاع از داســتان 
خيالی تالش اتحاد شوروی و سرويس اطالعاتی بلغارستان برای کشتن پاپ ژان پل دوم 
بوســيله ی يک فاشيســت اهل ترکيه آوازه يافت. اوايل ۱۹۵8، هنز نوشتاری درباره ی 
"مســاله ی امام شامل" در اتحاد شوروی نوشــت و در آن به رهبر مقاومت مسلمانان در 
ســده ی نوزدهم، که مخالف توسعه طلبی روسها در آسيا بود، اشاره کرد. هنز هم مانند 
بنيگسن، با الهام از "امام شامل" بر اين باور بود که سرانجام، فروپاشی اتحاد شوروی از 

آسيای مرکزی خواهد بود. هنز در نوشتار خويش بسال ۱۹۵8 می نويسد:

"برای کمونيستهای شوروی بسيار دشوار خواهد بود که سياست "ضد استعماری" خويش 
در هــواداری از اعراب را ســالها بدون خطر بروز نا آرامی در قفقاز و آســيای مرکزی 
ادامه دهند. مساله ی امام شامل نشان می دهد که طبقه يی از روشنفکران ناسيوناليست و 
هوشيار در ميان مردم اين مناطق رو به رشد است....هر چند در اتحاد شوروی هنوز اين 
مشکالت در مراحل آغازين است و تا روزی که مشکل آفرين شوند هنوز زمان بسياری 

مانده، شوروی از شرايطی مانند الجزاير مصون نيست."

تا اواخر دهه ی ۱۹7۰، بنيگســن، برژينســکی و هنز، شورش های اســالمی را در اتحاد 
شــوروی دور نمی پنداشتند. آنها با "ريچارد پايپس" همراه شدند. پايپس نيز از مدافعان 
اســتفاده از برگ اسالم سياسی بود. او از دهه ی ۱۹۵۰ پيرامون مسلمانان آسيای مرکزی 
و تهديد آنها برای اتحاد شوروی می نوشت، از آن ميان است نوشتار تحليلی وی در دو 
بخش با نام "مسلمانان آسيای مرکزی در شوروی : گرايشات و چشم اندازهای آينده" که 
در ســال ۱۹۵۵  در "ژورنال مسايل خاورميانه" منتشر شــد. پايپس در آن مقاله نوشت: 
" محتمل اســت که رفته رفته مردم آسيای مرکزی و ترکســتان چين که روسهای آسيای 
مرکزی همواره با آنها احســاس نزديکی داشــته اند، گرايش استقالل طلبانه بيابند. غير 
ممکن نيســت که سرزمين هايی اينچنين گســترده، روزی در شکل کشوری ترک زبان 
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و اســالمی با گرايش به خاورميانه متحد شــوند." پايپس که زمانی نوشته بود مسلمانان 
شوروی عليه مســکو "قيام خواهند کرد" ، درباره ی مساله ی مليت ها در شوروی بسيار 
نوســته است و زمانی که ريگان در ۱۹8۱ جانشــين کارتر شد، به سمت رياست گروه 

پژوهش درباره ی مليت های شوروی رسيد.

بســياری از ديگر پژوهشــگران متخصص در امور اتحاد شــوروی، با نظريات بنيگسن 
و دنباله روانش مخالف بودند. در واقع هرگز شــورش اســالمی ضد شوروی رخ نداد. 
پس از "پرســترويکا"، ســقوط ديوار برلين و پيدايش جمهوريهای آسيای مرکزی، اسالم 
راديکال کمترين نقشی در روند فروپاشی اتحاد شوروی بازی نکرد. پيدايش رژيمهای 
آســيای مرکزی در دهه ی ۱۹۹۰، کمترين نتيجه ی اســالم سياســی هم نبود. در مقابل، 
جمهوری های نو پديد آســيای مرکزی درگير نبرد با ســتيزه جويان اســالمی القاعده تا 
حزب التحرير االسالمی شدند. اين  چنين است که کمترين نتيجه ی پشتيبانی آمريکا از 
اسالم سياسی در آسيا به رشد تروريسم اسالمی زيرزمينی در چچن، ازبکستان و ديگر 

کشورهای منطقه انجاميد.
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افغانستان

از هر سو بر این حریق

دامن گیر هیزمی افزودند

تز بهره گيری از اســالم برای فروپاشاندن اتحاد شوروی در سال ۱۹7۹ عينيت يافت. 
اياالت متحده، پاکستان و عربستان سعودی، بطور رسمی جهاد اسالمگرايان را عليه دولت 
کابل تدارک ديدند و اينگونه اتحاد شوروی را به اشغال افغانستان برانگيختند و نطفه ی 
جنگ داخلی ده ســاله را در افغانستان بســتند. از ديدگاه برژينسکی، جنگ افغانستان 
دو مساله را با هم درآميخت. نخست، ايده ی "کمربند اسالمی" در آسيای جنوب غربی 
بعنوان ســدی در برابر اتحاد شــوروی؛ همانگونه که "فواز جرجس"، نويسنده ی کتاب 

"آمريکا و اسالم سياسی" می نويسد:

"بگفته ی برژينســکی، جلوگيری از کمونيسم شوروی ما را بر آن می دارد تا از هر آنچه 
مايه ی چند دســتگی و انشــقاق در اپوزيسيون اسالمی می شــود، دوری گزينيم، از آن 
ميان اســت مواجهه ی نظامی آمريکا و ايران: ‘به نظرم شــکل دادن به ايتالفی اســالمی 
ضد شــوروی، اکنون بيش از پيش مهم اســت.’ همچون دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹6۰، اياالت 
متحده در انديشــه ی استفاده از اســالم ضد جنبش های راديکال و سکوالر و متحد آنها 
يعنی اتحاد شــوروی بود. اکنون سران دولت کارتر، فرصت های مناسبی در همکاری با 
خيزش اســالمی پيش روی خود می نگرند و اميدوارند از کارايی مادی و ايديولوژيکی 
آن عليه توسعه طلبی اتحاد شوروی بهره گيرند. درسهای دو دهه ی ۱۹۵۰ و ۱۹6۰، زمانی 
که سالح ايديولوژيک اسالم در ستيز با ناسيوناليسم پان عرب سکوالر بکار گرفته شد، 

در ذهنيت سطوح باالی حاکميت اياالت متحده مانده بود."

و دومين وجه نمايان اين نقشــه ی استراتژيک، بکار بستن نگرش بنيگسن ــ برژينسکی 
برای سازماندهی اسالم عليه "نقاط ضعف" بالقوه ی مسکو در آسيا بود.

اســالمگرايان افغــان با وجود آغاز دريافــت کمک از اياالت متحــده، هيچ جا نيروی 
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غالب نبودند. بســی پيش از ۱۹7۹، راســتگرايی اســالمی نيرويی بالقوه در افغانستان 
بود و از دهه ی ۱۹۵۰، با چپ مترقی و نيروهای ســکوالر در دولت کابل در ستيز بود. 
تماس آمريکا با اســالميون بنيادگرای وابسته به اخوان المسلمين در افغانستان دست کم 
به ســالهای آغازين دهه ی ۱۹۵۰، و پشتيبانی اياالت متحده از جنبش سياسی راستگرای 

اسالمی به سال ۱۹73 باز می گردد.

هرچند ســيا در افغانســتان، حضور پررنگی در دهه های آغازين جنگ ســرد نداشت، 
ـ تيمی به اين کشور  ـ سازمان وابســته به سياـ  اين ســازمان از کانال دفاتر "بنياد آســيا"ـ 
فرســتاد. در ميانه ی دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹6۰، "بنياد آسيا" حمايت بی شايبه يی از دانشگاه 
کابل کرد و پروژه های بسياری درباره ی سازماندهی جامعه ی مسلمان افغانستان داشت. 
بگفته ی "جان بنيگان" و "رز بنيگان"، افراد بنياد آسيا در خالل دهه ی ۱۹6۰ در پاکستان 
و افغانستان که ساليان دراز در خدمت اين بنياد بودند، "بنياد آسيا" به "موسسه ی پژوهش 
اســالمی الهور" در پاکستان برای انتشار فرهنگ جامع اسالمی بزبان اردو ياری رساند. 
جان بنيگان می گويد: "ما همچنين، با دانشــکده های الهيات دانشگاههای بزرگ تماس 
داشــتيم." بنيگان ها در پاکستان و نيز افغانستان با گروه های دانشجويی ضد سازمانهای 
دانشجويی هوادار شوروی همکاری می کردند. او می گويد: "دانشجويان هدف نخست 
ما بودند." رز بنيگان می افزايد که، بنياد آسيا در افغانستان با خانواده ی مجددی، روحانی 
سرشناس اسالمی و نيز وزارت عدليه که چندی در اداره ی مجددی بود، روابطی استوار 
ساخت. بنياد آســيا، همچنين، شفيق کماوی، قايم مقام وزير عدليه را به سمينار هنری 
کيســينجر درباره ی امور بين المللی در دانشگاه هاروارد فرستاد. او می گويد: " بيشتر 

کارمندان وزارت عدليه و از آن ميان مشاور حقوقی و رابط بنياد آسيا، آخوند بودند."

بدليل اولويت پايين افغانســتان در گســتره ی سياســت خارجی ايــاالت متحده، ميزان 
تماس های سيا با اسالمگرايان افغان در دهه ی ۱۹6۰، و پيش از آن، روشن نيست. يکی از 
شخصيت های ارشد سيا می گويد: "در ۱۹۵7، هنگامی که در افغانستان بودم، هواداری 
از شــوروی آشکار بود. از من خواستند ميزان حضور شــوروی را در افغانستان دريابم 
زيرا آيزنهاور در پی دانســتن اهميت استراتژيک افغانستان برای واشنگتن بود. " نتيجه 
حاکی از اهميت کم افغانستان بود. او می افزايد: "به نظر ما افغانستان چندان مهم نبود. 
هــر چند که شــوروی آن را دراختيار گرفته بود، خطری برای ما نداشــت." با اين همه 
حضور بنياد آسيا در افغانستان که شامل دو يا سه کارمند دايم و احتماال شماری رايزنان 

و مستشاران آمريکايی بود، ادامه يافت.

در دهه ی ۱۹6۰، جنبش اســالمی افغانســتان آرام آرام روند سياسی شدن پيش گرفت. 
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هرچنــد محافظه کاری، شــيوه ی زندگی ســنتی و نقش برجســته ی اســالم، همواره 
مختصــات جامعــه ی افغان بوده، تا پيش از دهه ی ۱۹6۰ اســالم در افغانســتان بيشــتر 
چهره يی پارســامنش و کمتر سياســی داشــته است؛ اســالم بگونه يی ايمان محور و نه 
باوری سياســی-اجتماعی در اذهان بود. اما بر اثر نفوذ مذهب و نيروهای روشنفکری 
خارجی ــ بويژه اخوان المســلمين مصر و جماعت اســالمی پاکستان و سازمانهای بين 
المللی اخوان المســلمين به رهبری سعيد رمضان در ژنو ــ اسالم در افغانستان دگرگونی 
بنيادين با ماهيت سياســی و ســتيزگرانه ضد کمونيســتی يافت. رفته رفته، روحانيون 
و ســازماندهندگان برجسته ی اســالمی افغان از مصر، جايی که با ميراث داران جنبش 
حسن البناء در تماس بودند، به افغانستان بازگشتند. بگفته ی "اوليور روی"، شرق شناس 
برجسته ی فرانسوی و کارشناس اســالم در افغانستان، آغاز اسالم سياسی در افغانستان 
با محفلی نيمه مخفی به نام "اســاتيد"، گره خورده اســت. اين گروه پس از پژوهش در 
دانشگاه االزهر قاهره و تماس با اخوان المسلمين در افغانستان رخ نمودند. اين جنبش در 
۱۹۵8 زمانی که يک عالم مذهبی در برابر محمد داود خان، از بستگان محمد ظاهرشاه 
و رهبر آينده ی جمهوری افغانستان ايستاد، در قالب ايتالفی منسجم در آمد. بسياری از 
اسالمگرايان دستگير و سازمانهای نوپا ناگزير از فعاليت پنهان شدند. اسالميون خويش 

را جماعت اسالمی ناميدند.

تا ميانه ی دهه ی ۱۹6۰، جماعت اســالمی و شاخه های آن پيرو سازمانهای اسالمی مصر، 
پاکستان، عراق و ديگر نقاط بودند، بويژه در تاختن به دانشجويان چپگرا و کمونيست 
و تهديد خشــونت آميز رقبای سياسيشان همان رويه را داشــتند. آنها با هدايت کسانی 
که در ۱۹7۹ در زمره ی ذينفعان بخشــش های سيا قرار گرفتند، آشکارا عامل تحريکات 

سياسی و ايجاد آشفتگی بودند. روی می نويسد:

"محفل اســاتيد به شدت بر شــاگردانش اثر گذار بود، چنانکه در ۱۹6۵، سال تاسيس 
حزب کمونيســت، دانشجويان اسالمگرا آشــکارا با پخش جزواتی با عنوان... "تراکت 
جنگ مقدس"، تظاهرات می کردند. ســالهای ۱۹6۰ تا ۱۹7۲، سالهای آشوب و آشفتگی 
در دانشــگاههای کابل بود....آنها شــديدا ضد کمونيســم بودند و بيشــتر درگيريها و 
مواجهه های خشونت آميز ميان آنها و مايوييست ها روی می داد. هر چند در آغاز شمار 
کمونيست ها بر اســالمگرايان برتری داشت، نفوذ اسالميون پيوسته فزونی می گرفت، 

چنانکه در انتخابات دانشجويی ۱۹7۰ اکثريت يافتند. "

پيام هــای محرمانه ی وزارت خارجه از ســفارت اياالت متحــده در کابل به تاريخ ژوين 
۱۹7۰ و پــس از آن، رهبری مذهبی افغانســتان و بويژه خانواده ی روحانی مجددی ها را 
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نيرويــی توانا و فعال تصوير می کننــد و نتيجه می گيرند که تحريکات ماليان "چپ ها 
را دســت کم در مناطق روستايی عقب نشانده است" و "برای نخستين بار پس از سالها، 
محافظه گرايی مذهبی آشکارا نشان داده که اپوزيسيون دولت است." يک افسر سياسی 
سفارت می نويسد: "گزارشــهای اطمينان بخشی از ادامه ی مبارزه ی ماليان در استانهای 
مختلف رسيده است. اينجا، در کابل برای شعله ور نگه داشتن آتش شور و شوق مذهبی 
در ميان بازاريان، تالشهايی می شود. مدت ها مشخص نبود که ستيزه گری روحانيت تا 

اين ميزان توانمند باشد."

"عبد الرسول ســياف" از طاليه داران رهبری جنبش اســالمی افغانستان در آغاز دهه ی 
۱۹7۰ بود. ســازمان وی با اخوان المســلمين و عربستان ســعودی؛ برهان الدين ربانی؛ و 
گلبديــن حکمتيار و همه ی نيروهای اصلی جهادی در دهه ی ۱۹8۰ مرتبط بود. بگفته ی 
روی: "ســيمای آشکار فعاليت جنبش ســياف در قالب سازمان "جوانان مسلمان" و وجه 
پنهان آن در ميان محفل  ‘اســاتيد’ بود." رهبر ‘اســاتيد’ و کســی که سازمان نيمه مخفی 
"جوانان مســلمان" را هدايــت می کرد، پروفســور "غالم محمد نيــازی"، هيات علمی 
دانشکده ی الهيات دانشگاه کابل بود. دانشگاه کابل از کانال "بنياد آسيا"، تحت حمايت 
مادی ســيا بود. در ۱۹7۲، ربانی، ســياف و در آينده حکمتيار شورای رهبری جنبش را 
ايجاد کردند و حکمتيار نظارت بر شاخه ی نظامی آن را عهده دار شد. سازمان بصورت 
هســته های ۵ نفره کار می کرد و در سالهای پسين، در خالل دهه ی ۱۹7۰،  ــ اينبار نيز 
پس از پياده شــدن چنين الگويی بوســيله ی اخوان المســلمين در مصر و پاکستان ــ به 
نفوذ در ارتش و جاسوسی آغازيد. بر پايه ی اسناد خارج شده از طبقه بندی محرمانه ی 
اياالت متحده، در ســال ۱۹7۲ يکی از اعضای "جوانان مسلمان" بارها با يک آمريکايی 
برای درخواســت کمک ديدار کرده است و در اين ديدارها "مشروحا فعاليت های ضد 
کمونيســتی گروهش را بر شمرده" )از آن ميان قتل چند تن از "چپگرايان"( و خواستار 
کمک پنهان اياالت متحده برای خريد ماشين چاپ شده است. اما برای کمک مستقيم 
سيا خيلی زود بود و اينچنين کارمندان سفارت با وجود ابراز همراهی با اهداف گروه، 

درخواستشان را رد کردند.

از اين پس، سيا نقش فعالتری در پيوند با اسالمگرايان افغان نشان داد. پيشتر، مساعدت 
سيا نسبتا کم بود و بيشتر از کانال بنياد آسيا، متوجه دانشگاه کابل و نيروهای اسالمی 
با ســابقه ميشــد. اما در ۱۹73، محمد داود خان ــ به ياری کمونيســت ها  ظاهرشاه را 
ســرنگون و جمهوری افغانســتان را پايه نهاد. جنبش اسالمی افغانستان، آشکارا چهره ی 

اپوزيسيون داود خان را بخود نگرفت. آنها بزودی دوستان زيادی در خارج يافتند.
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ســيا، پاکســتان ــ در آغاز برهبری ذوالفقار علی بوتو و ســپس ژنرال اسالمگرا، ضياء 
ـ و نيز شــاه ايران، بی درنگ برای به زير کشــيدن دولت نوپای افغانستان همراه  الحقـ 
شــدند. هنوز سالها تا اشغال افغانستان بدست اتحاد شــوروی و جهاد آمريکايی دهه ی 
۱۹8۰ مانده بود اما جنگ مقدس اســالمی در سرزمين خشــک افغانستان، با شراکت 
کامل ســيا، شــتابان پيش می آمد. سالها بعد، يکی از شــخصيت های دولت پاکستان در 
دوره ی نخســت وزيری دختر ذوالفقار علی بوتو، همکاری فوری ســيا پس از کودتای 
۱۹73 داود خان را با اســالمگرايان افغانســتان تصديق کرد. آمده است که: "نصير الله 
بابر، مشاور ويژه ی بی نظير بوتو، نخست وزير پاکستان، در مصاحبه يی به تاريخ آوريل 
۱۹8۹، کمک مالی اياالت متحده به ستيزه جويان افغان را از ۱۹73 و نيز قرار گرفتن 
گلبديين حکمتيار، رييس ]حزب اســالمی[  ‘زير چتــر’ آمريکا را، چندين ماه پيش از 

دخالت نظامی اتحاد شوروی، فاش کرد."

"ديگو کوردوز" و "ســليگ هريســون"، بر پايه ی اسناد منتشــر شده ی آرشيو شوروی، 
تالش اياالت متحده ی آمريکا، ايران، عربســتان سعودی و پاکستان را برای سازماندهی 

راست اسالمی در افغانستان عليه اتحاد شوروی با جزييات شرح داده اند:

"اوايــل دهه ی ۱۹7۰، بهای نفت به دليل جاه طلبی محمدرضا شــاه پهلوی برای بازپس 
راندن نفوذ اتحاد شوروی در کشورهای همسايه و برپايی امپراتوری مدرن ايران افزايش 
يافت....از آغاز ۱۹7۴، شــاه مصمم بود تا کابل را به در حيطه ی اقتصادی و امنيتی با 
مرکزيت تهران و گرايش به غرب بکشاند. حيطه يی که، هند، پاکستان و شيخ نشين های 
خليــج فارس را در بــر می گرفت....اياالت متحده از اين سياســت بعنوان بخشــی از 
همکاری و شــراکت با شــاه در پهنه ی اقتصادی و امنيتی و نيز در راســتای سياستهای 

پنهانش در آسيای جنوب غربی پشتيبانی کرد."

هــدف همکاريهای هماهنگ اياالت متحده ــ ايران که از ســوی عربســتان ســعودی 
و پاکســتان نيز حمايت شــد، تقويت راســتگرايان و محافظه کاران در دولت ميانه رو 
داود خان برای خارج کردن افغانســتان از مدار اتحاد شــوروی بود. بگفته ی کوردوز و 

هريسون:

"ســاواک و ســيا دست به دســت هم دادند؛ در اين راســتا گاه با گروه های بنيادگرای 
اســالمی افغان نيز که در اهداف ضد شوروی هم رای بودند و هر يک شيوه ی خويش 
داشت، کم و بيش همدستی داشتند. بنيادگرايان افغان بنوبه ی خويش با اخوان المسلمين 
مصــر و رابطة العالم االســالمی )اتحاديه جهانی مســلمانان( که راســت آيينی وهابيت 
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ســعودی را نمايندگی می کرد، در ارتباط بودند. به مجرد اينکه بهای نفت سر به آسمان 
گذاشت، سيل گروه های بنيادگرای عرب با پشتوانه ی مالی، بسوی افغانستان روان شد. 
اين گروهها نيز همچون ســاواک جاسوسانی برای شناسايی ســمپاتهای کمونيست در 

دولت افغانستان و ارتش به خدمت گرفتند."

نويسندگان به اين نکته نيز اشاره می کنند که ساواک ايران، جنگ افزار و کمک مالی 
به گروه های افغان که با اســالميون راستگرا می رســاند، رييس سازمان امنيت پاکستان 
)ISI( نيز، برای ضربه زدن به دولت افغانستان به اين گروهها کمک می کرد. "ساواک، 
ســيا و جاسوسان پاکســتان، در چندين کودتای ناکام که در ســپتامبر و دسامبر ۱۹73 
و ژويــن ۱۹7۴ بوســيله ی بنيادگرايان، عليه داود خان انجام شــد، با همديگر همکاری 

داشتند."

در ۱۹7۵، اســالمگرايان افغان خويش را آماده ی شورشــی همه جانبــه عليه داود خان 
يافتند. داود خان هنوز اتحاد نيم بندی با کمونيســت ها داشت. قيام اسالميون سرکوب 
شــد و بسياری از شورشيان دستگير و اعدام شــدند و کسانی چون حکمتيار و ربانی، 
به تبعيد گريختند. بيشــتر تبعيديان به پاکستان رفتند تا از پشتيبانی سرويس جاسوسی 
نظامی اين کشــور برخوردار شوند. در چهار سال آينده، سازمان امنيت پاکستان روابط 
گونه گونی با شورشيان افغان و بويژه هسته ی اسالمی آن استوار کرد. تحليل محرمانه ی 
وزارت خارجه درباره ی بحران افغانســتان در ۱۹7۵ که به طور خاص با اخوان المسلمين 

و سازمان امنيت پاکستان مرتبط بود، می گويد:

"آنچه در غبار بگفته ی برخی، دخالت پاکســتان، ناپديد شد اين واقعيت است که داود 
خان جلوه گری اسالم  ‘بين المللی’ را فرو نشانده است. رهبران افغانی شورشيان، افزون 
بر اينکه گفته می شود، بوسيله ی پاکســتانی ها اجير شدند، بنا به گزارشاتی، اعضای...

اخوان المسلمين بودند و اين جمعيت بخشی از گروه بزرگنری است که با ژنرال جيالنی، 
رييس سازمان امنيت پاکستان به توافق رسيده اند. "

اما در افغانستان، سستی داود خان  او را زير فشار آمريکا، شاه ايران و پاکستان به راست 
لغزاند. داودخان در ســالهای ۱۹7۵ تا ۱۹78، کامال از حاميان چپ خويش گسســت و 
ارتش و بنيادهای محافظه کار افغانســتان را در آغوش کشــيد. در ۱۹76، داود خان با 
محمدرضا شاه و بوتو، نخست وزير پاکستان، ديدار کرد و در پی آن افسران راستگرا و 
رهبران غربگرا را به مناصب حساس و کليدی گمارد. در ۱۹78، جوخه های مرگ دولت 
افغانســتان، ترور رهبران چپگرا و کمونيست را آغاز کرده بودند و اينچنين دولت کابل 
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از چپ ها و کمونيســت ها پاکسازی شد. آرام آرام، قدرت داودخان به دسته يی کوچک 
از فرامحافظه کاران و ارتشــيان محدود شــد. بگفته ی کوردوز و هريســون پس پرده، 
ساواک، متحدان عربستان در اتحاديه جهانی مسلمانان و اخوان المسلمين قدرت را اداره 
می کردند. بحران افغانســتان در آوريل ۱۹78 با کودتای نورمحمد ترکی، کمونيســت 
هوادار شــوروی، که پيمان دوستی با اتحاد شــوروی امضاء کرد، حدت يافت. راست 
اســالمی با حمايت سازمان امنيت پاکستان به تروريسم گسترده يی عليه افغانهای دانش 
آموخته و ســکوالر آغاز نهاد و به شــيوه ی "پل پت"، صدها آموزگار و کارمند دولتی را 

ترور کرد.

با توجه به شمار زيادی از مکاتبات وزارت خارجه و سفارت، اياالت متحده به خوبی از 
گاه بوده  وابستگی سازمانهای افغانی مجری تروريسم ضد شوروی، به اخوان المسلمين آ
اســت. نمونه ی نخست، جلسه ی سنتو در ۱۹78 اســت که ميگويد: "تهديد جدی برای 
دولت جديد از سوی قبايل و گروه هايی مانند اخوان المسلمين است." تحليل ديگری در 
آوريل ۱۹7۹  بيان می دارد که "برخی در اپوزيسيون مذهبی سرانجام با اخوان المسلمين 
بهم می آميزند." يکی از کارمندان سفارت در سند مفصل ديگری به تاريخ ژوين ۱۹7۹ 
با عنوان "شــرايط کنونی قيام افغانســتان" می گويد: "همه ی استانهای مرکزی، شرقی و 
غربی زير سلطه ی شورشيان در آمده اند." و در ادامه شورشيان را "با نامهای گوناگونی 
چون مجاهدان ]و[ اخوان المســلمين می شناسند." اين سند بدون شرح و تفسير از قول 

دولت افغانستان، اپوزيسيون را "ماليان انگليسی" می خواند.

در اين دوره، که انقالب ۱3۵7 ايران نيز رخ داده است، پيوندهای پاکستان با اسالمگرايان 
افغان و نيز اســالميون پاکستان استوارتر نيز شد. ژنرال ضياء الحق در پاکستان رژيمی 
بر پايه ی قوانين اســالمی پايه نهاد و مشوق رشــد گروه های اسالمی برهبری ابواالعلی 
مودودی شد. آنگاه که آيت الله خمينی در ايران سرگرم ايجاد جمهوری اسالمی خويش 
بود، برژينســکی و سيا نيز، در افغانستان ارتشی از اسالميون راستگرا پديد می آوردند. 
تالش  برژينسکی پياده کردن ديدگاه بنيان برافکن بنيگسن مبنی بر استفاده از شمشير 

اسالم ضد اتحاد شوروی بود.

سپاه اسالمی برژینسکی و کیسی

برژينســکی در مصاحبه يی در ســال ۱۹۹8 با "نول ابزرواتور"، که بارها از آن نقل قول 
شده است، راز آغاز کمک سيا به مجاهدان افغان را، پيش از ورود شوروی به اين کشور 
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و نه تنها پس از آن، فاش کرد. برژينسکی می گويد:

"بر پايه ی اسناد رسمی کمک سيا به مجتهدان افغان در دهه ی ۱۹8۰ و به عبارتی پس از 
اشغال افغانستان به دست ارتش شــوروی در ۲۴ دسامبر ۱۹7۹ بوده است. اما واقعيت 
يکسره ديگر اســت، آنچيزی که تا کنون به شدت پنهان شده است؛ در جوالی ۱۹7۹، 
کارتر نخســتين دســتورالعمل کمک های سری به مخالفان ضد شــوروی رژيم کابل را 
امضاء کرد. و من هر روز يادداشــتهايی برای کارتر می نوشتم مبنی بر اينکه به باور من 

اين کمکها، شوروی را به دخالت نظامی در افغانستان وا می دارد."

اما پس پرده ی اين راز، باز راز ديگری نهفته اســت و آن همداســتانی اياالت متحده با 
راســتگرايی اسالمی در افغانســتان و خاورميانه به درازای دهه ی ۱۹7۰ است. افزون بر 
اين، بی گمان جنگ مقدس افغانها نه در دهه ی ۱۹8۰ که کمکهای ســيا بطور رســمی 
بسوی اسالميون سرازير گشــت، بلکه در ۱۹78، آنگاه که راستگرايی اسالمی افغان با 
کمک ســازمان امنيت پاکستان در شمال شرق افغانستان ســر به طغيان گذاشت، آغاز 
شــد. در مارس ۱۹7۹، نيمه ی غربی افغانســتان بويژه ايالت نشين بزرگ هرات، که در 
همسايگی ايران است، دســتخوش شورش شد. يک سازمان اسالمی بشدت افراطی که 
با يکی از فرماندهان ارتشــی بنام  اسماعيل خان پيوند داشت و جمهوری اسالمی ايران 
نيز حامی آن بود بســياری از شــخصيت های دولت افغانستان را بقتل رساند. بسياری از 
مشاوران روسی و خانواده شان تا آستانه ی مرگ زخمی شدند. اين هنگام، اياالت متحده 
روابط خويش را با نظاميان و دستگاه جاسوسی و امنيتی ايران نگه داشته بود و با دولت 
جديد ايران و نخســت وزير آن بازرگان تماس داشــت و سازمان سيا اطالعاتی درباره ی 
اتحاد شــوروی، عراق و تحوالت افغانستان در اختيار ايران می گذاشت. اين همکاريها تا 
حادثه ی گروگانگيری کارمندان ســفارت آمريکا در تهران بوسيله ی طرفداران خمينی 

در دسامبر ۱۹7۹ ادامه يافت.

در مارس ۱۹7۹، سازمان سيا نخستين پيشنهاد رسمی خود را برای کمک به اسالمگرايان 
افغــان که با شــورش در هرات همزمان بــود، کامل کرد. بگفتــه ی گيتس، "برخی در 
ســيا عقيده داشتند که حضور شوروی در افغانستان ســبب برانگيخته شدن احساسات 
مســلمانان و اعراب، ضد شوروی خواهد شد." و نه تنها آن، بلکه بگفته ی گيتس، عمال 
ســودمندی ديگری برای آمريکا داشت و آن برپايی تجهيزات جاسوسی بود که تا پيش 
از انقالب ايران در شــمال اين کشور مستقر شده بود. آغاز ۱۹7۹، با کمک های فراوان 
و پنهان اياالت متحده به مجاهدان همراه بود. عربســتان و پاکستان نيز خواهان دخالت 
هر چه بيشــتر آمريکا بودند. "در عربستان ســعودی يکی از افسران ارشد...پيشگام امر 
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عقب نشــاندن شــوروی در افغانســتان بود و اعالن داشــت که دولت متبوعش، بطور 
رســمی از اياالت متحده برای شورشيان درخواست کمک کرده است. "هر چند برخی 
تحليلگران آمريکايی و شماری از افراد سيا بر اين باور بودند که حمايت مستقيم آمريکا 
از شورشــيان افغان ســبب حمله ی اتحاد شوروی به پاکســتان و مواجهه ی جهانی اتحاد 
شــوروی و آمريکا می شــود، دولت اياالت متحده همچنان به راه خويش می رفت. سيا 
با عربســتان سعودی و پاکستان برای ارســال کمک به شورشيان افغان  تماس گرفت و 
همانگونه که برژينسکی بروشنی گفت، کارتر در جوالی ۱۹7۹ نخستين دستور ارسال 

کمک هايی از قبيل تجهيزات مخابراتی را به اسالميون راستگرای افغان امضاء کرد.

برژينســکی در مصاحبــه با "نــول اوبزرواتــور" می پذيرد که تمام مــدت، هدف وی 
تحريک شوروی به دخالت نظامی بوده است، هر چند که دخالت نظامی اتحاد شوروی 
آمريکاييان را شوکه کرد. برژينســکی می گويد: "ما شوروی ها را به دخالت نظامی در 
افغانســتان وادار نکرديم بلکه تعمدانه شــرايط را چنان آماده کرديم تا احتمال آن را باال 
ببريم." وقتی از برژينسکی پرسيده می شود که با نگاه به گذشته آيا پشتيبانی از خيزش 
بنيادگرايی اســالمی و تجهيز آنها با ســالح و آموزش های نظامی که تروريسم آينده را 

پروراند، برای وی پشيمانی به بار آورده است، پاسخ می دهد:

"از منظر تاريخی کدام مهمتر اســت؟ پيدايش طالبان يا فروپاشی امپراتوری شوروی؟ 
تحريک مسلمانان يا آزادی اروپای مرکزی و پايان جنگ سرد؟"

برژينســکی در ۱۹7۹ به کارتر گفت: "اکنون جنگ ويتنامی را به اتحاد شوروی هديه 
می کنيم."

تا پايان ســال ۱۹7۹، بيش از سه چهارم افغانســتان در طغيانی آشکار بود. درست پيش 
از کريســمس، ارتش سرخ برای دفاع از دولت محاصره شــده ی افغانستان، اين کشور 
را اشــغال کــرد. يکی از ويژگيهای جهاد آمريکايی در افغانســتان اين بــود که از آغاز 
اياالت متحده، دســت سازمان امنيت پاکســتان و ژنرال ضياء الحق را در کنترل ارسال 
محموله هــای کمکــی به مجاهدان افغان باز گذاشــت. "اســتيو کول"، ژورناليســت و 
نويســنده ی کتاب "جنگ ارواح" درباره ی جهاد افغانســتان، می نويسد: "ضياء الحق بر 
جنگ افزارها و کمک های مالی نظارت داشــت. او اصرار داشــت که هر دالر و سالح 
آمريکايی بايد از کانال پاکســتان برای مجاهدان فرستاده شود و او تصميم می گيرد که 
کدام گروه چريکی از آن برخوردار شود....سيا با وجود اختالف نظر، تصميم سازمان 
امنيت پاکستان را پذيرفت." شاهزاده ترکی الفيصل، وزير اطالعات وقت عربستان، در 
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واشنگتن با برژينسکی  و سران سيا ديدار کرد و تضمين کرد که هر دالر ارسالی آمريکا 
صرفا برای کمک به مجاهدان افغان فرستاده شود.

آنچه در دهه ی ۱۹8۰ از ديدگان پنهان بود، همدســتی ســازمان امنيت پاکســتان، ژنرال 
ضياء الحق و اســالمگرايان پاکســتان از يک ســو و پيوند دولت عربستان و شبکه های 
خصوصی از ســرويس امنيتی عربســتان تا اتحاديه جهانی مســلمانان و اسامه بن الدن 
از ســوی ديگر بود. عربستان ســعودی و پاکستان ســالها با هم روابط نزديک داشتند، 
از آن ميان پيوندهای نظامی و گســيل ســربازان پاکســتانی و مزدوران اين کشور برای 
محافظت از خاندان ســلطنتی عربســتان و آموزش نيروهای اين کشــور بود. "شــيرين 
هانتر" می نويسد: " برای نمونه، افسران ارتش پاکستان، نظاميان سعودی و شيخ نشين های 
خليــج را آموزش می دادند. ژنرال ضياء الحق، يکی از اين افراد بود." افزون بر اين، در 
خالل دهه ی ۱۹7۰، بويژه در ســالهای  ۱۹73-7۴ که افزايش بهای نفت اوپک خزانه ی 
پاکســتان را تهی کرد، بوتو و ضياء الحق به کمک های مالی عربســتان دلگرم بودند و 
کمک سعودی ها با مسايل سياسی گره خورده بود. رشد اسالمگرايی در پاکستان بهايی 

بود که بايد اسالم آباد در ازای کمک سعودی ها می پرداخت.

 برای اياالت متحده، اتحاد عربستان و پاکستان سودمند بود، زيرا هر دو کشور متحدان 
وفــادار آمريکا در ســتيز با اتحاد شــوروی بودند. اين واقعيت که هم عربســتان و هم 
پاکستان انگيزه های پنهان و نقشه های بلندپروازانه ی خويش را داشتند، از نگاه دولتهای 
کارتر و ريگان که  به هر بهايی، خواهان زمينگير شــدن شوروی در مردابی خونين در 
افغانســتان بودند، ناديد انگاشــته شد. پاکســتان همواره نگران رقيب ديرينه اش، هند، 
افغانســتان را عمق اســتراتژيک و متحدی برای خويش در در شبه قاره در برابر دهلی 
نو می ديد و ژنرال ضياء الحق در رويای  "پاکســتانی بزرگتر" بود. عربســتان ســعودی 
نيــز منافع خويش را پی می گرفت و جنگ افغانســتان را از منظر گســترده تر رقابت 
با ايران که رژيم شــيعی نوپديد آن تهديدی برای عراق و شــيخ نشــين های خليج بود، 
می نگريســت. افغانستان و آسيای ميانه، از نگاه عربســتان، ميدان مبارزه با ايران بود و 
رياض برای تضعيف ايران در پی تقويت راست آيينی وهابی سنی در افغانستان و فراتر 

از آن بود.

برژينسکی و سپس بيل کيسی، محور پاکستان ــ عربستان را زير چتر خود گرفتند. اما 
اين دو کشور ماموران خويش را در افغانستان داشتند.

گلبديين حکمتيار، ستيزه جوی اسالمی، در راس رهبری گروهی با نام حزب اسالمی، 
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نماينده ی پاکســتان در افغانســتان بود. شــهرت حکمتيار بواســطه ی تعصب فراوان و 
ددمنشی وی بود:

"گلبديين نزد ضياء الحق و ســازمان امنيت پاکســتان عزيز بود. حکمتيار نيز، همچون 
ديگــر رهبــران مجاهد افغان، از آغاز دهــه ی ۱۹7۰ يعنی زمانی که پاکســتان پنهانی از 
دانشــجويان بنيادگرای دانشگاه کابل که عليه نفوذ شوروی در دولت افغانستان شورش 
می کردنــد، حمايت می کرد، با ســازمان امنيت پاکســتان همکاری داشــت. آن هنگام 
حکمتيار پيامد موج راديکاليســم اســالمی نوپديد در گســتره ی جهانی بود. بر پايه ی 
گفته های بسيار، حکمتيار مسوول پاشيدن اسيد به صورت بسياری از زنان افغانی است 

که به زعم وی پوشش مناسب اسالمی نداشتند."

حکمتيار پوســت زندانيان را زنده زنده ميکند و آنها را بســختی شــکنجه می داد؛ اين 
تخصص ويژه ی او بود. "صبغت الله مجددی"، اســالمگرای کمتــر افراطی، حکمتيار 
را "هيوالی واقعی" ناميده اســت. اما چارلز ويلســون، نماينده ی جمهوری خواه تگزاس 
که مدافع هميشــگی جهاد افغانستان در کنگره بود، می گويد که ضياء الحق " پشتيبان 
حکمتيار بود زيرا ضياء الحق جهان را ميدان نبرد ميان مسلمانان و هندوها می دانست و 
می پنداشــت حکمتيار او را در راستای برپايی نهادی پان اسالميستی در برابر هند ياری 

می کند."

حزب اســالمی حکمتيار يکی از شش تا هشت حزب افغانی تشکيل دهنده ی مقاومت 
ضد شــوروی بود. "حزب اسالمی" بزرگترين اين احزاب و به داشتن جنگجويان درنده 
خو شهره بود، همين ويژگی سيا را برای کمک به آنها ترغيب می کرد. يکی از افسران 
ناظر بر جهاد افغانســتان در ســيا می گويــد: "در آغاز تصور نمی کرديــم که بتوانيم 
شورويها را شکست دهيم. اما بايد تا می توانستيم از روسها می کشتيم و حکمتيار کسی 
بود که به نظر می رســيد بخوبی می توانست از عهده ی اين کار برآيد." سنگدلی عريان 
او نکته يی مثبت برای ســيا بوده اســت. کول می گويد: "کارمندان سيا در بخش خاور 
نزديک، که پروژه ی افغانســتان را پيش می بردنــد، حکمتيار را قابل اعتمادترين متحد 
خويش می دانســتند. افســران ســيا اينگونه به خود قوت قلب می دادند که حکمتيار، 
دست کم می دانست دشمن کيست." حکمتيار از ديد کسانی چون کيسی و برژينسکی 
که در رويای خويش افغانســتان را کليد تضعيف اتحاد شوروی در جمهوريهای مسلمان 
نشينش می دانستند، از اين جنبه مناسب می نمود که می توانست دامنه ی جنگ را فراتر 
از افغانستان، بگسترد. بگفته ی "فيليپ ديرو"، حکمتيار "می گفت که حمالت چريکی 
را با آزاد کردن سرزمين های مسلمان نشين بخارا، تاشکند و دوشنبه، تا آنسوی رودخانه ی 
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آمودريا در عمق جمهوريهای آسيای ميانه پيش می برد."

و اما نماينده ی عربســتان در افغانســتان کســی نبود مگر عبد الرســول ســياف، رهبر 
اخوان المســلمين افغانستان. با گذشت جنگ، حکمتيار و ســياف بيشتر بعنوان رهبران 
افغان ســپاه جنگجويان خارجــی و عمدتا عرب که گله وار برای پيوســتن به جهاد، به 
افغانســتان ســرازير شده بودند، شناخته می شــدند. تا پيش از پايان دهه ی ۱۹8۰، اين به 
اصطالح عرب ــ افغان تبارهای جنگ افغانســتان، رهبران گروه های تروريست اسالمی 
در مصر، الجزاير، عربستان سعودی، عراق و ديگر نقاط چون چچن و ازبکستان شدند. 
حکمتيار و ســياف هر چند که با هم متحد نبودند، به اســامه بــن الدن نزديک بودند. 
بــن الدن، اوايل ۱۹7۹-8۰ زمانی که به جنگ افغانســتان گام گــذارد، نامش بر زبانها 
افتاد."]حکمتيار[ زمانی که در پاکســتان در تبعيد بسر می برد گروهی از اسالمگرايان 
متعصب غرب ســتيز از مليت های گوناگون را بــه دور خويش گرد آورد که بعدها در 
جنگ افغانســتان شرکت کردند؛ اسامه بن الدن و اعراب ديگری که داوطلبانه به جنگ 

رفتند، از آن ميان بودند."

اينچنين، در افغانستان، صحنه برای برخوردی سرنوشت ساز ميان اياالت متحده و اتحاد 
شــوروی چيده شــد. اياالت متحده به دنبال انقالب ايران، پنــدار واهی ايجاد کمربند 
ســبز اسالمی را ضد اتحاد شوروی پی گرفت و پاکســتان، عربستان سعودی ومصر را 
به ميدان کارزار در کوههای دوردســت آسيای ميانه کشاند. جهاد مقدس در افغانستان، 
صدها هزار تن از جهاديون را برانگيخت و ســيل جنگجويان از سراســر جهان، بســوی 
اردوگاههای جنگی در مرز پاکستان و افغانستان روان شد. اياالت متحده کمترين درکی 
گاهی، مانع دولت ريگان  از ماهيت نيروهايی که رهانيده بود، نداشت. چنانکه اين نا آ
برای گســترش جنگ افغانستان به داخل اتحاد شوروی و حتی تالش برای کشاندن پای 

خمينی و ايران به جهاد آمريکايی نشد.
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ضد انقالب افغانستان

انقالب ایران را بلعید!

در کشورهای اسالمی در زندان ها را گشودند و 
خرابکاران، جنایتکاران و محکومین جنایی را برای 

جهاد به افغانستان فرستادند.

 )بخش دوم(: بسوی آسيای ميانه

آغاز جهاد آمريکايی افغانســتان در ســال ۱۹7۹، با  دگرگونی مهمی در تاريخ اســالم 
سياسی همراه بود.

از ۱۹۴۵ تا ۱۹7۹، راســتگرايی اسالمی در جريان جنگ سرد، در اردوی غربی و ضد 
کمونيستی قرار داشــت. قابل فهم است که در اين دوره، بسياری از تحليلگران، اسالم 
سياســی را اگر نه نيرويی آمريکايی، که دســت کم هوادار اهداف اقتصادی و سياسی 
آمريکا در منطقه پندارند. در کوههای افغانســتان، ماليان، ستيزگرانه از کمونيسم بيزار 
بودند؛ در بيابانهای عربستان، بنيادهای وهابی عليه چپگرايان و ناسيوناليست های شمال 
آفريقا، خاورميانه و پاکســتان می غريدند؛ و در دانشــگاهها، از کابل و اســالم آباد تا 
بغداد و قاهره، اخوان المسلمين با سکوالريست ها در ستيز بودند و عليه مارکسيسم تبليغ 

می کردند.

اما از ۱۹7۹، شــرايط دگرگون شــد. انقالب آيت الله خمينی در ايران چالشی رو در رو 
با منافع اياالت متحده بود. افزون بر اين، شــاخه های تروريستی راست اسالمی به مانند 
قارچ ســبز شده، در پهنه يی گســترده، به منافع اياالت متحده و رهبران غربگرا هجوم 
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بردند؛ از مسجد بزرگ مکه تا کشتن انور سادات و ترورهای حزب الله لبنان. اما درس 
آموزی اياالت متحده از گســترش چنين رويدادهايی بســيار نوميــد کننده بود، زيرا 
آمريکا با وجود درخواســت تنی چند از رهبران عرب مانند حســنی مبارک در مصر، 
برای تخصيص منابعی برای مبارزه با تروريســم اســالمی پس از ۱۹7۹، اياالت متحده 
چنيــن نکرد. مهمتر از آن، اياالت متحده اين درس بزرگ را نياموخت که راســتگرايی 
اسالمی تنها ضد کمونيست نيست بلکه غرب ستيز و ضد شرکای دراز مدت غرب در 

خاورميانه يعنی ناسيوناليست های دموکرات و سکوالريست نيز هستند.

اينگونه، و با وجود شواهد روز افزون درباره ی ماهيت شيطانی و خطرناک راستگرايی 
اسالمی در نقش متحد آمريکا، دولت ريگان با جهاديون افغانستان همراه شد.

تصور کردن طيف گســترده ی متحدان اســالمگرای آمريکا در زمان جنگ افغانستان، 
بويژه اکنون که دولت بوش فراخوان مبارزه ی جهانی با تروريسم و القاعده و شاخه های 
آن را می دهد، آســان نيست. اما همانگونه که سعيد رمضان در سال ۱۹۵3 در دفتر اول 
کاخ سفيد با آيزنهاور ديدار کرد، در ۱۹8۱ نيز، شخصيت های پراگماتيست امنيت ملی 
و ســازمان اطالعات دولت رايگان برای انتقام کشــی ]از اتحاد شــوروی[ در پی جهاد 
افغانســتان رفتند. در واقع، نو محافظــه کاران کنونی که در چهارچوب "برخورد تمدن 
ها" ســردمدار جنگ با تروريسم شده اند، آنهنگام سرســختانه بر اتحاد با اسالمگرايان 
پافشــاری می کردند و همزمان با آيت الله های رژيم تهران بند و بســت داشــتند. اتحاد 
اســالمگرايان و آمريکا در دهه ی ۱۹8۰، با همه ی تعمداتی که در کار بود شکل گرفت. 
از ۱۹7۹ تا ۱۹8۲، دولت های کارتر و ريگان خطر راســتگرايی اسالمی را دريافتند اما 

از آن چشم پوشيدند.

در پی انقالب ۱3۵7 ايران، دولتمردان کارتر برای بررســی اســالم سياسی در جلساتی 
با شــرکت بخش بزرگی از دولت گرد هم آمدند. کارشناسان وزارت خارجه، تحليلگران 
اطالعاتی و ســفرای آمريکا در خاورميانه در زمره ی شــرکت کنندگان بودند. بگفته ی 
هارولد ساندرز، معاون وزارت خارجه در امور خاور نزديک، "بررسی های زيادی انجام 
شد" که بيشترشان بر حکومت ها و پادشاهی های محافظه کار عربی متمرکز بود. "کانون 
بحث بررســی اين احتمال بود که آيا اسالم سياســی در اردن، مصر، عربستان سعودی 
نيــز رخ می نماياند يا تنها محدود به ايران اســت." به نظر ســاندرز و ديگر دولتمردان 
و شــخصيت های اطالعاتــی اياالت متحــده، نتيجه ی بحث ها نشــان از بی خطر بودن 
اسالمگرايی داشت. ساندرز می گويد: "مساله اين بود که آيا دولت عربستان می تواند از 
عهده ی آن ]اسالمگرايی[ برآيد؟ من به سعودی ها گفتم که نمی توانم کسی را پيدا کنم 
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که بگويد خطرسرنگونی عربستان سعودی را تهديد می کند. همان زمان فکر می کرديم 
سادات نيز در مصر آن را از سر می گذراند."

بی گمان، کمترين تالشــی برای بازداشتن عربستان سعودی از پيگيری سياست خارجی 
ديرينه اش، در تکيه بر اســالمگرايی انجام نشد. درباره ی ســادات نيز چنين بود و او 
را از هماوايی با اخوان المســلمين بر حذر نداشــتند. پشتيبانی اسراييل و اردن از کارزار 
تروريستی اخوان المسلمين عليه سوريه و سازمان آزاديبخش فلسطين را هم مانع نشدند. 
و البته در پاکســتان نيز اياالت متحده با رژيم وابســته به اخوان المسلمين برهبری ضياء 

الحق و سازمان امنيت او که جهاد افغانستان را سازمان دادند، همراه شد.

و ســرانجام، اين پندار که حکومت های موجود می توانند جنبش اســالمی را لگام زنند 
ســبب شــد تا کمترين تالش نظری پيرامون دگرگونی احتمالی اين حکومت ها، تاثير 
اسالمگرايی بر جوامع زير سلطه ی اين حکومت ها و توانمندی سازمانی اسالمگرايی در 
گســتره ی جهانی، انجام نشود. سياستگزاران، همچنان بر اين باور بودند که تکثر نظری 
اســالمگرايی آنرا از چهارچوب يک کليت نظری يکپارچه دور ساخته و مقابله با آن را 
در هر کشور ممکن کرده است. ساندرز باز می گويد: "ما به اين نتيجه رسيديم که نمی 

توانيم سياستی در رابطه با اسالم سياسی اتخاذ کنيم."

در پی انقالب ايران ســيل ناگهان رهنمودهای واشنگتن به مراکز برون مرزی سيا برای 
بررسی آثار منطقه يی انقالب ايران روان شد. تحليلگران سيا و وزارت خارجه، کشورهايی 
را که در آن تهديد انقالبی به شــيوه ی خمينی را محتمل می دانســتند، بررســی کردند 
و نتيجه ی بررســی هاشــان، کمترين احتمال چنان انقالبی بود. تا زمانی که رژيم های 
غربگرا پابرجا بودند، تقريبا هيچ شــخصيت آمريکايی درباره ی رشــد اسالم سياسی، 
آثار آن بر جوامعی که اســالمگرايی در آنها رشــد می کرد يا احتمال رويارويی اســالم 
راديکال با اياالت متحده، هشــدار نداد. يکی از افراد پيشين سيا در مراکش می گويد: 
"در آغاز، گمان اين بود که ]انقالب ايران[ در حال گســترش اســت و ممکن است در 
مراکش، اردن و عربســتان سعودی رخ دهد و اينکه پادشاهی سيستمی حکومتی متعلق 
به گذشــته هاست. اما زمانی که به مراکش رســيدم هيچ نشانی از اسالمگرايی نيافتم. 
جنبش اسالمی در مراکش بسيار ناتوان بود." در اسناد سيا پيرامون مراکش تنها 8 برگ 
درباره ی اســالم و سياســت می توان يافت. نتيجه ی بررســی ها در مراکش نيز همچون 

ديگر نقاط، بی خطر بودن اسالمگرايی بود.

در ميان افراد ســيا، انگشــت شمار تحليلگرانی چون مارتا کســلر هم بودند که همواره 
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به اسالم سياسی و اخوان المســلمين توجه داشتند. کسلر می گويد که در عمل بسياری 
از ماموران ســيا از واقعيت عقب ماندند زيرا بسياری از اسالمگرايان خويش را پنهانی 
ســازمان می دادند. "ما دوره ی تاريخی جنگ دوم جهانی را داشــتيم و ناگزير افراد ما 
تنها در پايتخت کشــورهای درگير در جنگ بودند، حال آنکه جنبش اسالمی نه در آن 
شــهرها که در کشورهای ديگر و در شهرهای کوچک شکل می گرفت." به باور کسلر، 
جنبش اسالمی هر چه بيشتر ماهيت ضد آمريکايی می يافت. او همان زمان در يکی از 
تحليل هايش می نويسد که چنانچه کشورهايی چون مصر، سودان و پاکستان به همکاری 
با اســالمگرايی ادامه دهنــد، پيامدهای ژرفی خواهد داشــت. او می گويد: "من همان 
زمان گفتم که سياســت همکاری دولت های منطقه با اسالمگرايی، ماهيت اين دولت ها 
را دگرگون می ســازد. من از مکتبی بودم که گرايش ضد غربی يافت." نيازی به تکرار 
اين نکته نيست که تحليل های کسلر سياستگزاران را از دست يازيدن به جهاد افغانستان 

بازنداشت.

همين انديشــه در ميان سياستمداران ضد تروريست شايع بود. رابرت باير، مامور پيشين 
ســيا می گويد: "پس از ترور ســادات من در مرکز ضد تروريستم مشغول شدم. آنجا با 
اســناد دادرسی ]ترور سادات[ مواجه شدم و از خود پرسيدم اينها ]اسالميون[ چه جور 
آدمهايی هســتند؟ هدف آنها چيست؟ ارتباطاتشــان چگونه است؟ سپس، به جستجوی 
اسنادی درباره ی اخوان المسلمين پرداختم." اما باير در ادامه می گويد: "اين در انديشه ی 

ما نبود که چنين آدمهايی را تعقيب کنيم."

ســادات که از اخوان المسلمين و شبکه ی بانک های اســالمی اين جمعيت برای تحکيم 
پايه های قدرتی که از ســال ۱۹7۹ بعنوان رييس جمهور مصر بدان رسيده بود، استفاده 
گاه بود. سادات، زمانی  کرد، کمتر از همه به ماهيت خطرناک راســتگرايی اسالمی آ
که افغانستان در اشغال اتحاد شوروی بود، شادمانانه به اياالت متحده، عربستان سعودی 

و پاکستان پيوست و جهادگران را به پيشاور و جنگ افغانستان فرستاد.

اينچنين، جهاد در افغانســتان، به جنگی تمــام عيار بدل گرديد و تيم ريگان که گرفتار 
جنگ ســرد بود، در سال ۱۹8۰ با روحانيون جمهوری اسالمی ايران وارد معامله شد، از 
۱۹8۰ تا ۱۹87 که اســراييل به ايران سالح می فروخت ديده بر هم نهاد، آنگاه درباره ی 
چپ ايران به رژيم خمينی اطالعات ســری داد، و ســرانجام در ماجرای ايران کانترا در 
جســتجوی حاکميت اســالميون "ميانه رو" که پنداری دور از واقيت بود، عمال سالح 

آمريکايی به ايران فروخت.
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افغان های عرب تبار

بيشــتر جنگجويان جنگ افغانستان مجاهدان تحت پشــتيبانی پاکستان و چريک های 
وابسته به يکی از چهار سازمان بنيادگرای اين کشور بودند. يکی از گردانندگان پيشين 
عمليات پنهان ســيا می گويد: "نزديک بــه 3۰۰ هزار جنگجو در افغانســتان بودند که 
همگــی مگر ۱۵ هــزار نفر از آنها که ميانه رو بودند، در زمره ی اســالمگرايان افراطی 
بودند." بيشتر آنها افغان تبار بودند اما شماری از جهاديون، از ديگر نقاط جهان همچون 
مصر، اردن، عربســتان سعودی و کشورهای حاشيه ی خليج آورده شده بودند. اين همه، 
نطفه ی آغازين  اســامه بن الدن و پيدايش ســازمان القاعده شد که در خالل جنگ رخ 
می نماياندند. آن به اصطالح عرب ــ افغان های شرکت کننده در جنگ، اسامه بن الدن، 
أيمن الظواهری، رهبر جهاد اسالمی مصر و مرد شماره دو القاعده و دهها هزار جهادی 
از کشورهای عربی، اندونزی، فيليپين، چچن و ديگر نقاط دوردست جهان اسالم بودند.

آنها چريکهايی بودند که پس از جنگ به خانه هايشان در الجزاير، مصر، لبنان، عربستان 
سعودی و آسيای ميانه بازگشتند و آنجا جنگ را ادامه دادند. بسياری از آنها مهارت های 
تروريســتی مانند تــرور، خرابکاری، و بمب گذاری را زير دســت ايــاالت متحده و 

متحدانش، آموختند.

در ژانويه ی ۱۹8۰، برژينســکی برای جلب حمايت اعراب به جنگ افغانستان، به مصر 
رفــت. در خالل چند هفته ديدار وی از مصر، ســادات، حمايت همه جانبه ی مصر را 
تضميــن کرد و به نيروی هوايــی اياالت متحده اجازه ی اســتفاده از پايگاههای هوايی 
مصر را داد تا به اين وســيله، ســالح های مصری را به شورشيان برســاند. نيز به فعاالن 
اخوان المسلمين مصر برای شرکت در جنگ آموزش داد و آنها را مسلح کرد. "سادات و 
دولت او، مدتی، متصدی ارتش سری مجاهدان متعصبی شد که برای جنگ با شوروی 
در آســيای ميانه و جنوبی احضار شده بودند." محموله های هوايی اياالت متحده از غنا 
و آســوان در مصر پرواز می کردند و محموله هايشــان را به پايگاه جهاديون در پاکستان 
می رســاندند و بگفته ی "جان کولی"، "انبارهای نظامی مصر برای يافتن ســالحهايی که 
شــوروی به مصر داده بود، جســتجو شــد تا آنها را به مجاهدان برســانند. دست آخر، 
کاربری يک کارخانه ی اســلحه ســازی در نزديکی حلوان مصر برای توليد ســالحهای 

روسی تغيير داده شد."

مصر و ديگر کشــورهای عربی چيزی بيش از اســلحه به مجاهدان رساندند. برخی از 
کشــورهای مســلمان به زعم خويش از روی آينده نگری، جنگجويان اســالمگرا را به 
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افغانستان می فرستادند، شايد چنين می پنداشتند که با يک تير دو نشان می زنند، نخست 
اينکه اياالت متحده را که در جستجوی جنگجويانی برای جهاد بود، خشنود می سازنند 
و دوم اينکه با فرستادن اسالمگرايان به افغانستان از مشکل آفرينی آنها در داخل رهايی 
می يابند. شــايد ســادات نيز همچون ديگر رهبران، بر اين باور بود که بيشتر مجاهدان 
در جنگ کشــته می شوند و باز نخواهند گشــت. يکی از افراد سيا که در زمان جنگ 
افغانستان، رييس دفتر سيا در پاکستان بوده است، می گويد: "کشورهای اسالمی درب 
زندانهای خود را گشودند و خرابکاران را به افغانستان فرستادند." و نه تنها به افغانستان 
گسيل شدند که بوسيله ی نيروهای ويژه ی اياالت متحده، آموزشهای نظای ديدند. کولی 
می نويسد: "تا ۱۹8۰، آموزگاران نظامی اياالت متحده برای آموزش مهارت های نيروهای 
ويــژه ی آمريکايی بــه مصری ها که آنها نيز به نوبه ی خود آن آموزشــها را به داوطلبان 

کمک به مجاهدان افغانستان انتقال می دادند، به مصر رفته بودند."

بريتانيايی ها که افغانســتان برايشــان ميدان بازی بزرگشــان در ســده ی نوزدهم بود، و 
پيوندهای اســتعماری ديرينه يی با پاکستان داشــتند، از پيشينه ی ارتباطی گسترده يی با 
رهبران مذهبی و قبيله يی پاکســتان و افغانســتان ســود می بردند. "گاس آوراکوتوس"، 
مامور ســيا که ســالها پيوند نزديک با جنگ افغانستان داشــت چنين گزارش کرد که 
بريتانيايی ها "افرادی در اختيار دارند که بيش از بيست سال بعنوان خبرنگار، نويسنده 
يا کشت دهنده ی تنباکو در آنجا بسر برده اند ]و[ زمانی که شوروی افغانستان را اشغال 
کرد،  MI6 شــبکه ی ديرينه ی خود را فعال کرد." آوراکوتوس می افزايد: "بريتانيايی ها 
می توانســتند چيزهايی بخرند که ما نمی توانســتيم زيرا دامنه ی کشــتار، ترور و بمب 
گذاريهای کور را محدود می کرد. مثال آنها تفنگ های دارای صدا خفه کن می فرستادند  
ولی ما نمی توانستيم زيرا صدا خفه کن می توانست در ترور بکار گرفته شود و خدای 
نکرده اتومبيل های حاوی بمب. به هيچ عنوان نمی توانستم حتی پيشنهاد آن را بدهم اما 
ممکن بود به بريتانيا يی ها بگويم ســيد محمد فضل الله ]رهبر شيعی افراطی لبنان[ در 
بيروت هفته ی گذشــته بسيار فعال بوده است. آنها اتومبيلی را بمب گذاری کردند که 
به کشته شدن 3۰۰ نفر منجر شد.’ من با نيتی پاک اين اطالعات را به MI6 دادم. آنچه 

با آن کردند، با خودشان است."

آموزش ترور و بمب گذاری اتومبيل ها و مواردی اينچنين، را ه خود را بسوی داوطلبان 
عرب باز کرد، همان آنان که ســرانجام پياده نظام القاعده شــدند. حتی روشهای ساده 
برای ساخت اتومبيل های بمب گذاری شده بشيوه ی افغان ها به برخی مجاهدان آموخته 
شد. "استيو کول" نوشــت: "زير نظر سازمان امنيت پاکستان، مجاهدان آموزش و مواد 



278 »بازی شیطانی«

منفجــره برای اتومبيل های بمب گذاری شــده و حتی شــترهای حامل بمب دريافت 
می کردند تا در حمالتشــان به شــهرهای تحت اشغال شــورويها، برای کشتن سربازان و 
فرماندهان شــوروی بکار گيرند. بيل کيسی ]رييس سيا[ با وجود ترديد برخی از افراد 
سيا بر اين اقدامات صحه گذارد." و البته تنها سربازان شوروی از اين بمب ها آسيب نمی 
ديدند. دســت کم در يک مورد که مجاهدان کيف دســتی حاوی بمبی را زير يکی از 
ميزهای ســالن غذا خوری دانشگاه کابل منفجر کردند، دامنه ی نبردی را که در ميانه ی 
۱۹6۰ و ۱۹7۰ در دانشــگاه کابل جريان داشــت، گسترش دادند. بيل کيسی می گفت: 
"ماهيت جنگ خشونت آفرين است. اگر از ترس اينکه يکی فرياد بزند ‘آدمکشی’ " به 
تروريست ها ضربه نزنيم، اين روند هيچگاه پايان نخواهد گرفت." بزودی سيا و سازمان 
امنيت پاکستان وسايل منفجره ی مخفی در اختيار مجاهدان گذاردند، بمب هايی که به 
صورت خودکار، ســاعت، فندک، و ضبط صوت در آمده بود. آوراکوتوس می پرسد: 
"آيا ميخواســتم  بمب هايی در شــکل دوچرخه در کنار مقر فرماندهی يک افسر پارک 
شود؟ بله همين طور بود، چرا که ترس و وحشت می آفريد." سينماها و مراکز فرهنگی 

نيز ديگر اهداف مجاهدان برای بمب گذاری بودند.

همان اندازه که مجاهدان افغان تمايلی به بمب گذاريهای انتحاری از خويش نشان نمی 
دادند، داوطلبان عرب بدان مايل بودند:

"تنها، داوطلبان عرب که از عربســتان سعودی، اردن، الجزاير و ديگر نقاط آمده بودند، 
بعدهــا مدافع حمالت انتحاری شــدند. آنها در فرهنگی يکســره متفاوت تربيت يافته 
بودند. زبان خويش داشــتند، تفسير خويش را از اســالم بيان می کردند و اين درحالی 
بود که دور از خانه و خانواده شــان بودند. هرگز شمار زيادی از جهاديون افغان که در 
آغوش خانواده هاشــان بودند و پيوندهای قومی و قبيله يی و اجتماعی استوار داشتند، 

به تاکتيک های انتحاری روی ننهادند."

از سال ۱۹8۰، مجاهدان افغان در اياالت متحده و زير نظر برژينسکی نيز در تاسيسات 
سواحل شرقی آمريکا بوسيله ی نيروهای ويژه ی ارتش اياالت متحده و نيروی "سيل")3۰۱) 
آموزش می ديدند. "جنگجويان افغان بيش از 6۰ نوع آموزش مختلف ديدند. اســتفاده 
از فيوزهای پيچيده، تايمرها، مواد منفجره، ســالحهای خودکار با مهمات دارای غالف 
نافذ، ابزار کنترل از راه دور مين ها و بمب ها )که بعدها بوســيله ی داوطلبان جنگ، در 
کشورهايشان عليه اســراييلی ها بکار گرفته شد.( ]و[ خرابکاری استراتژيک، انفجار و 

))US Navy Sea, Air and Land )SEAL    )(0( : نیروهای ویژه ی ایاالت متحده برای 
جنگ های نامنظم، عملیات های ضد تروریستی و ... تربیت شده اند.)م(
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آتش افروزيهای عامدانه."

جنگ افغانســتان مراحل مختلفی داشــت. اين جنگ آرام آرام آغاز شــد و در ۵ سال 
نخســت آن هدف اياالت متحده پيروزی در جنگ، شکســت اتحاد شوروی و بازپس 
نشــاندنش از افغانستان نبود، بلکه هدفش، کشتن شــمار هر چه بيشتر از آنان، مفتضح 
کردنشــان و پيروزی تبليغاتی بود. اما در ۱۹8۴، به تحريک "چارلی ويلسون"، سناتور 
ـ  جمهوری خواه و حمايت مشــتاقانه ی بيل کيسی بودجه ی سيا برای حمايت از جنگـ 
و بخشش های عربستان سعودی ــ به سرعت افزايش يافت. مبلغی که آمريکا در ۱۹8۴ 
بــرای جهاد هزينه کرد، ۲۵۰ ميليــون دالر "يعنی به اندازه ی مجموع هزينه ی ســالهای 
پيشين" بود و نه تنها اين، که سير صعودی تامين هزينه ادامه يافت؛ ۴7۰ ميليون دالر در 
۱۹86 و 63۰ ميليون دالر در ۱۹87. افزون بر اينها، اياالت متحده برای جلب همراهی 
ديگر کشورها بسيار کوشيد و از آن ميان چين بود. بگفته ی چارلز فريمن، سفير اياالت 
متحــده در چين، "از ۱۹8۱ تا ۱۹8۴، چين 6۰۰ ميليون دالر در جنگ افغانســتان هزينه 
کرد. بيل کيســی نه تنها بر هزينه ی پشــتيبانی از جنگ افزود که اهداف بلندپروازانه 
تری اتخاذ کرد. اکنون، او در جســتجوی پيروزی بود، و برای آن، ســالح های پيشرفته 
تــری در اختيــار مجاهدان می گذارد. موشــک های زمين به هوا "اســتينگر"، که گفته 

می شود تاثير بسزايی در گسترش ابعاد نظامی جنگ داشت، از آن ميان بود.

همچنانکه دامنه ی عملی جنگ و نيز اهداف آن گســترش می يافت، اعراب و خارجيان 
بيشــتری به ميدان جنگ افغانســتان کشــيده می شدند. بســياری از دول عربی چون 
ـ مانند  مصر، عربســتان سعودی سازمان های بين المللی وابســته به راستگرايی اسالمیـ 
اخوان المســلمين، اتحاديه ی جهانی مسلمانان، ســازمان بين المللی امداد اسالمی)3۰۲)، و 
"تبليغی جماعت"، ســازمان تبليغات اســالمی در پاکستان ــ برای اســتخدام داوطلبان 
جنگــی با هم به رقابت پرداختند. اين تعبير رويای اســامه بن الدن بود: بســيج جهانی 
گروه های بنيادگرای مسلمان برای استخدام جنگجويان ستيزه جو، انتقال آنها به پاکستان 
و فرستادن قاچاقی آنها به افغانستان برای جهاد. کولی می نويسد: "بسياری برای تحصيل 
مذهبی به پاکستان فرستاده می شدند. معموال در خالل 6 هفته آموزش مذهبی، به آنها 
آموزشــهای نظامی داده نمی شــد يا حتی درباره ی جهاد ضد روسها و کمونيست های   
‘دشــمن خدا’ سخن به ميان نمی آمد. پس از پايان اين دوره ی 6 هفته يی، افسران سازمان 
امنيت پاکســتان در هيات مفتی، با آنها پيرامون فرصتی که برای آموزشــهای نظامی و 
جهاد پيش رو داشــتند، سخن می گفتند. ]اين آموزشها[ برای هزاران الجزايری، مصری، 

))0)(  هیات االغاثة االسالمیة العالمیة. )م(
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سودانی، سعودی و ديگران فراهم بود."

بگفته ی احمد رشــيد، روزنامه نگار پاکستانی و نويســنده ی کتاب "طالبان"،  3۵ هزار 
اســالمگرای افراطی در ميانه ی ۱۹8۲ و ۱۹۹۲ از ۴3 کشور جهان دوشادوش مجاهدان 
و نيز پس از آن جنگيدند و دهها هزار جهادی ديگر در مدارس مذهبی ضياء الحق در 
مرز افغانســتان و پاکستان آموزش ديدند. "دســت آخر اينکه، بيش از ۱۰۰ هزار افراطی 

مسلمان، با پاکستان و افغانستان تماس داشتند و از جهاد افغانستان متاثر گرديدند."

شماری از مجاهدان در اياالت متحده و جوامع عربی و مسلمان به خدمت گرفته شدند. 
"مرکز پناهندگان افغانی الکفاح" در بروکلين، شاهد ثبت نام اعراب بسياری برای شرکت 
در جهــاد بود. "کيف های پر از پول، چک های در وجه حامل و اوراق بهادار بانکی، از 
سوی اتحاديه جهانی مســلمانان، "تبليغی جماعت" و ديگر سازمانهای خيريه ی اسالمی 
در پاکســتان برای مجاهدان فراهم بــود. ره گيری اينها ممکن نبود." يکی از کســانی 
که در به خدمت گرفتن مجاهدان در ميانه ی دهه ی ۱۹8۰ نقش کليدی داشــت، "شــيخ 
عبدالله عزام" بود. او يکی از اســالمگرايان افراطی فلســطين، اســتاد اسامه بن الدن و 
همکار موسس ســازمان "مکتب الخدمات" بود که به پيدايش القاعده انجاميد. "مکتب 
الخدمات" در ۱۹8۴، بوســيله ی عزام و بن الدن در پيشــاور پاکستان بنياد شد. "مکتب 
الخدمــات" با آن نام فريبنده، نقش اساســی و محوری در جــذب جهاديون خارجی و 

عرب به جنگ داشت.

عزام، متولد ســال ۱۹۴۱ در شهر جنين فلســطين بود و در هنگامه ی جوانی در سوريه 
به اخوان المســلمين پيوست. او آن هنگام، در ســوريه، زمانی که اخوان المسلمين پرچم 
جنبش ضد ناصری در جهان عرب را برافراشــته بود در رشــته ی حقوق اسالمی درس 
می خواند. هرچند عزام، در آغاز عضو ســازمان آزاديبخش فلسطين بود، پس از واقعه ی 
سپتامبر ســياه در ۱۹7۰ و تيره شدن روابط سازمان آزاديبخش فلسطين و ملک حسين، 
زمانی که اخوان المسلمين از پادشاه اردن پشتيبانی کرد، از آن سازمان گسست. او زمانی 
که انور سادات اخوان المسلمين را به مصر باز می گرداند، چندی در مسجد االزهر قاهره 
بود، و ســرانجام در دانشــگاه ملک عبدالعزيز عربستان ســعودی بعنوان استاد حقوق 
اسالمی مشغول شد. بن الدن شــاگرد او در اين دانشگاه بود. اتحاديه جهانی مسلمانان، 
عزام را برای رياست بخش آموزشی خود، به خدمت گرفت و در پی آن، نخستين بار در 
۱۹8۰ به پاکســتان سفر کرد. در ۱۹8۴، افزون بر تاسيس "مکتب الخدمات"، روزنامه ی 
"الجهاد" را منتشر ساخت که در آن پيرامون وظايف مسلمانان فراوان می نوشت. گفته يی 
که بارها از وی نقل شــده، تالش او برای فراهم کردن زمينه ی جهادی جهانی را آشکار 



281 »بازی شیطانی«

می کند: "جهاد، تا زمانی که همه ی ســرزمين هايی که زمانی مســلمان بوده اند به ما باز 
گردد و حاکميت اسالم در آن احياء شود، برای هر کس يک ضرورت است. فلسطين، 
بخارا، لبنان، چاد، اريتره، سومالی، فيليپين، برمه، يمن جنوبی، تاشکند، اندولس، پيش 
روی ما اســت." عزام برای اينکه، به شــيرينی آن را بيفزايد به مخاطبانش می گويد که 

اسامه بن الدن ماهانه  3۰۰ ميليون دالر به اعرابی که در افغانستان بجنگند می پردازد.

"مايکل شــوير"، يکی از ماموران سيا است که در ســالهای آينده مامور به دام انداختن 
اسامه بن الدن شد. او در سال ۲۰۰۲ با امضای "ناشناس"، به تفصيل در مطلبی با عنوان "از 
نگاه دشــمنانمان"، درباره ی پيدايش اسامه بن الدن و القاعده نوشت. او در اين نوشتار، 

نقش مکتب الخدمات که نام اختصاری آن به عربی "مک" بود، می نويسد:

"اســامه بن الدن زمانی که  برای پايه ريزی مکتب الخدمات در پيشــاور بسال ۱۹8۴، با 
شيخ عبدالله عزام همراه شد به تاسيس سازمانهای غير دولتی )NGO( برای فعاليت های 
نظامــی آغاز نهــاد. در حالی که مکتب الخدمــات در کار کمک بــه قربانيان جنگ 
افغانستان بود، همزمان، داوطلبان جنگی را سازمان داده به افغانستان می فرستاد. ارسال 
ســالح و کمک های مالی به مجاهدان از ديگر فعاليت های اين سازمان بود. هفته نامه ی 
الوطن العربی، در زمينه ی کمک های مالی می گويد که در ميانه ی ۱۹7۹ تا ۱۹8۹،  6۰۰ 
ميليون دالر از کانال موسســات و بنيادهای خيريه ی شــيخ نشين خليج، بويژه از سوی 
موسسات مالی در عربســتان سعودی، کويت، عمان، امارات متحده ی عربی، بحرين و 

قطر به سازمان بن الدن فرستاده می شد."

بگفته ی شــوير، بن الدن و شيخ عزام، ارتباط خوبی با گردانندگان سازمانهای خيريه ی 
راســتگرايی اســالمی و از آن ميان IIRO  و اتحاديه جهانی مسلمانان داشتند. بگفته ی 
شــخصيت های سيا که درگير جنگ افغانستان بودند، سيا مســتقيما با شيخ عزام  و بن 
الدن در به خدمت گرفتن داوطلبان عرب همراه نشد، هر چند که با تالش آنها مخالفت 
نداشــت. روبرت گيتس، رييس وقت سيا، تالش "سيا برای مشارکت هر چه بيشتر آنها" 
را فاش کرد. هر چند عمال برای بازداشتن آنها کاری انجام نگرفت، برای دلسرد کردن 

"افغان های عرب" نيز کاری صورت نگرفت.

ســيا ســالها پس از پايان جنگ دريافت که اياالت متحده و عربســتان تنها منابع مالی 
مجاهدان نبودند، نکته يی که کمک 6۰۰ ميليون دالری به مجاهدان که شــوير از آن ياد 
می کند، مويد آن است. بذل و بخششهای پنهان و نيمه پنهان اخوان المسلمين و شعباتش، 
بســوی افغانستان سرازير بود و ســازمان امنيت پاکســتان هم که بر توزيع کمک های 



282 »بازی شیطانی«

اياالت متحده و عربســتان ســعودی در ميان مجاهدان کامال نظارت داشــت، کمترين 
نظارتی بر هيچ يک از اين ســخاوتمنديها نکرد. به استناد کتاب "افغانستان: دامی برای 
خرس" درباره ی جهاد افغانســتان، به قلم "محمد يوسف"، يکی از افسران پيشين سازمان 
امنيت پاکستان، در خالل جنگ يک سيستم کمک رسانی به موازات کانال رسمی اين 
کمک ها بوسيله ی دالالن شکل گرفت و بيشتر منابع مالی آن از بخشش های سرمايه های 
خصوصی عربی تامين می شد. يوسف می نويسد: "آنچه اين سيستم کمک رسانی را نگه 
داشت، پول اعراب بود. منظورم پول سازمانها يا افزاد خصوصی است و نه کمک های 
دولت عربســتان ســعودی. بدون ميليونها دالر کمکهای خصوصی، ارســال اســلحه به 
مجاهدان با دشــواری مواجه می شد. مشــکل آنجا بود که اين کمک ها تنها به ۴ حزب 

بنيادگرای اصلی افغانستان می رسيد و نه ميانه روها. "

محمد يوسف بويژه می نويسد که مبالغ زيادی به عبدالرسول سياف، نماد اخوان المسلمين 
افغانســتان و يکی از اعضای محفل "اســاتيد" که در دهــه ی ۱۹6۰ و آغاز دهه ی ۱۹7۰ 
ـ از رهبران مجاهد افراطی که  تاسيس شد، پرداخت گرديد. سياف و گلبديين حکمتيارـ 
حزب اسالمی وی بزرگترين و مخوفترين سازمانهای وقت افغانستان بود ــ نزديکترين 

افراد به اسامه بن الدن بودند.

ســياف، حکمتيار و ديگــر بنيادگرايان، بخــش عمده ی پولهای عربــی را بلعيدند چرا 
که مبالغ اصلی بوســيله ی گروه های اسالمی پاکستانی وابســته به اخوان المسلمين و آن 
احزاب اسالمی که ابواالعلی مودودی تشکيل داده بود، به مجاهدان می رسيد. جماعت 
اسالمی پاکستان که در ۱۹۴۰ تاسيس شد، سالهای دهه ی ۱۹۵۰ و ۱۹6۰ را صرف ستيز با 
جنبش چپ پاکســتان و سکوالريست ها کرد. در دهه ی ۱۹7۰، مازاد دالرهای نفتی شيخ 
نشــين های خليج، جماعت اسالمی را بيش از پيش نيرومند ساخت چنانکه پاکستان در 
دهــه ی ۱۹7۰، تحت نخســت وزيری ذوالفقار علی بوتو و ژنرال ضياء الحق به راســت 
گراييد. "سليگ هريســون"، کارشناس مسايل جنوب آسيا و نويسنده ی کتاب "آنسوی 
افغاســتان"، می گويد: "اخوان المســلمين پولهايش را در همه جا پخش می کرد." بگفته ی 
هريســون، رهبر جماعت اســالمی با ژنرال ضياء الحق ارتباط داشت و با آنها همکاری 
می کرد. همچنين بســياری از افراد کليدی ســازمان امنيت پاکســتان اعضای جماعت 
اســالمی بودند. هريســون ميافزايد که، حتی پيش از ورود اتحاد شوروی به افغانستان، 
وابســتگان اتحاديه ی جهانی مسلمانان و اخوان المسلمين در شيخ نشين های خليج فارس، 
مبالغ بســياری به خرانه ی مجاهدان ســرازير کردند. "همه ی اينها با کمک رابطه العالم 
الســالمی )اتحاديه ی جهانی مسلمانان( و از کانال پاکســتان انجام می گرفت؛ جماعت 
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اســالمی نيز رفته رفته ثروتمند می شــد." آن هنگام، واقعا هيچکس اهميت بن الدن و 
شــيخ عــزام را درک نکرد و  داوطلبــان مجاهد غير افغان نيز در ميــان چند صد هزار 
مجاهد افغان به چيزی گرفته نمی شدند. سيا نيز چنان در انديشه ی جنگ سرد بود که 
آنی روی پيامدهای تجهيز و تقويت اســالمگرايی جهانــی درنگ نکرد. همزمان، بيل 
کيسی، در انديشه ی گسترش دامنه ی جنگ افغانستان به آسيای ميانه و گشودن جبهه ی 
دوم بود؛ آنهم با منابعی که برژينســکی و بنيگســن، تا چند سال پيش، آن را به خواب 

نيز نمی ديدند.
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مجاهدان افغان 

در کام آخرین دهه جنگ سرد

کشتار رقبای مسلمان و میانه رو، 

در طول باصطالح جهاد اسالمی

بيل کيســی برای گستراندن آتش جهاد افغانســتان به جمهوريهای آسيای ميانه در اتحاد 
شــوروی، مبلغ کمونيسم ســتيزی، با ماهيت مذهبی و نيز سياست خارجی پر خطری 
شد. دســت کم دو نگرش متضاد و رقيب در دولت ريگان بود؛ نگرش نخست معتقد 
به گسست از ديپلماسی سنتی اياالت متحده بود و بر اين باور بود که اتحاد شوروی ابر 
قدرتی اســت که برای بازداشتنش از دستيابی به منافع بيشتر، بايد در گستره جهانی با 
او به چالش برخاست، و اما نگاه دوم، که نومحافظه کاران و بيل کيسی آن را نمايندگی 
می کردند، معتقد بود که بايد اتحاد شــوروی را در جهان سوم، اروپای شرقی و آسيای 
ميانه عقب راند. "هرب مير"، رييس ســتاد ســيا در دهه ی ۱۹8۰ و در دوره ی رياســت 
کيسی بر ســيا، می گويد: "شکاف در دولت ريگان ميان ليبرالها و محافظه کاران نبود، 
بلکه ميان آن گروه که نمی خواست جنگ سرد را ببازد و طرفداران پيروزی در جنگ 

سرد بود." کيسی جزو دسته ی دوم بود و افغانستان برای او برگ برنده ی اين جنگ.

کيسی، پيروزی در جنگ سرد را در گرو اتحاد کشورهای به زعم برژينسکی "کمربند 
ســبز اسالم" يعنی مصر، پاکستان و عربستان ســعودی، می دانست و در اين ميان توجه 
ويژه يی به عربستان سعودی بعنوان محور اين اتحاد داشت. رييس سيا، عربستان سعودی 
را فراتر از منبع مالی حمايت از جهاد افغانســتان و مرکزيت فرا راســت آيينی اسالمی 
می دانســت. بگفته ی مير، در دهه ی ۱۹8۰، کيسی از نفت عربستان عليه اتحاد شوروی 
اســتفاده کرد. او می گويد: "سعودی ها به ما برای پيروزی در جنگ سرد بسيار کمک 
کردند." چون اتحاد شــوروی برای تقويت بهای ارز خود به صادرات نفت وابسته بود، 
کيســی از عربستان خواست تا با افزايش توليد نفت از بهای آن در بازار جهانی بکاهد. 
مير می گويد: "بيل کيســی از بيزاری ســعودی ها از شــوروی ها برای واداشتن آنها به 
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کاهــش بهای نفــت بهره گرفت." عربســتان توليد خود را افزايــش داد، بهای نفت به 
کمتريــن ميزانــش تا آن تاريخ رســيد و در فاصله ی چند هفته از بشــکه يی ۲8 دالر به 
بشــکه يی ۱۰ دالر کاهش يافت، اينچنين، به شــدت از درآمد اتحاد شوروی کاسته شد. 

"اين ضربه به شوروی ها، همچون قطع کردن راه تنفسی آنها بود."

کيســی، اين کاتوليک پارســا، باوری ســبعانه به قدرت و نيز اهميت مذهب در قالب 
نگرش ماکياوليســتی به کارکرد سياســی باورهای مذهبی داشــت. ميــر می گويد: "او 
مردی عميقا مذهبی بود، و روابط خوبی با پاپ داشــت." "کول" در کتابش "جنگهای 
ارواح" می نويسد: "کيسی، اسالم سياسی و کليسای کاتوليک را متحدان طبيعی خويش 
در راســتای ‘استراتژی مقابله’ و عمليات پنهانش در ســيا برای خنثی کردن امپرياليسم 
شــوروی، می دانست." روبرت امس، مشــاور امنيتی کيسی در خاورميانه، از اين منظر 
بــا او هم رای بود، امس از کارشناســان مذهبی خبره ی ســيا بود. کيســی در يکی از 
ســخنرانيهايش امس را به اين دليل که اهميت تالشــهای شوروی و متحدانش در جهان 
اســالم را برای از ريشه برچيدن مذهب سازمان يافته که تهديدی بالقوه برای حاکميت 
احزاب کمونيســت و ناسيوناليست ميدانستند، به وی گوشــزد کرده است، شايسته ی 
اعتبار می داند. کيســی از قول امس می گويد که کمونيست ها می خواهند "ارکان سنتی 
جامعه را از ريشــه برکنند. اين به معنای از بين رفتــن تاثير مذهب و دور کردن جوانان 
از والدينشــان و به تبع آن دور شــدن از آموزش و پرورش دولتی است." به همين دليل 
دو مذهــب بزرگ جهانی بايد در جبهه ی واحدی قرار گيرند. "زيرا، شــورويها همه ی 
مذاهب را مانع راهشــان می دانند و کليســاها و مساجد را يکسان ســرکوب می کنند." 

کيسی متقاعد شد که "اسالم ستيزگر و مسيحيت ستيزگر بايد با هم باشند."

در سيا، غالبا کيسی همکارانش را با نگرش مسامحه آميزش پيرامون رشد اسالم سياسی 
ناخشــنود می کرد. ريچارد کروگر"، مامور پيشين ســيا که در چند سال آخر حکومت 
شــاه ايران در دفتر محمد رضا شاه کار می کرد، می گويد: "من با کيسی کار می کردم، 
پس از انقالب، من، کيســی و شماری از روسای سيا در کمپ پری برای تحليل جنبش 
اســالمی در ايــران و آينده ی آن گرد هــم آمديم." بگفته ی کروگر، جــان مک ماهون 
و قايم مقام کيســی با کيســی دربــاره ی انقالب ايران، تضاد رای داشــتند. کروگر باز 
می گويد: "به ياد دارم که برخوردهای ناخوشايندی ميان کيسی و مک ماهون پيرامون 
چشــم انداز درازمدت انقالب اســالمی پيش آمد، مک ماهون خيزش جنبش اسالمی 
را خطرناک می دانســت و پيرامون آن هشــدار می داد، حال آنکه کيســی آن را مايه ی 
نگرانی نمی دانســت. کيسی تنها خواهان فرونشستن موج انقالب بود ولی مک ماهون 
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دخالت در اين زمينه را الزم می شمرد. مک ماهون پريشان بود و از گسترش بنيادگرايی 
اسالمی به اندونزی و فيليپين سخن می گفت. او بر اين باور بود که جنبش اسالمی ذاتا 
اين قابليت را دارد که بوســيله ی فرق مذهبی گونه گون و ارتباطات اجتماعی، جهانی 

شود و برای اين منظور نيازمند حمايت دولتی نيست." اما کيسی موافق نبود.

نگرش کيســی به مذهب و سياســت و ايمان خلل ناپذير ريگان، مکمل هم بودند. آن 
دو، جهاد افغانســتان را جنگی مذهبی می دانســتند، که در آن مســيحيت و اسالم در 
برابر آتييسم اتحاد شوروی متحد هستند. "فواز جرجس"، نوشته است که دولت ريگان 
سياســت ديرينه ی اياالت متحده در پشتيبانی از نيروهای اسالمی در خاورميانه را ادامه 

داد:

" سياســت اياالت متحده در دولت ريــگان، همچنان در خدمــت حمايت از نيروهای 
مذهبی در برابر نيروهای سکوالريســت ها، سوسياليست و ناسيوناليستهای جهان سوم 
بــود. در حالی که اظهــارات عمومی دولت درباره ی اســالمگرايی، آشــکارا خصمانه 
بودند، برخورد واقعی دولت در قبال اسالمگرايان نشانگر هيچ تغييری نبود....تماسها و 
مراودات دولت ريگان با مجاهدان اســالمگرای افغانستان در چهارچوب فاز دوم جنگ 
ســرد معنا می يابد. ريگان نيز، همچون اسالفش در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹6۰، با گروه های 
اسالمی، نيز کشورهای اسالمی ــ افغانستان، عربستان سعودی و پاکستان ــ پيمان اتحاد 

بست تا با آنچه او ‘امپراتوری شر’ می خواند و نيز متحدان جهان سوميش، بستيزد. "

گاه، تمايل کيسی برای تحريک اسالم سياسی با گونه يی بدبينی همراه بود. اين، بويژه 
زمانی که کيســی با ملک فهد وارد معامله شد، راست می نماياند. "گاس آوارکوتوس"، 
ماجرای ديدار کيسی از عربستان برای گرفتن قول مساعدت مالی از اين کشور را برای 
جهاد افغانســتان چنين باز می گويد. "من به کيســی گفتم که بايد با پادشــاه درباره ی 
‘برادران مسلمانشان’ در افغانستان، و نياز به پول برای غذا، خانوادهای آنها، لباس، سالح 
و هزينه ی بازســازی مساجد، سخن بگويد. بايد به او بگويی که او ‘نگه دارنده ی ايمان’ 
است." کيسی در پاسخ گفت: "يا مسيح! من آن ‘پاسدار ايمان’ را دوست دارم. لعنتی! من 
آن ‘پاسدار ايمان’ را دوست دارم." يکی از ماموران سيا که درگير مسايل جهاد افغانستان 
بوده اســت، درستی اين ماجرا را تاييد می کند. او می افزايد: "ما به سعودی ها گفتيم که 
بســيار خوب خواهد بود چنانچه افغان های مذهبی بتوانند کمونيست های آتييست را از 
افغانســتان بيرون برانند. اين نکته ی کليدی سياســتی بود که در برابر ملک فهد اتخاذ 

کرديم."
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کيســی از ۱۹8۴، اتحاد سعودیـ  پاکستانی را متعهد به اتخاذ استراتژی جنگ افروزانه، 
تبليغــات، خرابکاری و فعاليت های چريکی در امتــداد آمودريا و نيز در جمهوريهای 
مســلمان نشين اتحاد شوروی کرد. مير، مشاور کيســی می گويد: "مرزها در آن منطقه 
بسيار نامشخص و مبهم است، و اين برای ما امکانی مناسب برای اتفاقات خوب در آن 
منطقه بود." يکی از ماموران سيا که آن هنگام با کيسی کار می کرده است، می گويد: " 
گاه به گاه، تاخت و تازهايی در بخشهايی از خاک اتحاد شوروی روی می داد که مسکو 
نشينان را به هراس می افکند." در اين گذار ماجراجويانه، کيسی به نقشه های پنهانی، که 
پيشتر در دولت کارتر تهيه شده بود اما به دليل ترس از واکنش متقابل و غير قابل پيش 
بينی اتحاد شوروی مسکوت گذاشته شده بود، دست يازيد. حمله ی مستقيم به پاکستان 

يا تالش برای بر انگيختن شورشی در استان نا آرام بلوچستان پاکستان از آن ميان بود.

]محمد[ يوسف در راس سازمان امنيت پاکستان گزارشاتی با جزييات مشروح درباره ی 
گسترش دامنه ی جنگ افغانستان در امتداد مرزهای شمالی اين کشور دارد. او می نويسد: 
"مردم دو سوی مرز، ازبک، تاجيک و ترکمن بودند. آنها هويت قومی مشترک داشتند 
و با وجود ســرکوب فعاليت های مذهبی بوسيله ی کمونيست ها، اسالم مذهب مشترک 
اين مردمان بود." بگفته ی يوسف؛ کيسی گفته است: "اين نقطه ی ضعف اتحاد شوروی 
است." در خالل ديدار از اداره ی مرکزی سازمان امنيت پاکستان، کيسی "نخستين فردی 
بود که بطور جدی مدافع عمليات ضد شوروی در داخل مرزهای اين کشور بود.... او 
بر اين باور بود که تحريکات و مشکل آفرينی در اين منطقه، بی گمان خرس روس را 
به دل درد می اندازد." در آغاز دامنه ی فعاليت ها به تبليغات در جمهوری های مســلمان 
نشين شوروی برای دامن زدن به احساسات اسالمی محدود بود. در دهه ی ۱۹8۰، هزاران 
نســخه قرآن به زبانهای آســيای ميانه در اين مناطق چاپ و مخفيانه به مرزهای شــمالی 
افغانستان فرستاده شد. شماری از قرآنها در عربستان سعودی چاپ شدند، برخی را سيا 

با ارتباطاتی که با مسلمانان اروپای غربی داشت، خود چاپ می کرد.

بويژه عربســتان ســعودی، در اين زمينه بسيار مشتاق بود، چرا که ايران و رژيم خمينی 
را رقيــب خود می پنداشــت و بر اين تصــور بود که خمينی برای مقابله با فرا راســت 
آيينی وهابيت ســنی در صدد گسترش بنيادگرايی شيعی در آسيای ميانه است. يکی از 
افســران پيشين عمليات ســيا که از نزديک با عربستان کار می کرده است می گويد که 
شخصيت های اطالعاتی سعودی پيرامون "مستعمره کردن جمهوريهای شوروی"، با وی 

سخن گفته اند:

"آنها می خواستند با نفوذ در آسيای ميانه از ايرانيها پيش افتند و روسها را تضعيف کنند 
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و اطمينان يابند که در اين منطقه، اسالم سنی بر اسالم شيعی برتری می يابد. سعودی ها 
آمــاده ی اقدام بودند. آنها می گفتند:  ‘ما برای نفوذ به جمهوريهای شــوروی آماده ايم 
ما بايد به هم کمک کنيم و از اســالم برای شکســتن ديوار کمونيســم در قزاقســتان و 
ازبکستان و ديگر جمهوريها استفاده کنيم’ فرصتی برای گرفتن ماهی از آب گل آلوده 
بود؛ شاهزادگان سعودی و روحانيون به آنجا می رفتند و قرآن و جزوات مذهبی به آنجا 

می فرستادند."

اما از ۱۹8۴، دامنه ی تبليغات به قرآن و کتب مذهبی محدود نمی شــد. محمد يوسف 
می نويســد: "گســترش دامنه ی جنگ در برنامه ی اياالت متحده بود، جنگی که در 3 
ســال آينده بصورت تجاوزات و ماموريت های خرابکارانه ی بی شــمار در نقاط مرزی 
و شــمال آمودريا رخ نمــود. در اين دوره ماموريت ما آمــوزش و تربيت صدها تن از 
مجاهدان و فرســتادن آنها تا ۲۵ کيلومتری عمق خاک اتحاد شوروی بود. اين اقدامات 
ســری ترين و حساسترين عمليات در جنگ افغانستان بودند." او می افزايد که "نگرانی 
اتحاد شــوروی بطور خاص از گسترش بنيادگرايی و تاثير آن بر مسلمانان جمهوريهای 
آســيای ميانه بود." ســازمان امنيت پاکســتان برای "اعزام تيمهايی به آنسوی آمودريا و 
برای ســازمان دادن راکت پرانی، مين گذاری، خارج کردن قطارها از خطوط راه آهن و 
کمين نظامی" آماده بود.  تيمهايی که از رودخانه می گذشــتند، آنسو در صدد تماس با 
فعاالن اسالمی بر می آمدند. يوسف می نويسد: "برخی از آنها از ما سالح می خواستند، 
برخی خواهان پيوســتن به مجاهدان در افغانســتان بودند و کسانی خواستار شرکت در 

ماموريت های عملياتی در خاک شوروی بودند." بگفته ی يوسف:

"تهاجمات مرزی در ۱۹86 به اوج رســيد. حمالت بسياری در امتداد آمودريا از استان 
جوزجان تا اســتان بدخشــان انجام شــد. گاه، برخی از روســها نيز در اين ماموريت ها 
شــرکت می جستند، يا برای پيوستن به مجاهدان به افغانســتان باز می گشتند....واکنش 
شــديد روسها نشان می داد که ما درست به مرکز هدف زده ايم. در واقع هر حمله ی ]از 
ســوی مجاهدان[ با بمباران هوايی گسترده ی ]اتحاد شــوروی[ و حمالت راکتی هلی 

کوپترها در روستاهای جنوب رودخانه در نزديکی نقاط حمله ی ما همراه بود."

البته اين همه، نه تنها خطر شــعله ور شــدن آتش احساســات اسالمی را در جمهوريهای 
اتحاد شوروی همراه داشت، که ممکن بود واکنش انتقام جويانه ی اتحاد شوروی را در 
برابر پاکســتان در پی آورد، چيزی که احتمال داشت به مواجهه ی جهانی اتحاد شوروی 
و اياالت متحده منجر شود ـــ و اين همه بدون کمترين اطالع رسانی به افکار عمومی 
آمريکا و پنهانی در شــرف تکوين بود. بر اساس بســياری از نوشته ها درباره ی جنگ 
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افغاســتان، و بنا به گفته های يوسف، سرانجام سران واشــنگتن به تشنج آفرينی ها پايان 
دادند و تهاجمات مرزی متوقف شــد. يوسف با لحنی اندوهناک می نويسد: "تا ۱۹8۵، 
ديگر آشــکار بود که اياالت متحده، از اقدامات خويش در تجاوزات مرزی پريشــان و 
از پيامدهای آن در هراس اســت. کسی در راس هيات حاکمه ی آمريکا از اين اقدامات 
هراســان بود." اما، يوسف می افزايد: "ســيا و ديگران، بطور غير رسمی مشوق ما برای 

ادامه ی کشاندن دامنه ی جنگ به خاک اتحاد شوروی بودند."

دست آخر، تهاجم بيل کيسی و سازمان امنيت پاکستان به اتحاد شوروی برای برانگيختن 
يک خيزش اســالمی ناکام ماند. تز برژينســکی ـ بنيگسن که مســلمانان را آتش زير 
خاکســتر و ضد اتحاد شوروی و وفادار به شــبکه ی صوفيان می پنداشت نيز، نادرست 
از کار در آمد. با اين همه ترديدی نيســت که اقدامات کيسی و سازمان امنيت پاکستان 
به رشــد شــبکه يی از اسالمگرايی افراطی که  امروز نيز کشــورهای جدا شده از اتحاد 
شوروی را به چالش می کشــند، انجاميد. "جنبش اسالمی ازبکستان"، حزب آزاديبخش 
اســالمی )حزب التحرير االسالمی(، گروه های اسالمی نيرومند در چچن و داغستان و 
حضور شــبه القاعده در آســيای ميانه، همه و همه در دهه ی ۱۹8۰ رو به رشد نهادند، و 

اين همه مرهون گسترش جنگ افغانستان بود.

جهادی بی پایان

جهاد افغانســتان با عقب نشينی نيروهای اتحاد شــوروی پايان نگرفت. در پی جنگ، 
اياالت متحده هيچ اســتراتژی مشــخصی برای خروج از افغانستان نداشت. بسياری از 
سياستگزاران واشنگتن بر اين باور بودند که دولت ضعيف هوادار شوروی در کابل در 
کوتاه مدت از پای در می آيد، اما دير زمانی پاييد. مجاهدان که دسته دسته شده و با هم 
در نزاع بودند همچنان به جنگ ادامه دادند. پاکستان نيز که افغانستان را شريک خود 
در ايتالفی ضد هند می دانست، سخت از اســالمگرايان کشور ويران شده ی افغانستان 

حمايت کرد.

هيچ يــک از اين رخدادها، شــخصيت های ايــاالت متحده را به خود نياورد. کاســپر 
وينبــرگ، وزير دفاع دولت ريگان، گفت: "ما می دانســتيم که با بنيادگرايی اســالمی 
همراه شــده ايم. می دانســتيم که آنها آدمهای خوبی نيســتند و با دموکراســی ميانه يی 
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ندارند. اما با انتخابی سخت مواجه بوديم.... به ياد آوريد گفته ی چرچيل را که گفت: 
‘اگر هيتلر به دوزخ حمله کند، من در مجلس عوام دســت کم يکبار، به شــيطان تعظيم 
خواهم کرد.)3۰3) " سياســت اياالت متحده در دهه ی ۱۹8۰، در قبال افغانســتان، آسيای 

ميانه و "کمربند سبز اسالمی" چنين بود.

بی گمان حمايت اياالت متحده از مجاهدان و کمک هايی که بخش اعظم  آن افراطيون 
اسالمگرا می رسيد، اشتباه در محاسبه يی فاجعه بار بود. سياستی که به ويرانی افغانستان 
و ســرنگونی دولت حاکــم در آن انجاميد و دورنمای حاکميت جنگ ســاالران را که 
اســالمگرايان و جز آن را در بر می گرفت، هويدا کرد. سياست حمايتی اياالت متحده 
شــبکه يی جهانی از جنگجويان آموزش ديده و خبره از کشورهای گوناگون پديد آورد 
که با هم در پيوند بودند و بزودی در قالب القاعده به رهبری اســامه بن الدن ســازمان 
يافتند. اين سياست، پشت سر خود، کشوری ويران و ميزبان القاعده و ديگر تشکيالت 
تروريستی بجای گذارد و برای سازمان امنيت پاکستان شرايطی فراهم آورد که توانست 

مشوق رشد جنبش طالبان در دهه ی ۱۹۹۰  شود.

با اين همه مدافعان جهاد، حتی آنان که در ســال ۲۰۰۵ طرفدار ثابت قدم جنگ جهانی 
عليه تروريســم با تمرکز بر گروه های اسالمی هســتند، از آن سياست به عنوان سياستی 
درســت دفاع می کنند. دانيل پايپس، از مخالف پرکار اســالم سياســی و پسر ريچارد 
پايپس، که "گروه بررسی درباره ی مليت های اتحاد شوروی" را در سالهای آغازين دولت 
ريگان ســازمان داد می گويد: "من فکر می کنم کار درســتی کرديم." دانيل پايپس در 
آن ســالها، از اعضای وزارت خارجه و شــورای امنيت ملی بود. او که گويی طنين تز 
معامله با شياطين وينبرگر اســت، می گويد: "ما از استالين در برابر هيتلر دفاع کرديم. 
اينها، گزينشهايی در دنيای واقعی هســتند." بگفته ی پايپس، ستيزه گرترين مجاهدان، 
جنگجوترينشــان بودند. "اسالمگرايان افراطی پر شــورترين افراد ضد شوروی بودند." 

))0)(  در جنگ دوم جهانی پس از حمله ی آلمان به اتحاد شوروی، چرچیل در پیامی به 
روزولت، رییس جمهور ایاالت متحده، خواهان حمایت بریتانیا و آمریکا از اتحاد شوروی در برابر 
فاشسیم هیتلری شد. منشی چرچیل درباره ی این سیاست بریتانیا از وی می پرسد: "آیا کمک به 

روسها در حکم تعظیم  به شیطان نیست؟" چرچیل پاسخ می دهد:  "هرگز! من تنها یک هدف دارم  
گر هیتلر به دوزخ حمله کند، من در مجلس عوام دست کم یک بار،  و آن  شکست هیتلر است. ا

به شیطان تعظیم خواهم کرد." در واقع به زعم چرچیل حمایت از "شیطان شوروی" در برابر شیطان 
هیتلری سودمندتر است. در سیاست اصطالح  ”lesser of two evils” به معنای انتخاب شیطان 

کمتر اهریمنی تر به معنای گزینش میان بد وبدتر است. منظور نویسنده در این کتاب این است که 
ک( را  ایاالت متحده )بگفته ی سیاستمدارانش( سیاست حمایت از بنیادگرایان )شیطان کمتر خطرنا

در برابر اتحاد شوروی برگزیده است.)م( 
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اين نگرشی است که شماری از شخصيت های کارآزموده ی آمريکايی جنگ افغانستان، 
و از آن ميان ماموران ســيا و سياســتگزاران، آن را بيان می کنند. اســتفان کوهن که در 
دهه ی ۱۹8۰ از اعضای برجسته ی وزارت خارجه بود، گفته است: "کسانی که ما از آنها 
حمايت کرديم، کريه ترين و متعصب ترين عناصر مجاهدان بودند. اگر می خواســتيد 
در جنگ ســرد پيروز شويد و شورويها را در افغانستان شکست دهيد نمی توانستيد با 

تبليغ و موعظه ی دينی آن کار را بکنيد."

نيازی به گفتن نيســت که "متعصب ترين عناصر" پس از عقب نشــينی اتحاد شوروی 
از افغانســتان و با وجود از دست دادن حاميانشان، ناپديد نشدند. بيل کيسی درگذشت، 
ژنرال ضياء الحق و رييس ســازمان امنيت پاکســتان در يک سانحه ی هوايی مشکوک 
از بين رفتند. اما راســتگرايی اســالمی، همچنان در افغانستان و پاکستان سنگر گزيده 
بود. "جماعت اســالمی" پاکســتان ثروتمند و نيرومند شــده بود و با شــبکه ی جهانی 
اخوان المسلمين در پيوند. بسياری از ســران بلند پايه ی پاکستان از اسالمگرايان مسلم و 
مرتبط با اخوان المســلمين بودند. جماعت اســالمی و اخوان المسلمين به نوبه ی خويش 
با گلبديين حکمتيار و ديگر ســتيزه جويان اســالمی افغانســتان و شبکه ی رو به رشد 
مجاهدان از کشــورهای مختلف که آزادانه به مدارس مذهبی رفت و آمد داشــتند، در 
پيوند بودند. در ســيا و پنتاگون، عقب نشــينی اتحاد شوروی، به مثابه ی يک پيروزی 
شگرف، جشــن گرفته شد. افراد اين سازمانها از افغانســتان خارج شدند چرا که رژيم 
هوادار شــوروی در افغانســتان که هنــوز در کابل حاکم  و نجيــب الله رييس جمهور 
آن بود، بســوی پرتگاه سرنگونی می رفت. ســيا، رژيم نجيب الله را شبيه رژيم ويتنام 
جنوبی می دانســت که پس از عقب نشينی آمريکاييان ساقط شد و سرنوشت مشابهی 
برای حکومت نجيب الله در ذهن می پروراند. با اين همه سراســيمگی و آشــفتگی در 

ميان دولتمردان اياالت متحده فزونی می گرفت.

در وزارت خارجه و حتی سيا، اضطراب و نگرانی از آينده ی حکمتيار و بنيادگرايان که 
رفته رفته بر افغانســتان چيره می شدند، رو به تزايد می گذاشت. شخصيت های شوروی 
به واشــنگتن پيرامون خطر ذاتی جنبش اسالمگرايی هشدار دادند. ادوارد شواردنادزه، 
وزير خارجه ی اتحاد شوروی کوشيد تا به شيوه يی غير مستقيم نظر جرج شولتز، وزير 
خارجــه ی اياالت متحــده را درباره ی امکان توافق پيرامون خروج شــوروی دريابد، او 
"خواهان همکاری آمريکا برای محدود کردن گســترش  ‘بنيادگرايی اســالمی’ شد." اما 
افزون بر شــولتز، دولت نيز کمترين همدردی نشــان نداد و "شخصيت های رده باالی 
دولت ريگان هرگز درباره ی اين مســاله نينديشــيدند و برای بازداشــتن سازمان امنيت 
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پاکســتان از حمايت گروه های مرتبط با اخوان المســلمين تالشــی نکردند." مســکو به 
شــدت از بنيادگرايی اســالمی که در مرزهای جنوبيش ريشــه می دواند، نگران بود و 
حتی "والدمير کريوچکف"، رييس ک.گ.ب با "گيتس"، رييس ســيا، برای بيان داليل 
"نگرانی رهبران شوروی از قدرت يافتن دولتی بنيادگرا و رقيب برای حکومت شيعه ی 

ايران" همنشين شد. اما اين نيز سودی نبخشيد.

پيشــفرض اياالت متحده باز گذاشتن دست پاکســتان و سازمان امنيت آن برای کنترل 
اهرم های سياســی در افغانســتان بود. کانال رســمی حمايت های مالی از سوی سعودی 
هــا، به ميزان قابــل توجهی کاهش يافته بــود اما منابع غير رســمی و خصوصی ــ از 
کانال شــاهزادگان ثروتمند و اتحاديه ی جهانی مســلمانان و نيز شبکه ی اخوان المسلمين 
ــ همچنان ادامه داشــت. بگفته ی دو تن از ســفرای وقت اياالت متحده در عربســتان 
سعودی، اياالت متحده جنگ را بشکل بدی پايان داد. والتر کاتلر، سفير اياالت متحده 
در عربســتان در خالل دهه ی ۱۹8۰، می گويد: "جايی که من بودم، هيچکس در باره ی 
ســرانجام اين جنگجويان بيکار نمی انديشــيد. به ياد نمی آورم که درباره ی خطر آنها 
بحث شده باشد. ما روی مساله ی اسالم سياسی تمرکز نداشتيم. جنگ سرد کانون توجه 
ما بود. اين واقعيت که اين مجاهدان آموزش ديده و مســلح به موشــک های اســتينگر 

هستند، مطرح نبود."

چارلز فريمن، ســفير اياالت متحده در واپســين سالهای دهه ی ۱۹8۰ و در خالل جنگ 
اول خليــج فارس در ۱۹۹۱، می گويد: "ما جنگ را بــدون اينکه درباره ی چگونه پايان 
بخشــيدن آن، بينديشم، آغاز کرديم. افغانستان به ســوی جنگ داخلی چرخيد و اساسا 

توجهی را در اين باره بر نيانگيخت. " فريمن می افزايد:

"کشــمکش افغانها پايان نگرفت. برخــی از ما نگران بوديم ــ مــن و ]روبرت[ اوکلی 
]ســفير اياالت متحده در پاکستان[، که از دخالت سازمان امنيت پاکستان در افغانستان 
و کشــمير و همدســتی سعوديها با آن نگران بود. نمی شــد فهميد که سعوديها به بازی 
گرفته شــدند يا خودخواسته در آن شرکت کردند. من با شاهزاده ترکی ]رييس سازمان 
اطالعات عربســتان[ و با ســيا در اين باره ســخن گفتم، پيام من اين بود که اساسا بايد 
به راه برون رفت از اين شــرايط بينديشيم. اما شــبهاتی پيرامون به خدمت گرفته شدن 
عربستان سعودی بوسيله ی سازمان امنيت پاکستان وجود داشت. سازمان امنيت پاکستان 
از ســعوديها پول می گرفت و کارهايی می کرد و ما نمی دانستيم چه می کند. بی گمان 
بخش بزرگی از اين مبالغ به حکمتيار داده می شد. ولی در نمی دانستيم هدف سعودی ها 
چيســت. 3 ميليارد دالر در سال از ســوی اياالت متحده، عربستان و ديگر کشورها به 
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جنگ افغانستان اختصاص می يافت. يک شبه نمی توان اين کمک ها را قطع کرد. باب 
و من به اين نتيجه رسيديم که بايد به جد درباره ی آن گفتگو کنيم اما کس ديگری با ما 
هم رای و به آن مايل هم نبود. روبرت گيتس و ويليام وبستر]روسای سيا[، با ما هم رای 
نبودند. نگرش برخی در واشنگتن اين بود، “چرا ما به افغانستان رفتيم و با آدمهايی که 

دستمال به سر می بندند سخن گفتيم؟” ما نتوانستيم بر اين روند تاثير گذاريم."

بگفته ی يوسف که از جايگاهش در سازمان امنيت پاکستان و بيرون از وقايع افغانستان، 
نگاهی کلی به پايان جنگ داشــت، زمانی که غبار جنگ در افغانســتان فرونشســت 
برخی از آمريکاييان پيرامون حکمتيار و بنيادگرايان هوادارش در قدرت هشدار دادند. 
او می نويســد: "اکنون آمريکاييان بدون حضور ارتش سرخ، جديتر به مسايل افغانستان 
می نگريستند." اما می گويد که ژنرال اختر عبدالرحمان، طراح جهاد در سازمان امنيت 
پاکستان، در برابر تالشهای بيهوده ی آمريکاييان برای تقويت گروه های غير بنيادگرا در 
افغانستان و از آن ميان هواداران ظاهر شاه، پادشاه در تبعيد اين کشور و ديگر گروه های 
کمتر اسالمی و افراد مستقل ايستاد. "ژنرال اختر اهداف ]آمريکاييان[ و شيوه ی آنها را 
دريافت و با هر عمل آنها مقابله می کرد." اختر همچنين با آنچه يوسف "ايده ی درخشان 
آمريکاييان برای بازگرداندن ظاهرشــاه ـ که دير زمانی در تبهيد بود ـ به رياست دولت 

آشتی ملی" مخالفت کرد.

حتــی اگر پس از جنــگ، اياالت متحده برای کم کردن قــدرت بنيادگرايان و تقويت 
ميانه روها و سکوالريســت ها کوشش کرده باشــد کاری بس مشکل بوده است به اين 
دليل ساده که بيشــتر آنان کشته شده بودند. زمانی که خيل مجاهدان با اتحاد شوروی 
می جنگيدند همزمان هزاران تــن از رقبای بالقوه ی خويش را در دوره ی پس از جنگ 
در جبهه ی دوم و کمتر شناخته شده ی جهاد افغانستان که در برابر غير کمونيست های 
افغان جريان داشــت، کشتند. "چريل بنارد"، کارشناس اسالم سياسی در موسسه ی راند 
و همســر زلمای خليل زاد، ســفير اياالت متحده در کابل، می گويد: "ما در افغانســتان 
گزينشــی تعمدی داشــتيم. در آغاز همه بر اين باور بوديم که هيچ راهی برای شکست 
دادن شــوروی ها نيســت. بنابراين، آنچه بايد می کرديم اين بود که ديوانه ترين آدمها را 
به جان آنها بيندازيم. ما دقيقا می دانســتيم که آنها ]مجاهدان[ چه جور آدمهايی هستند 
و سازمانهايشان به چه می مانند. اما برايمان مهم نبود. پس از آن، به آنها اجازه داديم که 
با کشــتن ميانه روها از شر آنها رهايی يابند. به همين دليل است که امروز در افغانستان 
رهبران ميانه رو وجود ندارند زيرا به آن ديوانگان اجازه داديم همه ی آنها را نابود کنند. 
آنها چپ ها را کشــتند، ميانه روها را نيز. اينان در ميانه ی دهه ۱۹8۰ و پس از آن از ميان 



294 »بازی شیطانی«

برداشته شدند."
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در حالی که پسر آیت الله کاشانی 

رابط اسراییل با ج.ا شده بود

ماجرای پناهندگی "گوزیچکین"

 سرویس جاسوسی M16 انگلستان 

و سازمان سیا امریکا

 با سازمان امنیت ج.ا وارد مناسبات شد

چنانچه دولت ريگان در دســت يازيدن پنهان به ايــران در ميانه ی ۱۹8۰ تا ۱۹86 موفق 
می شــد، ويرانی به جای مانده در افغانســتان نيز بسيار بيشــتر بود. در رابطه با ايران و 
به موازات اتحاد آمريکا با بنيادگرايی اســالمی در افغانستان سه اپيزود مختلف متصور 
است: نخست، "شگفتی اکتبر" در ۱۹8۰، دوم، روابط مخفی اسراييل با ايران در دهه ی 
۱۹8۰، و ســوم، نزديک شــدن دولت ريگان به جمهوری اســالمی در سالهای ۱۹8۴ تا 

.۱۹86

در ســال ۱۹8۰، زمانــی که ســران دولت کارتر خشــمگينانه بــرای آزادی گروگانهای 
آمريکايــی در ايران تالش می کردنــد، اعضای تيم مبارزات انتخاباتــی ريگان و از آن 
ميان "بيل کيســی"، در تالش برای به تعويق انداختن آزادی گروگانها تا پس از انتخابات 

رياست جمهوری آمريکا، با شخصيت های ايرانی تماس گرفتند.

ســالها بعد، گری سيک، افسر نيروی دريايی اياالت متحده و عضو شورای امنيت ملی 
در دوره ی رياســت جمهوری فــورد، کارتر و ريگان، گفت که تيــم انتخاباتی ريگان 
ـ بــوش برای ديرتر آزاد کــردن گروگانها در ازای قول فروش ســالحهای آمريکايی و 
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اســراييلی در ۱۹8۱ به ايران، با رهبران ايرانی گفتگوهای ســری داشــت. گری سيک 
گفته های خويش را در کتابش با نام "شــگفتی اکتبر: گروگانهای آمريکايی در ايران و 
انتخاب رونالد ريگان" به رشــته ی تحرير در آورد. در اين کتاب، سيک نتيجه می گيرد 
که: "تيم ريگانـ  بوش با طرحی اطالعاتی و بگونه يی حرفه يی سازمان يافته، دمکرات ها 

را از قدرت سرنگون ساخت."

سيک، می گويد که گفتگوهای حزب جمهوريخواه و ايران بر پايه ی قول جمهوريخواهان 
برای فروش ســالحهای اسراييلی و ديگر انواع ســالح و نيز انبوه جنگ افزارهايی بود 
که شاه پيشتر آن را سفارش داده و هزينه اش را نيز پرداخت کرده بود. ايران نوميدانه 
برای ادامه ی جنگ با عراق که در ســپتامبر ۱۹8۱ به جنگی تمام عيار بدل شــده بود، 
نيازمند ســالح بود. اسراييل که مناســبات نظامی ديرينه يی با ايران داشت و پيشينه ی 
آن به معامله ی ســالح در سال ۱۹66 باز می گشت، با وجود بحران گروگان گيری برای 
ارســال سالح به رژيم روحانيون در تهران مشــتاق بود. سيک می نويسد: "کارتر تالش 
اسراييل برای از نو برقرار کردن قراردادهای نظامی با ايران را عقيم گذارده بود. از سر 
گيری معامالت نظامی و حتی ارسال محموله های نظامی اسراييلی را که پيشتر اجازه ی 
انتقــال يافته بودند، به آزاد شــدن گروگانها مشــروط کرده بود و اســراييل از اين امر 
ناخرســند بود. "جالب اســت که دالل ايرانی گفتگوهای ميان اسراييل و ايران درباره ی 
خريد و فروش ســالح، "احمد کاشانی"، پسر آيت الله سيد ابوالقاسم کاشانی بود. آيت 
الله سيد ابوالقاسم کاشانی کسی بود که در جريان کودتای ۲8 مرداد ۱33۲ از سيا برای 
سازماندهی اوباش خيابانی برای سرنگونی دولت دکتر مصدق و بازگرداندن شاه به تاج 
و تخت پول دريافت کرد. احمد کاشــانی در ۱۹8۰ از اســراييل ديدار کرد و بگفته ی 
ســيک "پيش از ايــن ديدار نيز ايران و اســراييل از کانالهای ديگری بــا هم در ارتباط 

بودند." در بهار ۱۹8۰، نخستين محموله ی سالحهای اسراييلی به ايران رسيد.

ســيک پيرامون جزييات تماس ها و جلسات ميان کيســی، ديگر اطرافيان ريگان و نيز 
دالالن ايرانی مذاکرات که چهره ی بســياری شــان در جريان رســوايی ايران کانترا در 
ميانه ی ۱۹8۴ و ۱۹86 رخ نمود، به تفصيل ســخن می گويد. برخی از ايشان پيوندهای 
تنگاتنگی در اســراييل داشــتند و اينچنين، اســراييل و ايران در اواخر ســال ۱۹8۰ به 
همکاريهای نظامی نزديکتری آغازيدند. برجسته ترين و شگفت آورترين اين همکاريها 
حمله ی هوايی اسراييل به تاسيســات اتمی اوسيراک عراق در 7 ژوين ۱۹8۱، آنهم تنها 
چند روز پس از آغاز جنگ ايران و عراق، بود. ســيک می گويد: "اســراييل اطالعات 
نظامی برای بمباران تاسيسات اتمی عراق در اختيار ايران گذارد اما...دفاع هوايی عراق 



297 »بازی شیطانی«

بســيار برتر از  نيــروی هوايی ايران بود و ايــن کار از عهده ی ايرانی هــا خارج بود." 
اينچنين، اسراييل خود عمليات حمله را انجام داد.

بگفته ی ســيک، کيســی با شکســتن تحريم اياالت متحده در زمينه ی فروش سالح از 
سوی اسراييل به ايران کمک کرد. سيک می نويسد: "کيسی دقيقا فضای غيردوستانه ی 
مذاکره و معامله با روحانيون ايرانی را که در اسراييل حاکم بود و البی ايران در اسراييل 
گوست نه تنها با همراهی کيسی که با همياری  در پی رفع آن بود، شکست. اسراييل در آ
شخصيت هايی در سيا که مشوق اســراييل برای همکاری با طرح جمهوريخواهان برای 
آزادی گروگانها بودند، به ايران نزديک شــد. سيک، در شورای امنيت ملی، گزارشاتی 
در اعتراض به اپوزيســيون کارتر، درباره ی تحويل محموله های نظامی اسراييل به ايران 
دريافت می کرد. "در باالترين سطح رهبری اسراييل تعمدا و بشکلی تحقيرآميز به دولت 
جيمی کارتر پشت می شود." سرانجام در ۲۰ ژانويه ۱۹8۱ دقايقی پس از مراسم تحليف 
ريگان بعنوان چهلمين رييس جمهور آمريکا، گروگانها آزاد شــدند. سيک می نويسد: 
"کمتر کســی به اينکه آزادی گروگانها نتيجه ی طرح داهيانه ی ماهها پيش ويليام کيسی 

بوده است، گمان برد."

تماســهای سری کيسی – ريگان با ايران در ۱۹8۰-8۱ بر حفظ روابط پنهان دولت ريگان 
با آيت الله های ايران سايه گسترد. برخی از شخصيت های اياالت متحده، ايران را متحد 
خويش در جنگ افغانستان می پنداشتند زيرا آيت الله خمينی سخت ضد اتحاد شوروی 
بود و بر آن بود تا نفوذ ايران را در افغانستان و آسيای ميانه گسترش دهد. کسان ديگری 
در دولت اياالت متحده، ايران را به دو دليل نقطه ی مقابل عراق می دانستند: نخست به 
دليل پيوندهای نزديک اتحاد شــوروی با بغداد و مهمتر از آن اينکه يک عراق قدرمند 

تهديدی برای اسراييل بود.

در خالل جنگ ايران و عراق، اياالت متحده دو سياســت را همزمان پی گرفت. مشــی 
اساسی واشنگتن "تمايل" به عراق در خالل جنگ با ايران بود. شخصيت هايی که از اين 
مشــی پشتيبانی می کردند بدرستی ايران را تهديدی جدی برای منافع آمريکا در منطقه 
می دانستند زيرا شکست عراق بوسيله ی رژيم بنيادگرای ايران، راه را برای چيرگی ايران 
بر همه ی خليج فارس، از جمله کويت و عربســتان ســعودی هموار می کرد. در واقع، 
جهان عرب پشــتيبان عــراق در برابر ايران بود و به همين دليــل اياالت متحده حمايت 
محدودی از عراق داشــت و تنها اطالعات امنيتی دربــاره ی تواناييهای ايران و  آرايش 

نظامی نيروهای ايرانی به عراق می داد.
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اما اسراييل ــ همگام با نومحافظه کاران آمريکا و از آن ميان کيسی ــ شرايط را گونه يی 
ديگر می ديدند.

از ۱۹8۰ تا ۱۹87، هرچند اياالت متحده رسما پشتيبان عراق بود، اسراييل بی وقفه سالح 
و مهمات نظامی و قطعات يدکی به ايران می فروخت. خواه اين مناسبات توافقی سری 
ميان کيسی، اســراييل و ايران بوده باشد خواه گونه يی ديگر، دولت ريگان، اسراييل را 
از تجهيز آيت الله ها به سالح، بازنداشت. در اين راستا، اسراييل به رابط های بسياری که 
در دوره ی حاکميت شــاه داشت، متکی بود. پس از ســرنگونی شاه، اسراييل همچنان 
با ارتش ايران و افســران اطالعاتی که می شناخت ارتباط خويش را حفظ کرد، هرچند 
کــه اکنون اين افســران به ماليان و آيت اللــه گزارش می دادند. پيوندهای اســراييل با 
رژيم خمينی گونه گون بود. آنها ارتباطاتی با نيروهای مسلح ايران و سازمان جايگزين 
ســاواک شاهنشــاهی داشــتند. افزون بر اين، هزاران يهودی ايرانی که از ديرباز، جزو 
طبقه ی تجار بازاری بوده و به اســراييل مهاجرت کرده بودند، همچنان با ايران و بويژه 
با خانواده هــای ثروتمند و محافظه کار آيت الله ها در تماس بودند. اســراييل روی اين 

رابطه ها نيز سرمايه گذاری کرد.

"پاتريــک لنگ"، رييس بخش خاورميانه يی ســازمان اطالعاتــیـ  امنيتی وزارت دفاع 
)ديا(، می گويد: "اســراييل با رژيم ايران بعنوان نيمه متحد معامله می کرد و با کســانی 
که در دوره ی حاکميت شــاه ارتباط داشــتند، در تماس بودند. در اين سالها، اسراييليها 
هــر ماه يکبار با  افســرانی از نيروی هوايی ايران در اروپا ديــدار می کردند." بگفته ی 
لنگ، ديدار ميان اســراييليها و ايرانيها، سالها ادامه داشت. او می گويد که اسراييل نياز 
تســليحاتی ايران را جويا ميشــد، سپس ليست سفارش تهران را با خود برده تا ببينند چه 
ميــزان از آن را می تواننــد برآورده کننــد. در اين زمان، وزارت امــور خارجه ی دولت 
ريگان، قانون منع فروش ســالح به ايران و عــراق را در ۱۹8۴ از تصويب گذراند، اما 
اســراييليها بدان وقعی ننهادند و ريگان نيز از نفوذ آمريکا در اســراييل برای بازداشتن 
اســراييليها از ارسال ســالح استفاده نکرد. لنگ می گويد: "اســراييليها همچنان به کار 
گاهی يافتيم که يک سرهنگ  خويش ادامه دادند، و ما در ديا، زمانی از اين موضوع آ
نيروی هوايی ايران بــه ما خرده گرفت و آنرا برای ما بازگفت." لنگ می افزايد که تيم 
ريگان مشی ديگری داشت. بی درنگ پس از آزاد شدن گروگانهای آمريکايی، اسراييل 
3۰۰ ميليــون دالر تجهيزات نظامی به ايران داد. ايــن محموله قطعات يدکی هواپيماهای  

F-۴ آمريکايی، تانکهای  M-۴8 و نفربرهای زرهی  M-۱۱3، را دربر می گرفت.

رخدادی با اهميت در ۱۹83، دامنه ی همکاری ســازمان سيا برهبری کيسی با سرويس 
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اطالعاتیـ  امنيتی ايران را فاش ســاخت. هر دو کشــور اين همکاری را به سود خويش 
می دانســتند. در ۱۹8۲، والدمير کوزيچکين، افســر ک.گ.ب در تهران به انگلســتان 
گريخت. در خالل انقالب، کوزيچکين، نماينده ی منافع اتحاد شــوروی در ايران بود 
اما در واقع حضور شــوروی در ايران ناچيز بود و برای اياالت متحده و شــاه تهديدی 
به شمار نمی رفت. بگفته ی کوزيچکين، که بعدها کتابی از تجربيات خويش نگاشت، 
شوروی روی هم رفته دو مامور در دولت ايران در  دايره ی شخصيت های ايرانی داشت. 
او می نويســد: "من به چشــمهايم باور نداشــتم، ولی اين واقعيت بود و واقعيات را نمی 
توان ناديده انگاشــت. شمار کم ماموران شــوروی در ايران برای من شگفت آور بود." 
همچنين، کوزيچکين می نويســد که شــوروی برای ثبات ايران در دوره ی شاه اهميت 
قايل بود و مســکو هيچگاه با انقالبيون اســالمگرا يا گروه های به اصطالح مارکسيست 
اســالمی که با خمينی همراه شدند، تماس نداشت. اما ک.گ.ب از حزب کمونيست 

توده در ايران، که نفوذ اندکی داشت، پشتيبانی کرد.

زمانــی که کوزيچکيــن به غرب گريخت، بر آن شــد تا به MI6 و ســيا همه ی آنچه 
درباره ی حزب توده و اعضايش ميدانست منتقل کند، و اين چنين اعتماد بريتانيايی ها 
و آمريکايی ها را جلب کند. جيمز بيل می نويســد: "او ]کوزيچکين[ ليستی شامل نام 
چند صد نفر از ماموران شــوروی در ايران به بريتانيايی هــا داد." بی درنگ، MI6 و 
ســيا اطالعاتی را که کوزيچکين به آنها داده بود به سازمان اطالعات و امنيت ايران رد 

کردند:

"اطالعــات کوزيچکين به مراجع قدرت ايرانی ســپرده شــد. آنها بيــش از ۱۰۰۰ نفر از 
اعضای حزب توده را دســتگير کردند که بسياريشان پيشتر تحت نظر بودند. نورالدين 
کيانوری]رهبر حزب توده، که پذيرفت[ از ۱۹۴۵ تماســهايی با ماموران شوروی داشته 
است در ميان دســتگير شدگان بود. يورش تراژيک به حزب توده در ۱36۲ فروپاشی 

چپ ايران را يکسره کرد."

گاه نشــدند. آنها هيچ چيــز درباره ی  مــردم آمريــکا از هيچ يک از ايــن رويدادها آ
همکاری ســيا با رژيم خمينی در ايران، ارســال محموله های تسليحاتی اسراييل به ايران 
و پيشــگامی در رســوايی ايران کانترا کــه در آينده يک ژورناليســت لبنانی آنرا فاش 
ســاخت، نمی دانســتند. مل گادمن، تحليلگر پيشين ســيا و رييس تيم تحليل کننده ی 
سياســت شوروی در کشورهای جهان سوم، همراهی ســيا با کوزيچکين و MI6 برای 
تماس با ايران را تاييد می کند. گادمن می گويد: "ســيا نيز در اين ماجرا شــريک بود. 
آنها ]کوزيچکين، MI6 و ســيا[ با آيت الله ها برای پايان دادن به کار حزب توده همراه 



300 »بازی شیطانی«

شدند. تلگراف های بسياری در اين باره هست.

بريتانيايی هــا مقدمــات فرار کوزيچکيــن را فراهم کردند و اطالعات بســياری از او 
گرفتند.

بگفته ی گادمن، سيا و MI6، با سران اطالعاتیـ  امنيتی ايرانی که در گذشته در ساواک 
بودند و به آسانی به جمهوری اسالمی ابراز وفاداری کرده بودند، کار می کردند.

حســين فردوست از بدنامترين شخصيت های پيشين ســاواک بود که پس از انقالب با 
رژيم جديد همکاری کرد. فردوســت دوســت روزگار کودکی شاه بود و همراه شاه و 
ريچارد هلمز، رييس آينده ی سيا، در مدرسه يی در سويس درس می خواندند. فردوست 
در دهه ی ۱۹7۰ به باالترين سمت در سازمان اطالعاتی ايران رسيد و در ۱۹76 به رياست 
"ســازمان بازرسی شاهنشاهی" بازرسی که شاه ساختار آنرا دگرگون کرد، منصوب شد. 
شاه در خاطراتش هيات بازرسان را "نوع مدرن آنچه ايرانيان کهن ‘چشم و گوش پادشاه’ 
ميناميدند" توصيف می کند. وظيفه ی اين ســازمان نظارت و رهگيری جريانات سياسی 
درکشــور و نيــز در ميان روحانيون بود. اما فردوســت، پنهانی به اپوزيســيون هوادار 
خمينی گرويد. شاهزاده اشــرف خواهر بدنام شاه، در خاطراتش چنين بازميگويد که 

فردوست به عمد شاه را از فعاليت ماليان بی خبر گذاشت:

"بطرز شگفت انگيزی، ساواکـ  که مشهور بود هيچ چيز از نظرش پنهان نمی ماند و به 
گاه استـ  هيچ گزارشی از فعاليت ماليان که از تقدس منابر برای سرنگونی  همه چيز آ
شــاه بهره می گرفتنــد، ارايه نکرد.... برادرم هر روز با فردوســت ديــدار می کرد،...
همان فردوســت دوره ی کودکی، که اکنون ماموريتش جمع آوری، ارزيابی و تلخيص 
گزارشــات اطالعاتی بود... من بر اين باورم که فردوســت برخی اطالعات حياتی را از 
شــاه دريغ داشته است، و در واقع در ســالهای پايانی حکومت رژيم فعاالنه با خمينی 
مذاکره داشته است. فکر می کنم رويدادهای پس از انقالب درستی گفته های مرا تاييد 
می کنند؛ در حالی که هر کس با کمترين پيشــينه ی ارتباط با شاه داشت در محاکمات 
چند دقيقه يی به اعدام محکوم می شد، حسين فردوست زنده ماند و در دولت جديد به 

سمت يکی از سران ساواما )ساواک خمينی( ارتقاء يافت."

خواه اين کانال ارتباطی فردوســت مرموز بوده باشد يا کس ديگر، سيا و اسراييليها از 
همان روزهای نخســت پس از انقالب تا آغاز توطيه ی کيســی- نورث در ميانه ی دهه ی 
۱۹8۰، کانالهايی در ســرويس اطالعاتی ايران داشــتند. آنگونه کــه در اين چهارچوب 
می توان ديد، رسوايی ايران کانترا خطايی شگفت آور نمی نمايد، بلکه گسترش روابطی 
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دارای پيشــينه اســت که به ۱۹7۹ باز می گردد. در دولت ريــگان، گروه کوچکی از 
محافظــه کاران و نــو محافظــه کاران، بويژه آنها کــه به بنيادهــای اطالعاتی و نظامی 

اسراييلی نزديکتر بودند، صميمانه پيشگام ماجرای ايران کانترا شدند.

اســناد امور ايران بارها در کتابها، خاطرات و گزارشــهای گوناگون بازگو شــده است. 
همه ی ماجرا پيچيده و چند اليه است، ماجرايی که محموله های تسليحاتی اياالت متحده 
و اســراييل را، به ايران و نيز پشتيبانی مالی از چريک های نيکاراگويه يی مورد حمايت 
دولت ريگان پيوند می دهد. منتقدان سياست روی آوردن اياالت متحده به ايران، ريگان 
و مشاورانش را به فروش اسلحه به ايران برای آزاد کردن گروگانهای آمريکايی در لبنان 
که بوسيله ی حزب اللهـ  آلت دست ايرانـ  به گروگان گرفته شده بودند، متهم می کنند. 
افزون بر اين، شــايد به نظر ريگان فروش اسلحه، تنها، تالش برای آزاد کردن گروگانها 
بوده باشد، هرچند که ريگان در اظهارات خويش در آينده گفت که به ياد نمی آورد با 
ارســال سالح به ايران موافقت کرده باشد. اما به نظر مشاوران ريگان ـ بويژه نومحافظه 
کاران و کيسی ـ فروش سالح اهداف گسترده تری را دنبال می کرد. تالش برای ارتباط 
دوباره با ايران و بدســت آوردن پايگاه از دســت رفته، مقابله با سياست رسمی اياالت 

متحده در پشتيبانی از عراق در برابر توسعه طلبی ايران، از جمله ی اين اهداف بود.

بستر فعاليت پنهان کيسی- نورث برای دست يازيدن به ايران ارزيابی دوباره ی شورای 
امنيت ملی در ۱۹8۴ پيرامون رابطه با ايران بود. اين تغيير نظر از سوی گروه کوچکی از 
شخصيت های آمريکايی مخالف پشتيبانی از عراق در خالل جنگ ايران و عراق تحميل 
شــد. "روبرت مک فارلين"، مشاور امنيت ملی، به شــورای امنيت ملی دستور تجديد 
نظر دوباره درباره ی سياست اياالت متحده را داد. اينچنين، تنی چند از شخصيت ها و 
از آن ميان "هوارد تيچر" و "دونالد فورتير" از شــورای امنيت ملی، گراهام فولر از ســيا 
و ديگران در خالل دو ســال، تالش همه جانبه يی را برای تغيير سياســت اياالت متحده 
در قبال ايران صورت دادند. تالش آنها با کوشــش اسراييل برای  منزوی کردن عراق و 
ارتباط گرفتن با ايران همراه شــد. همان هنگام، اسراييل به ايران سالح می فروخت و از 
خيزش راستگرايی اسالمی در سرزمين های اشغالی پشتيبانی می کرد، اخوان المسلمين را 
در جريان جنگ داخلی سوريه بر می انگيخت و از اسالميون افغانستان سخت حمايت 

می کرد.

در ۱۹8۵، فولر با کمک تيچر و فورتير گزارشــی تهيه کردند که کمتر مشــهور است 
و در آن ايــاالت متحده را به فروش ســالح به رژيم آيت الله هــا در ايران فرا می خواند 
و می گويد که "اياالت متحده بايد دوســتان و متحــدان غربيش را برای کمک به ايران 
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برای رفع نيازهای نظاميش...با ارسال تجهيزات نظامی ويژه، ترغيب کند." شولتز، وزير 
امور خارجه و وينبرگر، وزير دفاع، بشــدت مخالف نظرات ارايه شــده در اين گزارش 
بودند،اما کيســی، رييس ســيا حامی آن بود. در ميانه ی اين کشمکش درونی در هيات 
حاکمه ی آمريکا، اســراييل به ميدان ايــن کارزار گام نهاد و با کمک ميانجی های خود 
تالش دوجانيه يی از سوی آمريکا و اسراييل را برای نزديکی به ايران و فروش سالح به 
اين کشور پيشنهاد داد. مايکل لدين، مشاور نومحافظه کار شورای امنيت ملی، از سوی 
مک فارلين برای گفتگو پيرامون طرح اطالعاتی ـ امنيتی اســراييلی ها راهی اســراييل 
شد. اسراييل برآن بود تا موشک های ضدهوايی "هاوک" و موشک های ضد تانک "تاو" 
به ايران بفروشــد، ســالحهايی که در جنگ ايران و عراق سرنوشت ساز بودند. محور 
گفتگو فروش اين ســالح ها و نيز تعهد اياالت متحده به ارسال دوباره ی اين موشکها به 
اسراييل بود. منطق اسراييل آزاد کردن گروگانهای آمريکايی بود، اما بی گمان، اسراييل 
و عناصری در دولت آمريکا، نگرانيهای اســتراتژيک در پشــتيبانی از ايران داشتند و 

گروگانها مساله ی آنها نبود.

مدافعان فروش ســالح به ايران دو بحث متضاد و جدی با هم داشــتند. نگرش نخست، 
معتقــد بود که ميانه روهــا در ايران خواهان رابطه با آمريکا هســتند و مايل اند آمريکا 
زرادخانــه ی تهــی از مهمات ايران را پر کند. و دوم، نگرشــی که ايــران را بی ثبات و 
ناتوان و آماده برای يورش اتحاد شــوروی می دانســت و استدالل می کرد که در چنين 
شــرايطی اتحاد شوروی بر خليج فارس مسلط می شود. هر دو نظر بسيار نادرست بود، 
نيز نگاهی که تصور می کرد ارســال ســالح کمکی برای آزاد کردن گروگانهای لبنانی 
می شــود. در آغاز نزديکی به ايران، يکی از شــخصيت های اطالعاتی اسراييل به مک 
فارلين می گويد "اسراييليها نقشه کشــيده اند تا مقاديری سالح به ميانه روهای مخالف 
خمينی برســانند." اين ايده که دســته يی از ايرانيان ميانه رو با آغوش باز پذيرای اياالت 
متحده و اســراييل خواهند بود و با خمينی به مخالفت بر خواهند خواســت، بســياری 
از دســت اندکاران ماجرای ايران کانترا و از آن ميان کيســی را، فريفت. اما چراغ سبز 
ميانه روهای ايران، ســرابی زودگذر بود. بگفته ی يکی از برجستگان پيشين سيا، بسيار 
کوشيديم تا به کيسی بفهمانيم، "ميانه روها" در ايران، پنداری واهی است. او می گويد: 
"در ۱۹86 در ايران، هيچ ميانه رويی برای گفتگو نبود." زمانی که "اولی نورث"، مک 
فارلين و ديگر برجســتگان آمريکايی و اســراييلی،  برای ديداری پنهــان از ايران برای 
ـ که با طرح  معامله يی ديگر نقشه می ريختند، بگفته ی اين شخصيت پيشين سيا، کيسیـ 
موافقت کرده بود ــ مايل بود بداند که آيا اجرای آن موفقيت آميز خواهد بود يا خير. 
"کيسی مرا فراخواند و پرسيد، آيا به نظر من شانسی برای کاميابی اين ماموريت هست؟ 
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من به او گفتم،  ‘نه چندان.’ در واقع اين نقشه شانسی برای موفقيت نداشت." زمانی که 
از اين مامور پيشين سيا پرسيدم که آيا سرانجام کيسی بر اين باور ماند که ميانه روهای 
ايران پاسخ مثبت به بازی آمريکايی خواهند داد، گفت: "فکر می کنم پس از گفتگو با 
من منصرف شــد." پاتريک لنگ، رييس وقت بخش خاورميانه يی ديا، می گويد: "آنها 
چنين می انديشيدند که در ايران ميانه روهای بسياری هستند که آنگونه که می نمايانند، 
نيستند، آنها گروهی بی خرد بودند. و من به آنها گفتم که اين همانچيزی است که آنها 

هستند؛ بی خردان سياسی."

بحث دوم که از غلتيدن ايران به اردوی اتحاد شوروی در هراس بود، خود بيهوده و پوچ 
مينمود. اتحاد شوروی در افغانستان درگير بود و هيچ سودی در ايران نداشت و رهبران 
شوروی تمايلی به گذر از خط قرمز خليج فارس نداشتند. فرانکلين روزولت، آيزنهاور 
و کارتر، خليج فارس را منطقه ی برتری آمريکايی اعالن داشــته بودند. با اين همه فولر 
در يادداشــتی به کيســی با عنوان "بســوی سياســتی در قبال ايران"، در ماه می ۱۹8۵، 
چنين اســتدالل کرد که "رژيم خمينی به سســتی می گرايد...اياالت متحده برای بازی 
کارتی ندارد؛ اما اتحاد شوروی برگ برنده های بسياری دارد." بگفته ی فولر، تحليلگران 
اطالعاتی و امنيتی احساس می کنند مسکو، "در جستجوی اهرمهای مهم اعمال نفوذ در 
تهران، پيشرفت هايی داشته است" و سياست اياالت متحده برای ممنوعيت فروش سالح 

به ايران "بيشتر در راستای منافع اتحاد شوروی خواهد بود تا منافع ما." او می افزايد:

"ضروری است که در اين شــرايط سياستی جسورانه تر و  مخاطره آميزتر اتخاذ کنيم تا 
دست کم صدای اياالت متحده طنين اندازتر شود. هم اکنون، براستی اگر خوش شانس 
نبوديم، از پيامد تحوالت در ايران که خارج از کنترل ما است، بيشتر از دست می دهيم 

تا بدست آوريم."

فولر، از نگرشی دفاع می کرد که هر چه بيشتر با اسالم بنيادگرا ابراز همدردی می کرد، 
و در اظهاراتش در برابر کميته ی تاور بيان داشــت که مشــکل اين بود که "رژيم ايران، 
سرســختانه ما را دشمن اصول جمهوری اسالمی دريافت." کميته ی تاور، متشکل از سه 
نفر منصوب شــده از سوی ريگان و زير نظر ســناتور پيشين تگزاس، جان تاور بود و 
ماموريتش بررسی نقش شــورای امنيت ملی در رسوايی ايران کانترا. فولر در گزارش 
بحــث انگيز خويــش و تحليل های ديگرش بر اين امر پای ميفشــرد که چنانچه اياالت 
متحده به اســراييل و ديگر متحدانش اجازه ی تجهيز ماليان به ســالح را ندهد، ايران به 
اردوگاه شــوروی خواهد غلتيد. بگفته ی فولر ميزان کمکهای "متحدان" آمريکا و از آن 
ميان اســراييل، برای "پر کردن خالء نظامی ايران، مقياسی اساسی برای سنجش توانايی 
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غرب در ناکام گذاردن نفوذ اتحاد شوروی خواهد بود."

ديگر برجستگان اطالعاتی تحليل فولر را مناقشه انگيز می دانستند. بگفته ی لنگ فولر 
در گزارشــش می گويد: "انقالب ايران دروغين بود. شــماری اصالح طلب چپی که در 
واقع اسالم برايشــان اهميتی نداشت، و با اتحاد شوروی نقطه نظر مشترک داشتند آنرا 
رهبری کردند. من ۵ ماه بعد گزارشــی دريافت کردم که درست نقطه ی مقابل گزارش 
فولر بود اما تاثير چندانی بجا نگذارد." در اين زمان، فولر، تيچر و ديگران، کوشــيدند 
نظرات فولر در گزارشــش را به سياست رســمی اياالت متحده بدل سازند، و برای اين 
منظور برای تهيه ی پيش نويش دستورالعمل رياست جمهوری که فراخوانی برای اتخاذ 
"سياســتی مقتدرانه برای جلوگيری از پيشــرفت شــوروی در کوتاه مــدت و همزمان 
تــالش برای باز يافتن موقعيت آمريکا در ايران در دوره ی شــاه" باشــد، تالش کردند. 
دســتورالعمل در پوشش ضد شــوروی و ادبيات جنگ ســرد، در واقع بيانيه يی برای 
اتحاد با جمهوری اســالمی ايران در برابر اتحاد شوروی بود. "ادامه ی مقاومت اسالمی 
در برابر توســعه طلبی شوروی )بويژه در افغانستان(" از جمله نکات مورد اشاره در اين 
دستورالعمل بود. اين پيش نويس اسراييل و ديگر متحدان اياالت متحده را به تجهيز هر 
چه بيشتر ايران برمی انگيخت و اياالت متحده را بر آن می داشت تا "از آن دسته رهبران 
ايران که نگاهی مثبت به تالشــهای آمريکا برای بهبود روابــط با اياالت متحده دارند، 
پشــتيبانی کند." نيز، راديو صدای آمريکا )VOA( را به "تالش بيشــتر برای بی اعتبار 

کردن وجهه ی اسالمی مسکو" فرا می خواند.

تيچر نوشت: "هنوز ايران غنيمتی استراتژيک در بازی بزرگ دنيای مدرن است. مک 
فارلين با تحليل فولر موافق بود. و دستور تهيه ی پيش نويس گزارش نهايی امنيت ملی 
را به فورتير و من داد. اين پيش نويس بر پايه ی گزارش فولر تهيه شد و بيان می داشت 
که....اياالت متحده بايد با رهبران ايران از در گفتگو وارد شــود. اين پيشــنهاد اجازه ی 
تحويل ســالحهای ويژه با ذکر موردی آنها را به ايران مــی داد." نزديکی به ايران ادامه 
يافت اما بعدها بوســيله ی شولتز و وينبرگر متوقف شد. وينبرگر با دست خطی ناخوانا 
واژه ی "بيهوده" را روی پيش نويس تيچر نوشــت. وينبرگــر گفت: "اين ]ايده ی پيش 
نويس[ همچون دعوت کردن قذافی به يک شام خصوصی است." بگفته ی تيچر معاون 

رييس جمهوری، بوش، و رييس سيا، کيسی، "شديدا از آن حمايت کردند."

با پايان يافتن دوره ی رياســت جمهوری ريگان، ماجــرای ايران کانترا نيز از پرده برون 
افتاد، و روزنامه نگاران، يک شاکی خصوصی و کميته های کنگره پيگير ماجرا شدند. 
وارد شــدن از در صلح در برابر ايران نــاکام ماند. تنها يکی از گروگانها در تالش برای 
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حل بحران آزاد شد. هيچ يک از "ميانه روها"ی ايران درباره ی اين رسوايی سخن نگفتند 
و کسانی چون علی اکبر هاشمی رفســنجانی؛ رييس جمهور آينده ی ايران، که پنهانی 
با دولت ريگان و اســراييل شريک ماجرا بودند، با ژست خصمانه در صدد پاک کردن 

رد پای خويش برآمدند.

جهاد افغانســتان با عفب نشــينی نيروهای شــوروی پايان گرفت ــ يا دست کم چنين 
می نماييد که پايان يافته اســت. اما ميراث اين کارزار و جنگجويان تروريســت آموزش 
ديده و ماشين اسالمگرای جهانی، همچنان اياالت متحده و غرب را به چالش می کشيد. 
در دهه ی ۱۹۹۰، افغانستان به دام جنبش وهابی طالبان افتاد، الجزاير در جنگ داخلی با 
راســت اسالمی غرق شد و فعاليت تروريست های اسالمگرا در مصر، عربستان سعودی 
و لبنان خرابی و ويرانی بجا گذارد. اسامه بن الدن نيز، القاعده را سازمان داد. در خالل 
اين جريانات اياالت متحده برای اتخاذ سياستی همگون با اسالم سياسی تقال کرد. پيامد 
ناکامی تالش های اياالت متحده و نگرش خوشــبينانه به راست اسالمی در ۱۱ سپتامبر 

۲۰۰۱ رخ نمود.
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تمدن "یهودی- مسیحی" در برابر "تمدن اسالمی"

"جی وات" در جنگ چهارم

 در مقابل"جهاد" خلق شد

جنگ ســرد در ۱۹۹۱ پايان يافت. چنانچه جنگ سرد را جنگ سوم جهانی بيانگاريم، 
آيا همانگونه که برخی محافظه کاران می گويند، اين بدان معناســت که اياالت متحده ی 
آمريکا اکنون درگير يک جنگ چهارم جهانی، ضد اســالم اســت؟ آيــا بنياد گرايی 
اســالمی، "کمونيسم نوين" است؟ آيا جنگ عليه تروريسم، جنگی همتراز ستيز جهانی 
با اتحاد شــوروی، و اينبار در ســده ی بيســت و يکم است؟ براســتی، تهديد تروريسم 
اسالمی چه ميزان جدی است؟ و تعامل آمريکا با اسالم سياسی در دوره ی پس از جنگ 

سرد چقدر دگرگون شده است و آيا اساسا چنين دگرگونی رخ داده؟

نکته ی محوری در اين کتاب اين اســت که راستگرايی اسالمی متحده ارزشمند اياالت 
متحده در دوره ی جنگ سرد بود. حال، آيا با پايان گرفتن رقابت اياالت متحده و اتحاد 
شوروی ضرورت اين اتحاد رنگ باخته و غبار گذر زمان بر آن نشسته است؟ آيا راست 
اسالمی با ناپديد شدن دشمن کمونيستيش، شمشير قهر خويش را بروی شياطين بزرگ 
غرب سکوالر بازگردانده است؟ آيا اياالت متحده با دشمنی جهانی روبروست، هيواليی 
چند سر متشکل از زنجيره ی کشورهای ايران، سوريه، ليبی، سودان و عربستان سعودی 
که مايکل لدين، دست اندر کار رسوايی ايران کانترا، آنها را "استادان ترور" می خواند؟

پس از ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ نگرش رويارويی ميان اياالت متحده از يک سو و جهان اسالم 
از ســوی ديگــر، اعتبار روز افزون می يابد. اگر جنگ نخســت عليــه عراق در ۱۹۹۱ 
نشــانه ی آغاز دوره ی کوتاه نظم نوين جهانی بود، آيا جنگ ضد عراق در ســال ۲۰۰3، 
نمادی از دوره يی يکســره متفاوت و به ديگر سخن برخورد تمدنها نيست؟ باورمندان 
بــه اين تز که برنارد لوييس و ســامويل هانتينگتون آنــرا پروراندند، جنگ بوش عليه 
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تروريســم را نه نبرد با القاعده و متحدان راديکالش، که مبارزه يی ســترگ و گســترده 
ميان تمدن يهودی- مســيحی از يک سو و جهان اســالم از سوی ديگر می داند. هم از 
 ،G-WOT  اين روســت که در پنتاگون جنگ جهانی عليه تروريسم را که به اختصار
گفته ميشود، "جی وات" به زبان می رانند؛ جالب است، درست هم آوا با واژه ی "جهاد" 

مسلمانان. جهاد تمدن يهودی ـ مسيحی در برابر جهاد جهان اسالم.

نومحافظه کاران برجســته، و از آن ميان "جيمز وولســی"، رييس پيشــين سيا و نورمن 
پودهولتز ســردبير نشريه ی "کامنتری" مدعی بودند که مبارزه با اسالم در واقع جنگ 
چهارم جهانی اســت. دولتمردان بوش دســت در دســت محافظه کاران، قدرت راست 
اســالمی و گاه مذهب اسالم را با توان فاشيسم و کمونيسم برابر می نهند. بگفته ی آنها، 
اسالم سياســی تهديدی برای موجوديت آمريکا اســت و به همين دليل پيشتر گامهای 
غير قابل تصور برای دشــمنان بايد برداشت. رزميدن در جنگ چهارم جهانی نيازمند 
دکتريــن نوين آمريکايی مبتنی بر  جنگ پيشــگيرانه و يک ســويه بود، اتخاذ موضع 
تهاجمی که جنگ های افغانســتان و عراق و ســپس کشــورهای ديگر را شامل ميشود، 
و افزايش گســترده ی بودجه ی نظامی و اطالعاتی اياالت متحده. اين به معنای تشــکيل 
دولتی مراقــب در داخل، تشــکيل وزارت امنيت داخلی، وضع قانون ميهن پرســتی، 
فرماندهی شــمالی پنتاگون برای اعزام نيروهای مسلح در داخل اياالت متحده، و وضع 
قوانين قضايی اســت که به  FBI، پليس، نيروهای ويژه ی ضد تروريســم در ۵3 شهر 

مهم اياالت متحده قدرت بيشتری می داد.

با نگاهی موشــکافانه تر، می توان دريافت که برخورد تمدنها، جنگ عليه تروريسم، و 
مبارزه ی دولت بوش برای دگرگون ساختن چهره ی خاورميانه، حاوی تضادها، تناقضات 
و دروغ های آشــکار فراوان است. دشمنی که در ۱۱ ســپتامبر به اياالت متحده تاخت، 
اسالم، حتی بنيادگرايی اسالمی، اخوان المسلمين، حماس، حزب الله يا ديگر گروه های 
خشــونت گرای ستيزه جو درطيف راســت اســالمی نبود، بلکه القاعده بود. سازمان 
اسامه بن الدن، قدرتی جهانی و تهديدی برای اياالت متحده نيست. القاعده گروهی از 
متعصبان خشــک انديش در قالب ساختار دســتوری سخت منضبط است که وفاداری 
مافيا گونه و خونينی را ميطلبد. حمله ی القاعده به نيويورک و واشنگتن خشم جهانيان 
را برانگيخت، و مقابله يی موثر با بهرگيری از اطالعات، عمليات قانونی، فشار سياسی و 
ديپلماتيک و برخورد نظامی بشــدت گزينشی و محدود می توانست القاعده را ضعيف 
و ســرانجام نابود کند. بی گمان، نابودی القاعده بدون جنگ در افغانســتان و عراق و 

"جنگ عليه تروريسم" دست يافتنی بود.
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اما دولت بوش، به عمد، تهديد از ســوی القاعده را بزرگتر از آنچه بود، نماياند. مسلما، 
گروه بن الدن ثابت کرد که می تواند آســيب های ســختی به بار آورد. از ۱۱ ســپتامبر، 
عربســتان سعودی، اســپانيا، ترکيه و نقاط ديگر جهان از حمالت القاعده مصون نبوده 
اند. با همه ی ادعاهای بی پايه ی جان اشــکرافت، دادســتان کل اياالت متحده، در سال 
۲۰۰۱، مبنی بر نفوذ هزاران نفر از ماموران القاعده به خاک اياالت متحده، در ۴ ســالی 
که از ۱۱ ســپتامبر می گذرد، حتی يک مورد عمليات خشونت بار از سوی القاعده در 
اياالت متحده رخ نداده اســت. کمترين نشــانه و مدرکی دال بر دستيابی يا تالش برای 
دســتيابی به سالح های هسته يی، ميکروبی يا شــيميايی از سوی القاعده نيست. باری، 
هرچند که بن الدن می تواند حمالت ديگری را سازمان دهد و محتمل است که ديگربار 
چنين کند، تهديداتی که القاعده بروز می دهد محدود و قابل کنترل است. کشورهايی 
مانند اســراييل، ايرلند، ايتاليا سالهای دراز از عهده ی تهديدات جدی تروريستی برآمده 

اند.

نيز، نه القاعده، و نه رفقای ايدنولوژيک ايشــان، و نه راســت اسالمی بطور کلی، و نه 
جهان اســالم، همچون اتحاد شوروی، چالشی برای هژمونی )سرکردگی( جهانی اياالت 
متحده نيستند. کشورهای خاورميانه يی که بيشترشان، ناتوان، فقرزده، و دست بگريبان 
اختالفــات داخلی هســتند، هرگز تهديدی بــرای اياالت متحده، آنهم در مقياســی که 
آنرا بتوان "جنگ چهارم جهانی" خواند، نيســتند. ولی دولــت بوش و حاميان محافظه 
کارش، با اغراق پيرامون خطر اسالمگرايی و بزرگنمايی آن، آنرا دستمايه ی توسعه طلبی 
امپرياليستی حضور اياالت متحده در خاورميانه يی بزرگتر شامل، پاکستان، آسيای ميانه، 
مديترانه ی شرقی و منطقه ی دريای سرخ و اقيانوس هند کردند. بايد به اين انديشيد که 
اشغال خاورميانه بوسيله ی اياالت متحده هدفی جز مقابله با تروريسم را پی می گيرد. آيا 
نومحافظه کاران می خواهند هژمونی جهانی اياالت متحده را با برافراشتن پرچم خويش 
در منطقه ی بی ثبات و حياتی خاورميانه، تضمين کنند؟ آيا اين از آن رو اســت که دو 
ســوم نفت جهان در عربستان سعودی و عراق نهان است؟ آيا اين بدليل پيوندهای پنهان 

دولت بوش با آريل شارون و راست اسراييل است؟

سياســت خاورميانه يی دولت بوش اين نگرش که اياالت متحده تنها در پی تروريســم 
اســالمی به خاورميانه گام گذارده اســت را با تناقض روبرو می کند. اگر تروريســم 
اسالمی دشمن اياالت متحده است، چرا دولت بوش اين همه سرمايه و انرژی ضد عراق، 
سوريه و سازمان آزاديبخش فلسطين هزينه می کند؟ بشار اسد، رييس جمهور سوريه و 
ياسر عرفات، رهبر سازمان آزاديبخش فلسطين، مخالفان سرسخت اخوان المسلمين بودند 
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اما ناگاه خويش را در فهرســت متحدان القاعده که با آن کمترين ســازگاری نداشتند، 
يافتند. عراق نيز هدفی نادرست برای حمله ی دولت بوش بود. صدام حسين از آغاز به 
قدرت رســيدنش در ۱۹68، دشمن مصمم اسالمگرايان، از آيت الله خمينی در ايران تا 
گروه های تروريســتی شيعه و القاعده بود. حزب سوسياليست بعث در عراق و سوريه، 
سکوالريســت اســت، و تالش دولت بوش برای مربوط کردن عــراق به القاعده مايه ی 
ريشــخند وزارت امور خارجه و سازمان سيا بود. در واقع دولت بوش با حمله به عراق، 
به ســود اسالمگرايی گام برداشت. پيش از حمله و در ميانه و پس از آن اياالت متحده 
از "ايتــالف در تبعيد کنگره ی ملی عراق" که در آن دو حزب بنيادگرای شــيعی عراق 
يعنی مجلس اعالی انقالب اســالمی و حزب الدعوة نقش برجســته يی دارند، حمايت 
کرد. هم مجلس اعالی انقالب اســالمی عراق و هم حزب الدعوة، پيوندهای تنگاتنگی 
با جمهوری اسالمی ايران دارند و پس از جنگ نيز از نزديک با آيت الله علی سيستانی 

کار می کنند.

دولت بوش نه تنها اهداف نادرســتی را برگزيد که اساســا حمله ی نظامی برای مقابله با 
تروريسم شيوه ی کامال نادرســتی برای مقابله با راست اسالمی است. چنانچه القاعده، 
جهاد اسالمی، و گروه های تروريستی مشابه را کنار بگذاريم، طيف گسترده تر گروهها، 
موسسات و احزاب اسالمی راستگرا، نه تهديدی برای امنيت ملی اياالت متحده که دشمن 
دولت ها، روشــنفکران، ترقی خواهان و ديگر آزاد انديشــان در زنجيری از کشورهای 
مراکش تا اندونزی هســتند. از FIS در الجزاير تا اخوان المســلمين مصر تا حماس در 
فلسطين تا بنيادگرايی شيعی در عراق تا جماعت اسالمی پاکستان همه و همه با پشتيبانی 
فرا راســت آيينی وهابی در عربســتان و ســازمانهايی چون اتحاديه ی جهانی مسلمانان، 
بانکهای اســالمی، تهديدی برای خاورميانه هســتند. با اين همه اين نه تهديدی است که 
بتوان به شيوه ی نظامی از عهده ی آن برآمد. در واقع، با دخالت و حضور هر چه بيشتر 
سياسی، نظامی و اقتصادی اياالت متحده در منطقه، به همان ميزان شرايط بدتر و بدتر 
می شود. تنها با عقب نشينی بی درنگ از افغانستان و عراق و کاهش حضور متکبرانه 
آمريکا در عربستان ســعودی و حوزه ی خليج و قطع حمايتش از مخالفت ستيزگرانه ی 
اســراييل با ناسيوناليسم فلســطين، اياالت متحده می تواند از خشم، نا اميدی، و بيزاری 
که نيروی محرکه ی اســالمگرايی اســت بکاهد. اما، کاهش حضــور اياالت متحده در 
خاورميانه قطب مقابل سياســت دولت بوش است. با نگاهی بدبينانه تر به اين سياست 
بوش، می توان دريافت که دولت بوش از ايده ی مبارزه ی گســترده با تروريســم برای 
دنبال کردن طرح تغيير نقشــه ی خاورميانه بهره گرفته است. نومحافظه کاران راديکال 
و "ايده اليست"، از شــخصيت های دولت بوش تا استراتژيست های موسسات پژوهشی 



310 »بازی شیطانی«

چون امريکن انترپرايز، موسســه ی هادســون و پروژه ی ســده ی نوين آمريکايی اعالم 
کردند که جنگ در افغانســتان و عراق تنها شــليک آغازين نقشــه ی به دست گرفتن 
قدرت در ايران، ســوريه، عربســتان سعودی و شيخ نشــين های خليج بوده است. ميانه 
روهای دولت بوش، در حالی که از نگرش محافظه کاران دوری می گزينند، از حضور 
نظامی گسترده تر اياالت متحده در منطقه از شاخ آفريقا تا اندونزی پشتيبانی می کنند.

منتقدان هوشــيار سياســت های نظامی دولت بوش برای مقابله با تروريســم، و حضور 
امپرياليستی اياالت متحده، استدالل می کنند که بازتاب آتش اين جنگ افروزی گريبان 
اياالت متحده را خواهد گرفت و بيش از آنکه تروريســت ها از بين روند بر شــمار آنها 
افزوده می شود. خشــم ناشی از اشغال عراق و افغانستان، جهاديون بيشتری را به ميدان 
کارزار در اين دو کشــور فرا می خواند و ممکن اســت آتش اين منازعه به پاکســتان و 
عربســتان سعودی نيز سرايت کند و دولت های اســالمی و محافظه کار اين کشورها به 
کام گروه های معاند و راديکال مرتبــط با بن الدن، مجاهدان، طالبان و گروه های پنهان 

افراطيون وهابی درغلتند.

محتمل است سياســت خاورميانه يی دولت بوش، نتيجه يی درست عکس خودستايی و 
الف زنی پيرامون دعوت به اصالحات دمکراتيک ببار آورد.

حمايت دولت از دمکراســی در منطقه دست کم در ظاهر، يکسره شگفت انگيز و در 
تقابل با سياســت های پيشين است. ســالها، بويژه در دوران جنگ سرد، اياالت متحده 
پشــتيبان ديکتاتورها، پادشــاهان و اميران و روســای جمهور مادام العمر در خاورميانه 
و ديگــر نقــاط جهان بود. در جهان عرب، در عربســتان، اردن، مصــر و خليج فارس، 
بسياری از حکومت های استبدادی در اتحاد با راست اسالمی و با حمايت سياستگزاران 
اياالت متحده حاکم بودند. در اين ســالها، چپها ــ که ليبرالهای آمريکا، چپ اروپايی و 
ـ اپوزيسيون عمده ی ديکتاتوری های فاسد منطقه و  اتحاد شــوروی را در بر می گرفتـ 
رژيمهای راستگرا بودند. بی گمان، حذف ديکتاتوريها، و پايه ريزی دموکراسيهای نوپا 
در جهان عرب، ايران، پاکســتان و آفريقای مسلمان اهداف ارزشمندی خواهند بود. اما 
اصالحــات دموکراتيک از آن گونه که دولت بوش بدان فرا می خواند، بس گمان انگيز 

می نمايد.

نخست چون، بســيار فرصت طلبانه اســت. پر گويی دولت بوش پيرامون دموکراسی 
عربی، هنگامی که اشغال عراق در سال ۲۰۰3، دروغ بودن گفته های کاخ سفيد درباره ی 
آغاز جنگ را آشــکار ســاخت، بيش از هميشه بود، و اين دروغ چيزی نبود مگر حمله 
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برای پيدا کردن سالحهای کشتار جمعی صدام حسين و فاش کردن پيوندهای مشکوک 
عراق با القاعده. هنگامی که اين دو به ظاهر استدالل عقالنی، ساختگی از کار درآمد، 
بوش به بهانه جديدی دست يازيد، و آن اينکه گويا آمريکا منادی دموکراسی برای عراق 

بوده است.

دوم، دولــت آمريکا بدســگاالنه ميــان ديکتاتوريهای هوادار آمريــکا در خاورميانه و 
حکومت های اســتبدادی ضد آمريکايی تمايز قايل می شود و به دسته اخير برای اعمال 
دموکراســی فشار می آورد. در چهارچوب سياســت خاورميانه يی و امپرياليستی دولت 
بوش، فراخوان اين دولت برای دموکراسی تنها تالش برای پيشبرد و تشديد دخالت های 
نظامی و سياسی اياالت متحده در منطقه می نمايد. دموکراسی های راستين در کشورهای 
نفت خيز، ابتکار ناسيوناليســت های مخالف نقشه های بلند مدت دولت بوش در منطقه 
را پی می گيرند. تنها ســاده دالن، بر اين باورند که اياالت متحده در پيگيری استراتژی 
"تغييــر رژيم"، آنهم در منطقه يی از جهان که دو ســوم نفت جهان در آن نهان اســت، 
در انديشــه ی پديد آوردن دولت هايی اســت که ممکن اســت هژمونی منطقه اش را به 
چالش طلبند. بی گمان دولت بوش از شکوفايی دموکراسی ايرانی و عربی که شايد به 
روســيه و چين در برابر آمريکا نزديک شوند، سودی نخواهد برد. در مقابل، فراخوان 
دگرگونی های دموکراتيــک در خاورميانه به دولت بوش اجازه می دهد تا کم و بيش و 
بگونه يی گزينشــی بر دولت های منطقه فشار وارد کند و اينگونه به اهداف خويش در 

پيوند با امنيت مليش دست يابد.

اينگونه، اکنون سوريه خود را ميان اسراييل و عراق اشغال شده بوسيله ی آمريکا گرفتار 
می بيند، و ايران نيز در محاصره ی عراق و افغانســتان تحت اشــغال ناتو است. از سال 
۲۰۰۱، ايــاالت متحده جايگاه برتر و بی مانندی در منطقه يافته اســت. نومحافظه کاران 
که در اســتدالل برای جنگ عراق کامياب شدند، تنها خواهان تالش سنجيده ی اياالت 
متحده برای تغيير رژيم زورمندانه در سوريه و ايران هستند تا در کنار اسراييل و ترکيه 

و پاکستان، بلوک نوينی از کشورها ی تحت سرپرستی آمريکا پديد آورند.

و اما چه بر سر حکومت های دينی هوادار آمريکا مانند عربستان سعودی، اردن و مصر 
خواهد آمد؟ تالش بوش برای فشــار بر کشــورهای آمريکا گرای منطقه با هدف اعمال 
دموکراسی ناچيز بوده اســت. زيرا دولت آمريکا پيام های نا مشخصی در اين زمينه به 
متحدان عربی خويش فرستاده است. سياستگزاران اصلی، شخصيت های سيا و وزارت 
امور خارجه،  و متحدانشــان در پی منافع کمپانيهای نفتی، بانکها و پيمانکاران نظامی، 
در منطقه، از دولت بوش می خواهند تا به آرامی در راســتای فشــار به قاهره و رياض 
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گام بــردارد. ديگران با نگاه ايديولوژک و آخر الزمانی، بر اين باورند که بايد تجربه ی 
عراق را ديگر بار در مصر و عربستان سعودی آزمود. و برخی نومحافظه کاران راديکال 
چون ريچارد پرل و مايکل لدين، يکباره عربســتان ســعودی را همراه ســوريه و ايران 
حاميان القاعده می دانند و می خواهند بوش، رياض را نيز به فهرســت دشــمنان محور 
شــرارت اضافه کند. اينان همه، از اين واقعيت که مصر و عربستان سعودی دهه ها زير 
فشــار داخلی و خارجی برای ليبراليزه کردن رژيم هايشان بوده اند و گاه به گاه هر دو 
کشــور برای عقب نشســتن، محتاطانه اصالحات دموکراتيک را تجربه کرده اند، چشم 
می پوشــند. ظرافت الزم در شــيوه ی برخورد با اين دو کشور اغلب حاميان متعصب و 

ايديولوژيک دولت بوش را به گريز از مساله وامی دارد.

ولــی در چهارچوب بررســی سياســت اياالت متحده در برابر راســتگرايی اســالمی، 
دوقلوهای مصر و عربســتان، در محاصره ی احتماالت خطرناکی هســتند. ممکن است 
فرجام اعمال فشــار بيش از حــد برای ايجاد فضای باز سياســی در هر يک از اين دو 

کشور به حاکم شدن راستگرايی اسالمی در قاهره و رياض بيانجامد.

اما همانگونه که در خالل جنگ ســرد، اياالت متحده اســالمگرايی را به ناسيوناليســم 
عــرب ترجيــح داد، دولت بوش و حاميــان نومحافظه کارش گاه بــه تمايل خويش به 
حمايت از اســالمگرايی کتمان نکرده اند. اگر واشــنگتن ناچار به انتخاب يکی از دو 
رژيم ناسيونايســت چپگرای عرب يا رژيم اسالمگرا در مصر و عربستان سعودی باشد، 
همــواره رژيم اســالمگرا را بر می گزيند. دولت بوش با وجــود هياهو و گزافه گويی 
پيرامون برخورد تمدنها، کمترين ابايی از جســتجوی متحدان اســالمگرا نداشته است. 
دولت بوش در عراق پس از جنگ، با آيت الله سيســتانی، دو حزب در ارتباط با ايران، 
و نيروهای سازمان يافته ی بنيادگرای شيعه، متحد و همراه شد. نومحافظه کاران برجسته 
نيز از راســتگرايی شيعی در ديگر نقاط، پشــتيبانی کرده اند؛ برای نمونه در عربستان 
ســعودی فراتر از دعوت به اصالحات دموکراتيک و به منظور گسســتن شيرازه ی اين 
کشور و تشکيل دولتی شيعه در استانهای شيعه نشين شرق عربستان از راستگرايی شيعی 
حمايت کرده اند. آريل شــارون در غــزه و کرانه ی باختری رود اردن، با برگ حماس، 
جهاد اســالمی و حزب الله برای ناکام گذاردن و نابودی ســازمان آزاديبخش فلســطين 
همچنان بازی کرد، و ســرانجام آن به قدرت رسيدن حماس در انتخابات سال ۲۰۰۵ بود. 
چنين می نمايد که حتی آنها که بر طبل هشدار پيرامون هيوالی اسالم در برابر مسيحيت 

می کوبند، خود به آسانی با راستگرايی اسالمی از در دوستی وارد می شوند.

دولــت بوش هنــوز برای مصرف داخلــی از اينکه سياســت خاورميانه يی اش، جنگ 
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تمدنها نمايانده شــود، خشــنود است. برخی از حاميان راســتگرای مسيحی او، آشکارا 
اسالم را دينی شــيطانی و خشونت آميز شناسانده و خوار می شمارند. بوش با اين ادعا 
که گويا بنيادگرايان اســالمی و بن الدن از "آزادی ما بيزارند"، و نه سياســتهای آمريکا، 
جنگ با تروريســم را در چهارچوب ادبياتی سرســختانه و خشــن و بعنوان نمايش رزم 
ميــان آمريکای خداترس و "محور شــيطانی" می نماياند. با وجود تناقضات تز جنگ با 
تروريســم، بدون اغراق می توان گفت که ميليونها آمريکايی با اين نگرش که مسيحيت 

و جهان اسالم بايد تا سرانجامی مشخص با هم در نبرد باشند، فريفته شده اند.

در ميانــه ی ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ چه روی داد که اســالم از هيات يک متحده به شــيطانی بد 
طينت بدل شد؟

می توان حمله ی القاعده در ســال ۲۰۰۱ و شــوک ناشــی از آن را پاسخی ساده برای اين 
پرسش دانست. اما پيش از ۱۱ سپتامبر، اياالت متحده يک دهه سرآسيمگی و پريشانی 
در سياست خويش در برابر اسالمگرايی را سپری کرده بود. برای دنبال کردن دگرديسی 
نظم نوين جهانی به تز برخورد تمدنها شايسته است مختصری پيرامون سه بحران اسالم 
سياســی در دهه ی ۱۹۹۰ ســخن بگوييم؛ الجزاير، مصر و خيزش طالبــان. فاصله ی ۱۲ 
ســاله ی ميان جنگ نخست عراق تا جنگ دوم در اين کشور دوره ی آشفتگی و تالطم 
در خاورميانه اســت. اسالم سياســی در الجزاير پس از آنکه نتيجه ی انتخابات ۱۹۹۱ را 
نپذيرفت، اين کشــور را به کام جنگ داخلی خونينی کشــاند و سرزمينی سوخته بر 
جای نهاد. در مصر، يک گروه تروريســتی زيرزمينی، که بنيادهای اخوان المســلمين 
زيرکانه و محتاطانه از آن حمايت می کردند، در ميانه ی دهه ی ۱۹۹۰ تا مرز ســرنگونی 
حســنی مبارک پيش رفتند. و سرانجام در افغانستان، جنبش تحت حمايت پاکستان در 
کابل قدرت را بدســت گرفت و چهره ی کريه ترين حکومت دينی جهان را به نمايش 

گذاشت.

در خالل اين بحرانها، دولت جورج بوش و بيل کلينتون، نتوانستند سياستی منسجم در 
برابر اســالم سياسی اتخاذ کنند. هرچند اخوان المسلمين و راستگرايی اسالم سياسی در 
ايران، افغانستان، پاکســتان و سودان قدرت داشتند و الجزاير،مصر، سوريه و حکومت 
فلسطين را تهديد می کردند، نه بوش و نه کلينتون وخامت اوضاع را درنيافتند. سيستم 
اطالعاتیـ  امنيتی اياالت متحده، و ماشين ضد تروريستی خودستای آن، نخست خيزش 
القاعــده را نديد و آنگاه هنگامی که اين ســازمان در اواخر دهه ی ۱۹۹۰ با يک رشــته 
حمالت تروريســتی موجوديت خويش را به نمايش گذارد، در جلوگيری از آن درماند. 
اگر روســای جمهور اياالت متحده بگونه ی ديگری پاســخ می داد، اگر اهميت جنبش 
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اســالم سياســی را در می يافتند، اگر تحليلگران و مامــوران اطالعاتی ـ امنيتی آمريکا 
با دقت بيشتر دســت پرورگان خشونت طلب اخوان المســلمين و طالبان را می پاييدند، 
شايد رويدادهای سال ۲۰۰۱ و پس از آن رخ نمی دادند. بی گمان چنانچه اياالت متحده 
سياســت منســجمی در برابر اســالم سياســی در ميانه ی دهه ی ۱۹۹۰ بر می گزيد، اين 
انديشــه ی دهشتناک که آمريکا در شــرايط برخورد تمدنها است، هرگز چنين همه جا 

گستر نمی شد.

دولت اياالت متحده، دانشگاهها و مجامع پژوهشهای سياسی در اين کشور، در چگونگی 
برخــورد با خيزش اســالمی در پايان جنگ ســرد به لحاظ نظری چند پارچه شــدند. 
برخی خواهان اتخاذ سياســتی جامــع و فراگير در برابر اســالمگرايی بودند، ديگران، 
برخورد جداگانه در هر کشــور را راه چاره می دانســتند. کســانی، خواهان مواجهه با 
اســالميون بودند و برخی، آشــتی و همکاری با آنها را ترجيح می دادند. پراگماتيک ها 
بر اين باور بودند که سياســت اياالت متحده بايد بر پايه ی حمايت از رژيمهای کنونی 
در قاهــره، عمان، الجزيره و ديگر نقاط باشــد اما ايده آليســت ها از ايده ی گســترش 
دموکراســی در منطقه پشــتيبانی می کردند. حتی اگر چنين پشتيبانی به کسب قدرت 
از سوی اســالمگرايان بيانجمد. در دهه ی ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ سياست اياالت متحده در برابر 
راســت اسالمی متناقض و آشــفته بود. اگر اين مســاله را در نظر آوريم، که همه قبح 
تروريســم اســالمگرا را پذيرفتند، از اين نقطه به بعد توافقی نبود. پايان ستيز آمريکا ـ 
اتحاد شوروی در خاورميانه آمريکا را با خاورميانه يی مواجهه ساخت که اسالم سياسی 
بازيگر عمده ی آن بود. راستگرايی اسالمی طيفی گسترده از رژيم های محافظه کار در 
پاکســتان و عربستان سعودی تا رژيمهای راديکال ايران و سودان و سازمانهای فرادولتی 
چون اخوان المســلمين، طالبان و حزب الله و نيز گروه های تروريســتی راست افراطی 
مانند القاعده را در بر می گرفت. برخی از آنها متحد بودند، برخی به گونه يی نامعلوم 
تهديد آميز و برخی خطرناک و ســتيزگر. اما چگونه بايد با دوســت از دشــمن سخن 

گفت؟
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الجزایر

ریشه های انقالب

 القاعده را دفع کرد

در خــالل دهه ی ۱۹۹۰، اياالت متحده با فوران آتش راســتگرايی اســالمی در الجزاير، 
آنگاه مصر و سرانجام بار ديگر در افغانستان با ترديد و عدم قطعيت برخورد کرد. هر 
ســه مورد، می توانستند شرايط خوبی برای کشاندن پای جهاديون آموزش ديده ی تحت 
حمايت آمريکا در جنگ افغانســتان به ميدان کارزار شــوند. آنها بمب سازی، ترور و 

حمالت چريکی را در خالل جنگ به خوبی آموخته بودند.

 با فروپاشــی اتحاد شوروی، راستگرايی اســالمی تهديدی برای ثبات، امنيت و منافع 
اياالت متحده شــد. نيويورک تايمز در ســال ۱۹۹3 چنين گزارش کرد: "يکسال پس از 
اينکه شورشيان مسلمان، دولت کمونيســتی افغانستان را برکنارکردند، جنگ ديرهنگام 
افغانســتان در جهان اســالم طنين انداز شده اســت. اکنون جنگجويان جهاد افغانستان 
ســالح به دست گرفته و برآنند تا دولت های الجزاير، مصر و ديگر کشورهای عربی را 
ساقط کنند. ديپلماتهای غربی و شخصيت های عربی می گويند که هزاران نفر از ستيزه 
جويان اسالمگرا پنهانی در نبرد خشونت آميز برای سرنگونی دولت های الجزاير، مصر، 
يمن، تونس، اردن، ترکيه و ديگر کشــورهای مهم مسلمان می کوشند و افغانستان پايگاه 
آنها اســت." شکست ابرقدرتی جهانی در افغانســتان، راست اسالمی را به باورمندی به 

خويش رساند، و اکنون بر آن بود تا توان قدرت جديد را بسنجد.

الجزایر

 بحران ۹۹-۱۹۹۲ در الجزاير برای نخســتين بار پس از انقالب ايران، انگيزه ی بازنگری 
سياســت دولت اياالت متحده در برابر اســالم سياسی شــد. و در خالل 7 سال جنگ 
داخلی در الجزاير، سياست اياالت متحده به سوی اين بازنگری گراييد ولی با نگرشهای 
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گوناگــون ومتضاد همراه بود؛ و در اين ميان نظراتی در پاريس و ديگر نقاط اروپا در 
اين باره که واشــنگتن با اســالمگرايان الجزاير برای توسعه ی نفت، گاز و پيشبرد منافع 

صنعتی خويش در شمال آفريقا به زيان اروپا همراه بود، مطرح می شد.

 پيچيدگی مساله الجزاير برای اياالت متحده آن بود که ناچار بايد ميان خيزش اسالمگرايی 
که در انتخابات امتيازاتی بدست آورده بود و رژيم نظامی و انعطاف ناپذير، اما سکوالر 
الجزاير که آن هنگام برای جلوگيری از پيروزی اســالمگرايان، دموکراسی را موقتا کنار 
نهاده بود، يکی را بر می گزيد. مساله دخالت مستقيم اياالت متحده نبود و هيچ يک از 
طرفين مناقشــه نيز اين را نمی خواســتند و به هر صورت اين مساله ناممکن هم بود. اما 
واشنگتن می بايد آشــکارا نظر خود را درباره ی تجربه ی دموکراسی در الجزاير با اعالم 
طرفداری از جنبش راديکال اســالمی يا ارتش الجزاير اعالم می کرد. هرچند واشنگتن 
در پی راه ميانه يی بود، سرانجام به درستی، سرکوب اسالمگرايان بوسيله ی ارتش الجزاير 
را تحمــل کرد. اين، پايان خوشــايند ماجرا نبود. اياالت متحده، ســپس رژيم الجزاير را 
محکوم و از اسالميون راستگرا حمايت ديپلماتيک کرد. پيامد های چنين برخوردی در 

الجزاير و در سطح منطقه فاجعه بار بود.

 بحران الجزاير در ســال ۱۹8۹ با تشــکيل "جبهه ی نجات اســالمی" )الجبهة اإلســالمية 
لإلنقاذ، FIS( آغاز شــد. در ژوين FIS ،۱۹۹۰ پيروزی پر ســر و صدايی در انتخابات 
محلی به دســت آورد. سپس، در دســامبر ۱۹۹۱، با به دست آوردن ۱۱8 کرسی پارلمان، 
حــزب حاکم يعنی "جبهه ی آزاديبخش ملی" را شــگفت زده کرد. اما پيش از آغاز دور 
دوم انتخابات و به قدرت رسيدن FIS، ارتش برای باطل اعالم کردن نتيجه ی انتخابات 
مداخلــه و ۱۰ هزار تن از اعضا و هواداران FIS را بازداشــت کــرد. اينچنين، FIS که 
با انکار پيروزيش در انتخابات مواجه شــد، به کارزار تروريســتی آغــاز نهاد. ترور و 
بمب گذاری در وزارت خانه ها آغاز شــد، صدها تن از افسران امنيتی و پليس به دست 
تفنگداران FIS کشته شدند. جنگ داخلی آغاز شد. در خالل اين دهه، سازمان دومی 
با نام "گروه مســلح اســالمی" )GIA(، که با FIS روابط خصمانه داشت، به ميدان پا 
نهاد. چنانکه خشونت ها شدت می گرفت، اســالمگرايان هوشيار و گروه های پارلمانی 
زودگذر عليه کشتار دهشتبار، کشتار در دهکده ها و قتل عام زنان و کودکان به مبارزه 

برخاستند. دهها هزار نفر کشته شدند...

 اما ظهور FIS در ۱۹8۹ ناگهانی نبود. همانگونه که در جريان جنگ سرد در پاکستان، 
مصر، سوريه، ســودان و افغانستان روی داد، راستگرايی اسالمی با ستيز ضد چپ ها و 
ناسيوناليســت های الجزاير بويژه در دانشگاهها راه خويش را بسوی قدرت هموار کرد. 
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همچون افغانستان که محفل "اساتيد" وابسته به اخوان المسلمين مصر در دهه های ۱۹6۰ و 
۱۹7۰، انجمن های اسالمی سری را در کابل پديد آورد، در الجزاير نيز گروهی از استادان 
و معلمان مصری که بسياريشــان از اعضای اخوان المســلمين بودند و در دانشــگاههای 
اســالمی عربستان سعودی درس خوانده بودند برای آموزش زبان عربی به الجزاير، اين 
کشــور فرانسوی زبان رفتند. محمد الغزالی و يوسف القرضاوی، دو تن از علمای دينی 
سرشناس مصری بودند که به کشورهای خليج گريخته و "هوادار اخوان المسلمين و در 
خدمت حکومت های پادشاهی نفتی و مشوق تز" بيداری اسالمی" در الجزاير در دهه ی 
۱۹8۰ بودند. در خالل دهه ی ۱۹8۰، اين کادر از فعاالن اســالمگرا يک رشــته حمالت 
تروريستی ضد دولت الجزاير را ســازمان دادند. بسياری از اين تروريست ها در جنگ 
افغانســتان شــرکت داشــتند و يا در اين دو جبهه در رفت و آمد بودند. يکی از آنها به 
نــام عبدالله أنس به نيروهای بن الدن و ديگری بنام عزام در "مکتب الخدمات"، )پيش 

درآمد القاعده( پيوستند. هنگامی که عزام ترور شد أنس رهبری را به عهده گرفت.

 تــا ايــن زمان FIS، پديد آمده و کنترل هزاران مســجد را سرتاســر الجزاير به دســت 
گرفته بود، آنها ماشــين مذهبیـ  سياســی خويش را شــکل دادنــد. FIS نيز همچون 
طالبان، هر گاه کنترل انجمن های ايالتی و واليتی را به دست می گرفت، قوانين اسالمی 
خويش را به اجرا می گذاشــت، زنان را به اســتفاده از حجاب مجبور می کرد، ميخانه ها 
و کلوب های ويديويی را تعطيل می کرد، و اغلب کسانی را که از اجرای قوانين سرباز 
می زدند، مجازات می کرد.FIS ، عليه طبقات متوســط دانش آموخته و سکوالريســت 
فعاليــت می کــرد و قصد خويش را برای "ممانعت از نفوذ فرانســه بــه الجزاير بلحاظ 
روشــنفکری و نظری" اعالم داشت. يک ماه پيش از انتخابات دسامبر که FIS در آن 
به پيروزی رســيد، در نوامبر ۱۹۹۱، گروهی از اسالميون به ظاهرمستقل الجزاير کشور 

را با ترورهای شگفت انگيز و غير منتظره شوکه کرد:

 "نخســتين عمليات آشکار آنها يورش خونين به يک پاســگاه مرزی بود که در جريان 
آن يک گروه از کهنه ســربازان افغان، شماری از ســربازان وظيفه ی نگون بخت را سر 
بريدند.... اين روز با نقشــه يی از پيش تعيين شــده انتخاب شــده بود تا دومين ســال 
شهادت عبدالله عزام در پيشاور را در يادبودی ۴ روزه گرامی بدارند. اين نشانه ی آغاز 

جهاد در خاک الجزاير بود."

 ايــن رويداد بســياری از الجزايری ها را به هراس افکند، چرا که آن ســيمای حاکميت 
حکومتی اســالمی بر پايه ی ترور را به نمايش گذاشــت، دولت های عربی چون مصر، 
اردن، تونس و مراکش نيز از ســرايت اين اســالمگرايی الجزاير به کشورهای خويش به 
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وحشــت افتادند. عکس العمــل ارتش الجزاير در باطل اعالم کردن انتخابات مســاله ی 
سياســی ظريفی در برابر اياالت متحده می گذاشــت؛ آيا واشنگتن بر سرکوب نتيجه ی 

انتخابات از سوی ارتش صحه ميگذاشت يا از FIS و راست اسالمی دفاع می کرد؟

 برای دولت بوش)پدر( که درگير نظم نوين جهانی بود، اين مســاله معمايی شــده بود. 
بوش و وزير خارجه اش، جيمز بيکر، چشــم انداز وهم آلودی از آينده ی اســالمگرايی 
در الجزاير در ذهن داشتند، هم از اين رو بگونه يی نيمه رسمی از ارتش الجزاير حمايت 
کردند و موضعی برگزيدند که به بيان يکی از ســناتورها "گذشــتن از کنار مساله" بود. 
بيکر موقعيت آن هنگام خويش را چنين توضيح می دهد: "آن هنگام که من در وزارت 
خارجه بودم، ما سياســت کنارگذاشــتن بنيادگرايان راديکال در الجزاير را برگزيديم هر 
چند می دانستيم که چنين سياستی با سياست حمايت ما از دموکراسی در تضاد است." 
ولی بســياری از ديگر شــخصيت های آمريکايی و از آن ميان افسران سيا که با FIS در 

ارتباط بودند با سياست بوش ـ بيکر موافق نبودند.

 بگفته ی روبرت پلتريو، ســفير پيشــين اياالت متحده و از شخصيت های وزارت امور 
خارجــه، اختالفات جدی پيرامون سياســت بــوش ـ بيکر برای ممانعت از پيشــرفت 
اســالمگرايی در الجزايــر بود. پلتريــو می گويد: " بی درنگ پــس از ابطال انتخابات 
بوسيله ی نظاميان ما موضع به شدت انتقادآميز داشتيم. اما ۲۴ ساعت پس از اين رويداد، 

موضعی يکسره متفاوت برگزيديم."

 دولت بوش که دربرابر چالش اسالمگرايی در الجزاير درمانده بود، در صدد بازنگری 
برآمد. تالش برای اجماع پيرامون چگونگی برخورد با پديده يی که حتی کارشناســان 
درکی از آن نداشــتند و سياســتمداران و شــخصيت های بلند پايه و اعضای کنگره نيز 
کامال از آن بی اطالع بودند، ملغمه يی از نظرات از کار درآمد. جنگ آراء هنوز شدت 
نيافته بود اما دو جريان پديد آمده بود. يک سو نگرش معتقد به همراهی با اسالمگرايی 
)اياالت متحده، هيچ دليلی برای هراس از راســتگرايی اســالمی ندارد و ديپلمات های 
اياالت متحده و افراد سيا بايد برای تماس با اسالميون که برای گفتگو حاضر بودند از 
خشــونت دوری گزينند و تالشــی جهانی را آغاز کنند(. نگرش دوم که هنوز در تقال 
برای ابراز وجود بود، به مکتب برخورد تمدنها باور داشت. بر پايه ی اين نگرش، جهان 
اسالم خصومتی انعطاف ناپذير و بنيادی با غرب دارد. بگفته ی اين گروه، تنها القاعده 
و راســتگرايی اسالم سياسی دشــمن اياالت متحده نبود، بلکه طبيعت ايمان مسلمانی، 
قرآن و تکامل تمدن اسالمی بدرازای ۱3 قرن، غرب ستيز است. در دهه ی ۱۹۹۰، اين دو 
کادميسين مشهور،  مکتب به موازات هم پيش رفتند و همواره در برابر هم بودند. دو آ
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نيز هر يک نماينده ی يکی از اين دو مکتب بود: جان اســپوزيتو از دانشــگاه جورج 
تاون از معتقدان به گفتگو با اسالمگرايان بود و برنارد لوييس از دانشگاه پرينستون از 

باورمندان به برخورد تمدنها.

 در ســال ۱۹۹۲، ادوارد جرجيان، مشــاور وزير خارجه در امور خاور نزديک در راس 
تالش برای اتخاذ سياســتی دربرابر اسالم قرار گرفت، و برای ايراد سخنرانی در ژوين 
۱۹۹۲ در مريدين هاوس در واشــنگتن برگزيده شد. ديويد مک، مشاور وقت جرجيان 
می گويد: "وزير امور خارجه نزد من آمد و گفت: ‘به اتخاذ سياســتی در برابر اســالم 
نيازمنديم.’" بگفته ی مک، ســخنرانی برای مقابله با شــخصيت های دولتی که اسالم را 
دشمن جهانی اياالت متحده می دانستند، تنظيم شده بود. مک می گويد: "افرادی چون 
ريچارد شــيفتر، از اداره ی حقوق بشر، می گفتند که اسالم خطرناک است و البته اين 
زمان آغاز تکوين تز برخورد تمدنها بود. ما بر آن بوديم تا جلوی اين نگرش را بگيريم. 
با افرادی از ]امور خاور نزديک[، ]اداره ی اطالعات و پژوهش[، حقوق بشر و بسياری 
از کارشناســان در زمينه ی اســالم کنفرانس بزرگی داشــتيم. من پيش نويس سخنرانی 

جرجيان را آماده کردم. آن را نزد جيمز بيکر برديم و او گفت: ‘خوب است.’"

 شــيفتر، مشــاور وزير امور خارجه در امور حقوق بشــر گفت کــه وی، به نظر جين 
کرکپاتريــک درباره ی تمايز ميان رژيمهای "اســتبدادی" و رژيمهای "اقتدارگرا" معتقد 
است. و در بحران الجزاير، او از نگرشی جانبداری می کرد که به پشتيبانی از اسالميون 
در برابر ســرکوب ارتش باور داشت. اما برای شيفتر و بسياری از متعصبان و نومحافظه 
کاران، مســاله فراتــر از الجزاير بود. او می گويد: "آنچه من ديدم گســترش جنبشــی 
مشــابه فاشيســم بود. پس از فاشيسم و کمونيسم، اين ســومين يورش تماميت خواهانه 
به دموکراسی است." بگفته ی مک، شــيفتر خواهان متنی با لحن خشن تر از آنچه برای 
ســخنرانی پذيرفته شد، بود. او می گويد: "شــيفتر و اداره ی حقوق بشر بر اين تصور 

بودند که اين شيوه يی تسامح آميز است."

 ســرانجام، سخنرانی جرجيان شــماری از برجستگان را به عقب نشــينی واداشت، اما 
پرسش و انتقادی هم از آن نشد. جرجيان تز برخورد تمدنها را رد کرد. او گفت: "دولت 
اياالت متحده اســالم را يک ايســم نوين در برابر گفتمان غرب و تهديدی برای صلح 
جهانی نمی داند. رقابت ميان اسالم و غرب نه آنچيزی است که جايگزين جنگ سرد 
شده باشــد. جنگ صليبی ديرزمانی است که پايان يافته است. آمريکا اسالم را بعنوان 
يکی از تمدنهای تاريخی که فرهنگ ما را نيز غنا بخشــيده و بر آن تاثير گذارده است 

به رسميت می شناسد." ولی مک از اين نيز پيشتر رفت:
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 "توجه زيادی به پديده ی که برچســب اسالم سياســی، احياگری اسالمی يا بنيادگرايی 
اســالمی بر آن زده اند معطوف شده است.... در کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا، 
گروههــا و جنبش هايــی را می بينيم که برای اصالحات اجتماعی با ايده های اســالمی 
می کوشــند....ما تالش جهانی يکپارچه و ســازمان يافته يی در پشت اين جنبش ها نمی 
بينيم. آنچه می بينيم باورمندانی هســتند که در کشــورهای مختلف می زيند و نگاهی 
نوين به اصول اسالمی دارند و نيز دولت هايی که فعاليت های سياسی اسالمگرايان را به 

درجات متفاوت و به شيوه های گوناگون بر می تابند."

 جرجيــان ايــن را هم به گفته هايش افــزود که اياالت متحده خواهــان انتخابات آزاد و 
رعايت حقوق مدنی در منطقه اســت اما اين مساله را با اشاره ی آشکار به بحران الجزاير 
بيان داشــت: " ما به کســانی که از فرايند دموکراتيک برای به قدرت رســيدن استفاده 
می کنند تا تنها آنرا خراب کنند و سلطه ی سياسی خويش را نگه دارند، بدگمان هستيم." 
و ادامه داد که اياالت متحده با آنها که در خشــونت و ســرکوب يا "برخورد مذهبی و 

سياسی" دست دارند، مخالف است.

 در همايش های ديگر، جرجيان به گونه يی بهتر اما ابهام آميزتر درباره ی "اســالمگرايان 
ميانه رو" سخن گفت هر چند نتوانست بگويد منظورش از "ميانه رو" چيست. آنگاه که 
جرجيان تروريسم را محکوم می کرد گفت که اياالت متحده روابط خوبی با کشورهای 
که "سيســتم حکومتی شان ريشــه در اصول اســالمی دارد" مانند عربستان سعودی و 
پاکستان دارد. او بکلی از بحث پيرامون راست اسالمی و مانيفست اين جنبش خودداری 
کرد. جرجس می نويسد: متاسفانه، سخنرانی مريدين هاوس مشی دولت بوش در برابر 

گروه های اسالمگرا روشن نکرد."

 اگر سخنرانی جرجيان بعنوان چهارچوب سياست آمريکا در برابر اسالم سياسی ناکام 
ماند، به طور ويژه در ارتباط بــا رويدادهای الجزاير کارآمد بود؛ اياالت متحده بلحاظ 
تاکتيکی از ســرکوب دموکراسی بوسيله ی ارتشيان پشتيبانی کرد، اما شرايط به وخامت 
گراييــد زيرا الجزاير در کام حمالت و ضد حمالت خشــونت آميز دوره يی فرو رفت 
کــه ارتــش را در برابر جهاديون آموزش ديده گذارد. در ســال ۱۹۹3، دولت کلينتون 
کوشــيد تا ميان حکومت الجزاير و اپوزيسيون اسالمگرا فضای گفتگو ايجاد کند. اما 
اروپای غربی و بويژه فرانســه اياالت متحده را به تالش برای بهره گيری از گفتگو با 
اسالمگرايان برای تضمين منافع سياسی و اقتصاديش در الجزاير، در پی آنچه شايد يک 
انقالب اسالمی باشــد، متهم می کرد. بگفته ی جرجس "فرانســه به انگيزه های آمريکا 
برای گفتگو با اسالمگرايان تاخت و بر اين تصور بود که اياالت متحده FIS را بر رژيم 
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الجزاير ترجيح می دهد." جرجس گزارش کرده اســت که چارلز پاســکوا، وزير کشور 
فرانســه، واشنگتن را به پشتيبانی از "تروريست های بنيادگرا" متهم کرد. اشاره ی پاسکوا 
بــه ديدارهــای گاه به گاه انور هــدام، نماينده ی FIS با شــخصيت های آمريکايی در 
واشنگتن در اوايل دهه ی ۱۹۹۰ بود. پلتريو، مشاور وزير امور خارجه ی دولت کلينتون 
در امور خاور نزديک می گويد: "فرانســوی ها می خواســتند که مــا نمايندگان FIS را 

اخراج کنيم. اما هرگز دستوری برای انجام اين کار دريافت نکرديم."

 بانگ بلند آشــتی با اسالمگرايان را گراهام فولر، تحليلگر پيشين سيا که با کيسی برای 
توجيه رسوايی ايران کانترا و رابطه با تهران در 86-۱۹8۴ همراه بود، برداشت. فولر که 
آن هنگام، در موسســه ی راند پنهان شــده بود کتابی با نام "آيا الجزاير دولت بنيادگرای 
بعــدی خواهد بود؟" نگاشــت و در آن از FIS بعنوان حاکمان بعدی الجزاير ياد کرد و 
 FIS گفت که اياالت متحده نبايد نگران اين مســاله باشــد. فولر نوشــت: "بعيد است
چالشــی بزرگ برای منافع غرب و اياالت متحده باشــد. آيا تمايــل اياالت متحده آغاز 
فرايندهای دموکراتيکی اســت که بواسطه آن اسالمگرايان شانس خوبی برای به قدرت 
رسيدن دارند؟" فولر می پذيرد که FIS حقوق زنان را تضييع می کند و در پی گسترش 
ايديولــوژی خويش فراتر از مرزها برمی آيد و "مامن اقتصادی، تســليحاتی جنبش های 
اســالمی مصر، تونس، ليبی و مراکش خواهد شد." اما فولر استدالل می کند که شتاب 
خيزش اســالمگرايان قابل توقف نيســت، او می گويد: "ممانعت از اســالميون، اگر نه 
ناممکن، بســيار دشــوار خواهد بود. در سالهای آينده شــمار و گونه گونی دولت های 
اســالمی در خاورميانه چندين برابر خواهند شد. آنها و غرب بايد بياموزند که در کنار 
هم زندگی کنند." فولر می افزايد که "شايد FIS پذيرای سرمايه گذاری بخش خصوصی 
اياالت متحده در الجزاير شود و مناسبات اقتصادی تنگاتنگی با آمريکا برقرار کند....

FIS پيوندهای نزديک ديرينه يی با عربستان سعودی داشته است و تا همين سالها

 از حمايت مالی عربســتان برخوردار بوده اســت." ارتش اياالت متحده از نظرات فولر 
پشتيبانی کرد.

 به نظر فولر، جنبش FIS در الجزاير تجربه يی گرانبها بود که اياالت متحده نبايد به آن 
پشــت می کرد؛ بی گمان آراء فولر در دوره ی رياست جمهوری کلينتون اثرگذار بود. 
اما بســياری از الجزايری ها و نيزکهنه سربازان انقالب ۱۹6۲، حاضر نبودند سکوالريسم 
و سوسيالســيم را ببازند و در ازای آن اسالمگرايی و بازار آزاد را به جان بخرند. محمود 
براهيمی، رييس پيشين انجمن حقوق بشــر الجزاير گفت: " ديگران می توانند پيرامون 
تجربه ی سياســی گرانبها در الجزاير داد ســخن بدهند، ولی آنهــا ما را چه می پندارند؟ 
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موش هايی ترسو!؟"
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مصر

رویاهای خونین 

 اخوان المسلمین

بی درنگ پس از بحران الجزاير، شبح شوم و هراسناک اسالمگرايی در دهه ی ۱۹۹۰ بر 
مصر ســايه گسترد و دولت کلينتون را در برابر دوراهی ديگری گذارد. آيا مصر، مهد 
اخوان المســلمين و اسالمگرايی، می رفت تا به کام انقالب اسالمگرايان درغلتد؟ و اگر 
چنين بود، آنگاه سياســت اياالت متحده چه می توانســت باشد؟ بازنگری ۱۹۹۲ دولت 
بوش و تيم بررســی جرجيان راهگشــا نبود. برخالف الجزاير که بلحاظ جغرافيايی در 
حاشيه ی خاورميانه بود، مصر قلب آن و حسنی مبارک متحد وفادار اياالت متحده بود.

 در دهــه ی ۱۹۹۰، اســالمگرايان مصر، چنان کارزاری را عليــه رژيم مصر آغاز کردند 
که بيش و کم تهديدی برای ثبات کشــور شــدند. صدها تن از مردم، پليس و نيروهای 
نظامی، دولتمردان، نويســندگان و روشــنفکران مصری، بدست ســتيزه جويان مسلح 
کشته شــدند. با وجود فضای سرکوب شديد حاکم پس از مرگ سادات در سال ۱۹8۱، 
و اعمال فشــار و ســختگيريهای دوره يی در دهه ی ۱۹8۰، اخوان المســلمين، بويژه در 
شــهرها هواداران بســيار می يافت. اين جمعيت کنترل بســياری از اتحاديه های صنفی 
چون اتحاديه ی پزشــکان، وکال، مهندســان، و البته سنگر هميشگی شان يعنی گروه های 
دانشــجويی را بدســت گرفتند. در ۱۹۹3، روزنامه ی ســاندی تايمز لندن از قول ســيا 
نوشــت: "در مصر، تروريستهای بنيادگرای اســالمی همچنان نيرو می گيرند و ادامه ی 

چنين روندی به سرنگونی رژيم حسنی مبارک می انجامد."

 جيمز وولســی، رييس وقت ســيا بود. او می گويد: "ما بسيار نگران بوديم. به ياد دارم 
که به مصر پيشنهاد کرديم هر گونه کمک معقولی از ما بخواهد انجام می دهيم. عموما 
در دولت اياالت متحده و بويژه در ميان روشــنفکران خواســت پشتيبانی از مبارک در 
برابر اســالمگرايان بسيار بود." اياالت متحده اطالعات امنيتی و پليسی در اختيار مصر 
گــذارد. ادوارد واکر، ســفير اياالت متحده از ۱۹۹۴ تــا ۱۹۹7 می گويد: "، در مصر، 



324 »بازی شیطانی«

در کانونهای قدرت، با کمک ســيا گروه عمليات ويژه تشــکيل داديم. و از آنها برای 
پاکسازی نفوذی ها استفاده می کرديم."

 اما حقيقت اينســت که هرچند اياالت متحده، به مصر برای مقابله با تروريســت های 
اسالمی ياری رساند، اين همکاری بداليلی چند، بسيار کمتر از آنچه بايد، بود. نخست، 
در دولت اياالت متحده مدام بر اين باور که اخوان المسلمين به روند دموکراسی در مصر 
کمک می کند و شــريک بالقوه سودمندی اســت، پای می فشردند. همين تلقی سبب 
کاهش چشــمگير و سرانجام قطع کمک آمريکا به سازمان اطالعات و امنيت مصر در 
دهه ی ۱۹۹۰ شد. دوم، سرکوب گاه شديد رقبا بوسيله ی رژيم حسنی مبارک و از آن ميان 
دستگيری مخالفان از هر دسته و گروهی و نيز شکنجه ی زندانيان، اياالت متحده را از 
کمک به قاهره دور ســاخت. بگفته ی ووسلی و واکر، اياالت متحده انتقادات شديدی 
به شيوه های خشونت آميز مصر داشت. واکر می گويد: "آنها خيلی خشن بودند، بسيار 
بيش از آن چه مايل به دفاع از آن بوديم. مثال کسانی را در حاليکه دستانشان بسته بود، 
با شليک گلوله کشته بودند. ما ناچار از قطع همکاريهامان بوديم." سوم اينکه، پيرامون 
ماهيت و ذات اخوان المســلمين، اختالفات شــديدی ميان افراد بخش اطالعاتی اياالت 
متحده از يک ســو و ديپلماتها از ســوی ديگر بود. آيا اين ســازمان آشکارا با گروه ای 
تروريســتی چون "الجماعه اإلسالميه" و "جهاد اســالمی" که امن الظواهری، يار نزديک 
اســامه بن الدن در آينده، رهبريشــان را بعهده داشت، ارتباط داشت؟ يا اخوان المسلمين 

جمعيتی ميانه رو بود و تعهد ظاهری آنها به دموکراسی اطمينان بخش؟

 دســت کم مبارک، با توجه به تجربه ی الجزاير، می دانست شرايط کدام است. هنگامی 
که الجزاير در آتش جنگ داخلی می ســوخت، رهبر مصر هراسناک به رويدادها چشم 
دوخته بود. اينچنين، او بر آن شد تا از قدرت گرفتن اسالمگرايان و تشکيل جبهه يی در 
برابر رژيم او در مصر جلوگيری کند. از آغاز دهه ی ۱۹8۰ تا ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱، مبارک 
همواره اياالت متحده را بدليل ناکاميش در برخورد با راست اسالمی در سنگرهايش در 
اروپای غربی و خاک اياالت متحده به باد ســرزنش می گرفت؛ اينها شامل سازمانهای 
پنهان اخوان المســلمين در لندن و آلمان، مرکز اســالمی ژنو به رهبری ســعيد رمضان، 
محافل نيويورک- نيوجرســی مانند محفل شــيخ عمر عبدالرحمان، سردسته ی نابينای 
حمله ی ۱۹۹3 به مرکز تجارت جهانی، و ديگر محافل اسالمی، مساجد و مراکز اسالمی 
بود. تا سال ۲۰۰۱، اياالت متحده هيچ تالش منسجمی برای بررسی و تحقيق پيرامون اين 

گروهها انجام نداد.

 عبدالمنعــم ســعيد، از مرکز االهرام قاهــره، می گويد: "نه اروپا و نــه اياالت متحده تا 
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۱۱ ســپتامبر با مصر همکاری نکردند. عمــر عبدالرحمان در اياالت متحده پناه گزيده 
بود، و در ميانه ی محاکماتش به ســودان گريخــت. اياالت متحده با ما همکاری نکرد. 
آمريکاييها به ما گفتند: دموکراســی در کشــور شما نيســت و اصالحاتی در اين زمين 
انجام نداده ايد. اينچنين، اســالمگرايان شــبکه ی تروريستی جهانی خويش را گسترش 
می دادنــد و مــا در اين مدت تنها بوديم. ما از اياالت متحده می خواســتيم اســالميون 
را به ما تحويل دهد، شــبکه ی مالی و تبليغاتيشــان را مختل ســازد، و پيوندهايی را که 
با نقاط مشــکل آفرين افغانســتان دارند، بگســلد. خيلی تالش کرديم همکاری اياالت 
متحده را جلب کنيم، نخست در سال ۱۹86، زمانی که حسنی مبارک فراخوان همايش 
مبارزه با تروريسم را سازمان داد، در پارلمان اروپا در استراسبورگ هشدار داد. درباره ی 
اســالميون اطالعات بسياری داشــتيم: می دانستيم مرکز شــبکه ی جهانی اسالمگرايان، 
لندن، نيوجرســی، فرانکفورت و شــهرهای ديگری چون هامبورگ، ژنو و کوپنهاگ 

است. در دهه ی ۱۹8۰ و ۱۹۹۰، در اروپا کمترين حساسيتی به اسالمگرايی نبود."

 دو ســفير اياالت متحده به مصر در اين سالها درباره ی اخوان المسلمين نگرش مخالف 
هم داشــتند. واکر که از ۱۹۹۴ تا ۱۹۹7 ســفير بود به اخوان المســلمين ظنين و موافق 
سرکوبشــان بوسيله ی حســنی مبارک بود. از ســوی ديگر پلترو، که از ۱۹۹۱ تا ۱۹۹3 
در جايگاه ســفير اياالت متحده به مصر بود، نه خواهان ســرکوب اخوان المســلمين که 
حضورشــان در ميدان سياســت بود، او چنين می انديشــيد که حتی اگــر اين نگرش 
حساســيت ســرويس اطالعات مصر را هم بر می انگيخت. پلترو می گويد: "ِ ند واکر 
و من مشــی سياسی متفاوت از هم داشــتيم. من احساس می کردم بايد از در گفتگو با 
اخوان المسلمين وارد شد. من چنين کردم." تماسهای پلترو با اخوان المسلمين عصبانيت 
حســنی مبارک را بر انگيخت. "به ياد دارم، يکبار در پيام شــديد اللحنی که از دولت 
مصر دريافت کردم، مرا از ادامه ی تماس با اخوان المسلمين بر حذر داشتند. من جواب 
منفی به اين خواســته ی آنها دادم. از آن پس شــخصا با جمعيت ديدار نمی کردم ولی 
افرادی از بخش سياســی تماســها را ادامه دادند. ما رابطينی در جمعيت داشتيم. اما در 

مصر بايد بسيار مراقب بود زيرا سيستم ضد اطالعاتی توانمندی دارند."

 پلترو به ياد می آورد که حســنی مبارک هنگام ديداری از واشنگتن کاسه ی صبرش از 
سستی اياالت متحده در مقابله با اسالمگرايان لبريز شد:

 "اندکی بعد مبارک به واشــنگتن آمد. وزير امور خارجه او را به ضيافت شامی دعوت 
کرد. وارن کريســتوفر از مبارک درباره ی بهترين شــيوه ی مقابله با اسالميون پرسيد. 
هرگز آنچه که در پی اين پرسش روی داد را از ياد نخواهم برد. مبارک برق آسا برخاست 
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و بــا چهره يی برافروخته گفت: ‘اســالمگرايی در مصر پديده ی جديدی نيســت. آنها 
رييس جمهور پيش از من را کشــتند.’ مبارک مشت خويش را بلند کرد و چنان محکم 
روی ميز کوبيد که ظروف روی ميز به ســرو صدا افتاد. بنگ! اگر ظاهر شوند با آنها 

برخورد می کنيم"

 اما پلترو می گويد: "سياســت درســت در برابر تروريست ها، ســرکوب آنهاست؛ اما 
نه درباره ی اخوان المســلمين." بگفته ی شــخصيت های اطالعاتــی و ديپلماتيک اياالت 
متحده، توضيح تفاوت اخوان المســلمين با تروريســت ها دشــوار بود. خط تمايز ميان 
ســازمانهای تروريســتی پنهان و جمعيت ديرپايی چون اخوان المســلمين آشکار نبود. 
اخوان المسلمين کلينيک های پزشــکی، مراکز خدمات اجتماعی و مساجد بنا می کرد، 
نيز در ميان گروه های صنفی حضور چشــمگيری داشــت، و يک حزب سياسی نيمه 

رسمی پديد آورده بود.

 بگفتــه ی واکر و پلترو، احتماال پيوند ميان اخوان المســلمين و ســلولهای تروريســتی 
زيرزمينی از کانال مســاجد مســتقل و مراکز اســالمی مصری تحت اداره ی "اميران" 
برقرار می شــده است. اين مراکز در حالی که مشوق، پشــتيبان و توجيه گر تيوريک 
تروريســت ها بودند، ظاهرا عضويت خود را در اخوان المسلمين که جمعيتی غيرعلنی 
بود حفظ کردند. پلترو می گويد: "مصريها مدعی بودند ارتباطاتی را کشف کرده اند. 
حدس می زنم شــما هم می گوييد که بســختی ميان اخوان المسلمين و گروه های مسلح 
می شــد تفکيک قايل شــد. اميران بســياری اينجا و آنجا در قاهره سر برمی آوردند و 
برخی روحانيون نيز گروه های هوادار خويش را داشــتند. آنها خود مستقال در عمليات 
خشونت آميز شرکت نمی کردند و خويش را از زير بار اتهام خشونت طلبی می رهاندند. 
فرض کنيد کسی از آنها می پرسيد "آيا اسالم اين يا آن عمل را مجاز می شمارد يا خير؟ 

" و آنها خواهند گفت:"آری از نظر اسالم اشکالی ندارد.’"

 واکر که پس از پلترو ســفير شد، نگرش ديگری داشت. او می گويد: "ما اين مساله را 
بغرنج تر می نگريستيم. با اروپاييان برای کنترل اين تهديدها نقطه نظر مشترک داشتيم، 
چنانکه يک شــمای عملياتی از چگونگی ارتباط اين گروههــا با يکديگر تهيه کرديم. 
بســياری از رهبران اين گروهها در جاهايی چون ايتاليا و لندن بودند. ما تماسهای آنها با 
مصر را کنترل می کرديم و اطالعات را به مصريها می داديم. آنها نيز بساطشان را جمع 
می کردند." اما واکر با اشــاره به ناخرســندی مصر از همکاری ناچيز اياالت متحده و 
اروپا، می گويد: "شمار فريادهای حسنی مبارک بر سر من در اعتراض به اينکه بريتانيا 
به اخوان المسلمين پناه می دهد آنقدر زياد بود که در خاطرم نمانده است. در مصر همه 
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اخوان المسلمين را مشکل آفرين می دانستند، اما نمی توانستند ما را قانع کنند."

 واکــر نيز همچون پلترو، تماس با اخوان المســلمين را حفظ کرد. "زمانی که در مصر 
بودم با افرادی از اخوان المســلمين در سطح کنسول سياسی سفارت ارتباطاتی داشتيم. 
اما ســازمان غير قانونی بود و اين تماسها حساسيت برانگيز. اخوان المسلمين در مقايسه 
با گروه های ديگری چون جهاد اسالمی راضی تر بود، زيرا بسياری در واشنگتن معتقد 
بودند که بايد به جمعيت فرصت فعاليت داد و با آنها ابراز همدردی می کردند. بسياری 
از آنها که پشتيبان دموکراتيزه کردن مصر بودند، اخوان المسلمين را اپوزيسيون داخلی 
و مشــروع اين کشور می دانستند." واکر و برخی افسران سيا با اين تلقی موافق نبودند. 
واکر می گويد: "تروريســم دو منشاء داشت. فلسطينی ها و اخوان المسلمين. آنها تاريخ 
متناقض نما و رنگارگی داشــتند. امروز دوســت شــما بودند و فــردا در صدد گرفتن 
جانتان برمی آمدند. افراد اطالعاتی ما جمعيت را گونه يی فراماســون تروريستی جهانی 
می دانستند. مساجد خاصی در اين جريان دست داشتند. اين سازمانی با ساختار پيوندی 

منسجم و همگون نبود. اما اگر کسی پا پيش می گذاشت، ياريش می دادند."

 مبارک بارها، در ســخنرانيهايش به اياالت متحده تاخت. بويژه پس از آنکه اســالميون 
در ۱۹۹۵ قصــد جانــش کردند. در جريان آن رويداد، چند تن از شــخصيتهای دولتی 
مصری در خارج از کشــور کشته شدند و ســفارت مصر در کشورهای مختلف هدف 
بمب گذاری قرار گرفت. حال، مبارک آمريکاييانی که اصرار داشتند وی با اسالميون 
ميانه رو و از آن ميان اخوان المســلمين همکاری کند، به بار اســتهزاء و تحقير گرفت. 
حســنی مبارک می گفت: "چه کســی ميانه رو اســت؟ هيچ کس نتوانسته اين آدمها را 
برای من تعريف کند." او گفتگو با اســالمگرايان را خنده دار خواند و گفت: "گفتگو 
با چه کســی؟ با يک مشت ناشنوا؟ ۱۴ ســال با آنها گفتگو کرديم و هر بار که به آنها 
فرصت داديم جســورتر و نيرومندتر شــدند. گفتگو شــيوه يی کهنه و بيهوده است. 
کســانی که از ما می خواهند با اسالمگرايان گفتگو کنيم آنها را نمی شناسند. ما آنان را 

بهتر می شناسيم."

 ســايه ی انقالب ۱3۵7 ايران، حسنی مبارک را هم نگران ســاخت. مبارک بارها اياالت 
متحده را به گفتگوهای محرمانه با اخوان المســلمين متهم می کرد. او می گفت: "خيال 
می کنيد می توانيد اشــتباهی را که در ايران مرتکب شــديد جبران سازيد. آنجا با آيت 
اللــه خمينی و متعصبان هوادارش، پيش از آنکه قدرت را بدســت گيرند، تماســی هم 
نداشــتيد. اما من به شــما اطمينان می دهم که اين گروهها هرگز کشــور را رها نخواهند 
کرد و رابطه شــان با اياالت متحده خوب نخواهد بود." تا حد زيادی حق با مبارک بود 
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و بسياری از شخصيت های اياالت متحده انتظار به قدرت رسيدن اسالمگرايان در مصر 
را داشــتند و برای همين در صدد همراهی با راســت اســالمی بودند. يکی از اعضای 
شورای امنيت ملی در آغاز سال ۱۹۹۵ چنانکه گويی از رويای نومحافظه کاران پس از 
سال ۲۰۰۱ برای تغيير نقشه ی خاورميانه و تحميل نظم دموکراتيک نوينشان خبر می داد، 

اسالمگرايان را موج سياسی آينده در مصر خواند و گفت:

 "رژيم های کنونــی در خاورميانه، در آينده محکوم به نابودی هســتند زيرا دگرگونی 
گزير ناپذير است. يکی از سياست های عينی و در اولويت واشنگتن مديريت گذار به 
نظم نوين سياسی در خاورميانه با کمترين هزينه است. اياالت متحده، اسالمگرايان را در 
ميان طيف گسترده ی نيروهای سياسی فعال در منطقه، بخش جدايی ناپذير آن می داند. 
بنابراين اليت حاکم برای نجات سلطه ی خويش ناچار از شريک کردن اسالمگرايان در 
پهنه ی سياست هستند. اين واقعيت منطق پس پرده ی سياست آغازين دولت کلينتون در 

گفتگوی محتاطانه با اسالمگرايان الجزاير و مصر را توضيح می دهد."

 اما نه دولت الجزاير و نه حسنی مبارک چندان به اين "واقعيت" نينديشيدند، و در صدد 
ســرکوب با خيزش اســالمگرايی برآمدند. پس از اقدام به ترور مبارک در سال ۱۹۹۵، 
او يورشــی را عليه اخوان المسلمين ســازمان داد که يادآور سرکوب اين جمعيت در سال 
۱۹۵۴ و 66-۱۹6۴ بدســت جمال عبدالناصر بود. صدها تن از رهبران اخوان المسلمين 
دســتگير شدند، موسسات و اتحاديه های صنفيشان بسته و دادگاههای علنی برگزار شد. 
برخی شخصيت های آمريکايی پيش بينی می کردند که اخوان المسلمين دست به اقدام 
متقابل زند. اما در مقابل، در نيمه ی نخســت دهه ی ۱۹۹۰، راســت اســالمی در مصر 
جز يک مورد، عقب نشســت. آن مورد اســتثناء يک رشــته اقدامات تروريستی عليه 
توريست ها در سال ۱۹۹7 بود. بار ديگر راست اسالمی در مصر به تسليم واداشته شد. 
اما نه فراتر از اين؛ شاخه های خشونت طلب زيرزمينی جمعيت پراکنده و پنهان شدند. 
ايديولــوگ ها، مبلغان، و سياســتمداران ميانه روتر جمعيت با هــدف کنارزدن مبارک 
در پهنــه ی انتخابات، در صدد اتحاد با اپوزيســيون دموکرات مصر برآمدند. بســياری 
ــ از موسسه ی بروکينگز تا  از دولتمردان اياالت متحده، شــرق شناســان و پژوهشگرانـ 
موسســه ی اياالت متحده برای صلح ـــ با پافشاری بســيار، اخوان المسلمين را همراهی 

وفادار در روند اصالحات در مصر می دانستند.
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طالبان به کمک امریکا

از دل تجربه اسالم ارتجاعی 

 در عربستان، الجزایر و مصر درآمد 

خيــزش يکباره و زودگذرطالبان در افغانســتان ويران از جنگ، بحران ســوم در دهه ی 
۱۹۹۰ بود که سياستگزاران اياالت متحده را به چالش خواند.

کتاب "احمد رشــيد" با نام "طالبان: اســالم ســتيزه گر، نفت و بنيادگرايی اسالمی در 
آســيای ميانه" پژوهشی برجسته درباره ی پيدايش، رشد و صعود طالبان به قدرت است. 
رشــيد، گزارشگر و مامور  پاکســتانی بود که ســال ها رويدادهای افغانستان و سازمان 
امنيت پاکســتان را پوشش می داد. بگفته ی رشــيد طالبان نه تنها قويا از سوی عربستان 
ســعودی حمايت مالی ميشد و نه تنها سازمان امنيت پاکستان نيروی اصلی پس پرده ی 
پيروزی طالبان در افغانستان اسير در چنگال خدايگان جنگ بود، که اياالت متحده نيز 
طالبان را پشــتيبان بود. رشيد می نويســد: "در ميانه ی ۱۹۹۴ تا ۱۹۹6، اياالت متحده ی 
آمريکا بوســيله ی متحدانش يعنی پاکستان و عربستان سعودی از طالبان حمايت سياسی 
کرد، دليل واشــنگتن برای چنين حمايتی، به زعم او، ماهيت ضد ايرانی، ضد شــيعه و 
هوادار غرب طالبان بود. آمريکا چون در انديشه ی اجرای پروژه ی يونوکال)3۰۴) ]پروژه ی 
احداث خط لوله ی ترکمنســتان از طريق افغانســتان[ بود، حمايت خود را از طالبان در 
ميانه ی ۱۹۹۵ تا ۱۹۹7 بيشــتر نيز کرد." او می نويســد بســياری از ديپلماتهای اياالت 
متحده "افراد طالبان را ساده انديشانی ايده آل پرور و در انتظار ظهور، همانند مسيحيان 

معتقد به تولد دوباره  مسيح، می نگريستند."

)UNOCAL )Union Oil Company of California   )(04( ، این شرکت نفتی در 7) 
کتبر 890) در سانتا پاوال در کالیفرنیای آمریکا تاسیس شد. این غول نفتی شرکت کننده ی اصلی  ا
کستان به اقیانوس هند است. زلمای  در طرح انتقال نفت و گاز دریای خزر از طریق افقانستان و پا
خلیل زاد از مشاوران این کمپانی نفتی است. اجرای طرح به دلیل عدم تفاهم با طالبان ممکن نشد. 

کو – تفلیس ـ  آمریکا افغانستان را اشغال کرد. کمپانی یونوکال سومین عضو اصلی خط لوله ی با
جیحان از دریای خزر به دریای مدیترانه نیز هست. )م(
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پشتيبانی اياالت متحده از طالبان امری استراتژيک بود. اين سياست بازتاب تز "کمربند 
ســبز اسالمی" برژينسکی و رويای کيسی برای نفوذ در اتحاد شوروی بوسيله ی اسالم 
بود. در جهان پس از جنگ سرد نيز، اياالت متحده در پی منافع خويش در سرزمين های 
نفت خيز آســيای ميانه بود و در خالل دهه ی ۱۹۹۰، واشــنگتن برای حفظ منافعش به 
هر وســيله يی دست می يازيد. از ديد آمريکا، عربســتان سعودی و پاکستان در زمره ی 
متحدانش و روسيه، چين، هند و ايران رقبای او بودند. يادداشت وزارت امور خارجه به 
تاريخ ۱۹۹6، درست پيش از آنکه کابل بدست نيروهای طالبان بيفتد، درباره ی حمايت 
روسيه، ايران و هند از نيروهای ضد طالبان در افغانستان هشدار داد، زيرا همه ی آنها از 
بنيادگرايی ســنی هراس داشتند. اين درست همان چيزی بود که رخ داد؛ اتيالف شمال 
به رهبری احمد شــاه مسعود، در واپسين سالهای دهه ی ۱۹۹۰، بعنوان رقيب اصلی رژيم 
فناتيک طالبان پديد آمد. )طنز تاريخ چنين اســت که ايتالف شــمال، در جريان اشغال 

افغانستان پس از حمله به سازمان تجارت جهانی، متحد اياالت متحده شد.(

گراهام فولر، در کتابش "آينده ی اســالم سياســی"، بدقت اينکــه چگونه تهديد طالبان 
کشــورهای منطقه را بر آن داشت تا با اياالت متحده در آسيای ميانه به مقابله برخيزند، 

توصيف می کند:

"قدرت های عمده ی خارجی، در صورت قدرت گرفتن طالبان، از رويدادهای افغانستان 
متاثر بودند؛ ايران چون طالبان ســخت ضد شــيعه بود، و به خشــونت با شيعيان استان 
"هزارا" در افغانســتان برخورد می کرد، با اين گروه ضديت داشــت. روسيه، ازبکستان 
و تاجيکســتان از نفوذ نگرش طالبان و توســعه طلبی جنبش اســالمی به آســيای ميانه 
هراس داشــتند. هند نيز بلحاظ جغرافيايی در پی مهار ســلطه ی اســتراتژيک پاکستان 
که در صــورت پيروزی طالبان رخ می نمود، بود. واشــنگتن در آغــاز، عکس العملی 
نشــان نداد و با اصرار پاکســتان مبنی بر اينکه طالبان رويه يی ضــد آمريکايی نخواهد 
داشــت، به وحدت افغانستان پس از سالها جنگ داخلی ويرانگر برای احداث خط گاز 
ترکمنســتان از طريق افغانســتان به اقيانوس هند )و دور زدن ايران(، کنترل بر کشت و 
توليد خشخاش و سرکوب چريکهای مسلمان و اردوگاههای آموزش نظامی بجا مانده از 

جهاد ضد شوروی در افغانستان اميدوار بود."

بودن يا نبودن جنگ ســرد اياالت متحده را از به چالش کشيدن آشکار هژمونی روسيه 
در آسيای مرکزی و افغانستان در راستای منافعش باز نمی داشت. بگفته ی شيال هيسلين، 
عضو شورای امنيت ملی، سياست اياالت متحده "برانگيختن کشورهای نفت خيز برای 
شکستن انحصار روسيه)رويدادهای گرجستان و اوکراين نمونه هايی از اين دست هستند 
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)م(( بر انتقال نفت از منطقه و آشــکارا باال بــردن امنيت انرژی غرب از طريق فراهم 
کردن انواع محصوالت نفتی بود." يونوکال حامی نخستين پروژه های خطوط نفتی برای 
تضمين تنوع محصوالت نفتی، بســياری از شخصيت های پيشين اياالت متحده را  برای 
پيشبرد نقشه اش به استخدام خود در آورد. از هنری کيسينجر تا زلمای خليل زاد سفير 
پيشــين اياالت متحده در افغانستان ســهامداران اين کمپانی شدند. خليل زاد، کارشناس 
موسسه ی راند در ۱۹۹6 گفت: "طالبان مانند ايران نماينده ی بنيادگرايی ضد آمريکايی 
نيست. بنيادگرايی طالبان با مدل سعودی همخوانی دارد. اين گروه آميزه يی از ارزشهای 

سنتی پشتو و تفسير ارتدوکسی از اسالم را تبليغ می کند."

افزون بر عربســتان سعودی و پاکســتان، دو متحد ديگر اياالت متحده يعنی اسراييل و 
ترکيه به استراتژی منطقه يی اياالت متحده برای کنار زدن روسيه و کنترل ايران پيوستند. 
در دهه ی ۱۹۹۰، واشــنگتن ترکيه را که ميرفت تا مسحور جنبش اسالمگرايی وابسته به 
اخوان المسلمين شود به گسترش دامنه ی نفوذش در آسيای ميانه که به زعم آنها جمعيت 
ترک زبان بزرگ آنجا آماده ی پاســخگويی به جنبشــی پان ترکيستی به رهبری ترکيه از 

استانبول تا چين بودند، برانگيخت.

اين درســت زمانی بود که اسامه بن الدن پس از درخواست از وی برای ترک سودان در 
۱۹۹6، ستاد فرماندهی خويش را در افغانستان پی می ريخت. رهبران طالبان که ميزبان 
بن الدن بودند و رفته رفته بر وابستگيشــان به پشــتيبانی مالی بن الدن افزوده می شــد، 
برای بازی دادن اياالت متحده، با شــخصيت های آمريکايی، مردان نفتی و پژوهشگران 
دانشــگاهی ديدار می کردند. دولت کلينتون و يونــوکال که ترجيح می دادند طالبان را 
گونه فرعی اليت حاکم در عربســتان ســعودی بدانند در آغاز از اعتراضات گروه های 
دفــاع از حقوق زنــان عليه طالبان به دليل رفتار نفرت انگيزشــان در برابر زنان افغانی 
چشم پوشيدند. يکی از شخصيت های وزارت امور خارجه گفت: " جريان طالبان مانند 
ســعوديها با همــان ويژگيها پيش خواهد رفت؛ حضور آرامکــو، احداث خطوط نفتی، 
حاکميــت اميران، نبود پارلمان و قوانين شــريعت فراوان مشــخصه ی حکومت طالبان 

خواهد بود. درست همانند وهابيت سعودی. می توانيم با آنها کنار بياييم."

ـ پــس از انتقاد آمريکا  دوره ی همــکاری ايــاالت متحده با طالبــان از ۱۹۹۴ تا ۱۹۹8ـ 
از بــن الدن و متحدان افغانش و دو بمب گذاری در ســفارت آمريــکا در آفريقا پايان 
گرفــت ــ توماس گوتير، رييس مرکز پژوهش درباره ی افغانســتان و از اعضای هيات 
علمی دانشــگاه نبرسکا، از مشاوران کليدی يونوکال بود. در ميانه ی جنگ افغانستان و 
پــس از آن مرکز گوتير 6۰ ميليون دالر کمک رســمی از دولت فدرال برای برنامه های 
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"آموزشــی" درباره ی افغانستان و پاکستان دريافت کرد. هرچند هزينه ی کارهای گوتير 
از کانال "آژانس وزارت امور خارجه برای توسعه ی جهانی" تامين ميشد، پشتيبان واقعی 
اين مرکز ســيا بود. اکنون ماهيت برنامه ی آموزشــی گوتير مشــتمل بر تبليغات پر سر 
و صدا درباره ی اســالمگرايی و از آن ميان تهيه ی کتب کودکان که در آن شــمارش با 
شــمردن تعداد ســربازان روسی کشته شده و افزودن شــمار کالشنيکف ها، در پوشش 
بنيادگرايی اســالمی و تعاليم مذهبی به آنها آموخته می شــد، فاش شــده است. طالبان 
چنان شــيفته ی آثار گوتير شــدند که آن کتب آموزشی را بکار بستند و زمانی که يک 
هيات نمايندگی از سوی طالبان در ۱۹۹7 به واشنگتن سفر کردند، در شهر اوماها برای 
تجليل از مرکز گوتير توقف کردند. در ســال ۱۹۹۹، هيات نمايندگی ديگری از سوی 
طالبــان که فرماندهان نظامی در پيوند با بن الدن و القاعده نيز در ميانشــان بودند، در 
خالل ديدار از يادبود ملی کوه راشــمور)3۰۵)  از سوی گوتير اسکورت شدند. بگفته ی 
روزنامه ی "اوماها ورلد هرالد" گوتير گفته بود: "اگر با آنها همنشين شويد خواهيد ديد 
که مذهبيونی معمولی هســتند." در پی اشــغال افغانستان بدست اياالت متحده در سال 
۲۰۰۱، يکی از مهمترين وظايف، جمع آوری کتابهای آموزش اســالمی گوتير )با سرمايه 
گذاری ســيا( بود که طالبان از آنها در مدارس افغانســتان استفاده می کردند. واشنگتن 

پست گزارش کرد: "کتابهای آموزش الفبا، پر از سخنانی درباره ی جهاد بود."

کوتای جنوبی، با تراشیدن کوه مجسمه های جرج واشنگتن،  ))0)( در صخره های کیستون دا
توماس جفرسون، تیودور روزولت و آبراهام لینکلن روسای جمهور ایاالت متحده را بعنوان یادبود 

آنها ساخته اند.)م( 
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کاخ سفید در محاصره

 تیوریسین ها و تیوری های جنگی

با پايان دهه ی ۱۹۹۰، راست اسالمی در خاورميانه و جنوب آسيا جايگاهی نگران کننده 
داشــت. اسالمگرايان، در مصر و الجزاير سرکوب شــده بودند ولی کم و بيش حضور 
داشــتند. اسالمگرايان در افغانســتان، ايران و ســودان، زمام امور جمهوريهای اسالمی 
راديکال و رژيم های ديکتاتوری را در دســت داشــتند. در پاکستان وعربستان سعودی 
نيز، هرچند رفته رفته با خاندان سلطنتی سعودی و ارتش پاکستان ناسازگار می شدند، در 
قالب اتحاد با  اليت حاکم، همچنان از قدرت بســيار برخوردار بودند. اسالمگرايی در 
ترکيه نيز موقعيتی بی مانند کســب می کرد و راستگرايی اسالمی که با اخوان المسلمين 
جهانی و محافل سری شيوخ نقشبندی در ارتباط بود، تهديدی برای سنت سکوالريستی 

7۰ ساله ی ترکيه از دوره ی آتاتورک به اين سو می شد.

پس از انقالب ايران تا واپســين سالهای دهه ی ۱۹۹۰، تقريبا هيچ کس در اياالت متحده، 
مشکل ساز بودن اســالمگرايی در خاورميانه را گمان نبرد. حتی به گفته ی "ووسلی" و 
شــخصيت های ديگر ســيا، دولت اياالت متحده بکلی از زيرمجموعه ی خشونت طلب 
اســالمگرايی که به نام گروه های تروريست اســالمی خوانده می شدند ــ به جز حزب 
الله ــ چشــم پوشيد. سرانجام، يک سلســله رويدادهای تروريستی، شخصيت های ضد 
تروريست آمريکا و سيا را بخود آورد )ويرانی برجهای نظامی ُخبر در عربستان سعودی 
در ۱۹۹6، بمــب گذاری اتومبيل در مقابل ســفارت های آمريــکا در کنيا و تانزانيا، و 
حمله ی ســال ۲۰۰۰ به ناو هواپيما بر "يو.اس.اس کول" در ســواحل يمــن( آنها را بر آن 
داشت تا نيروهای ويژه يی برای مقابله با اسامه بن الدن، القاعده و متحدانشان، که اکنون 

دشمن شماره يک اياالت متحده شده بودند، تشکيل دهند.

ولــی تالش اياالت متحده بــرای يافتن بن الدن و حذف او بطرز خنده آوری ناکام بود. 
سيســتم اطالعاتــی ۲7 ميليارد دالری ايــاالت متحده با ۱۰۰ هزار کارمند در آژانســهای 
گوناگون و با امکانات گسترده ی ماهواره يی، تجهيزات پيشرفته ی مراقبت و جستجو، 
جاسوســان، ماموران و خبرچينان، نتوانســت بن الدن را بيابد. اما همان هنگام، بسياری 
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از ژورناليســت های آمريکايی و اروپايی و از آن ميان، گزارشگران تلويزيون CNN و
Frontline  به بن الدن دسترسی داشتند و با او مصاحبه های مفصل ترتيب می دادند. 
کســانی چون "جان واکر ليند" آمريکايی که در افغانســتان برای طالبان می جنگيدند و 
وفاداريشــان گمان انگيز می نمود، به آســانی به بن الدن نزديک شدند اما سيا نتوانست 
چنين کاری را هم تکرار کند. حمله با موشــک های کروز بــه پناهگاههای بن الدن در 
افغانستان بسيار ناکام بود، حمله به تاسيسات سودان که به زعم مدعيان اين يورش بدليل 
ارتباط اين کشور با القاعده برای توليد به اصطالح سالحهای کشتار جمعی بوده است، 
به نابودی تنها کارخانه ی داروسازی اين کشور منجر شد. نقشه ی ربودن بن الدن نيز، که 

به دقت طراحی شده بود، بی نتيجه ماند.

و آنــگاه، در ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱، معتقدان به تز برخورد تمدنهــا فرصتی طاليی يافتند. 
نگرش آنها، که تا آن هنگام با خوشــبينی غريــب و دور از ذهن و با بدگمانی افراطی 
بود، ناگهان هواداری بســيار يافت، و دولت بوش که هنوز بر کشــمکش مســيحيت و 
اســالم صحه نگذارده بود، به تز برخورد تمدنها دســت يازيد تا ايــاالت متحده را در 

جاده ی توسعه طلبی بی سابقه ی امپرياليستی در خاورميانه پيش براند.

برنارد لوییس و سامویل هانتینگتون

تــا آن روز غــم انگيز، تز برخورد تمدنها که برنارد لوييس و ســامويل هانتينگتون آنرا 
پروراندند، در نظر عموم کارشناســان وزارت امور خارجه و شورای امنيت ملی، غريب 
کادميک آن دو در "آوی ليگ"، دسترســی شــان به مقاالت معتبر  می نماييــد. اعتبار آ
"فارن افريز" و راديکاليسم نظرياتشان، جدال انگيز و آتش افروز می نماييد، و در عمل 
نيز چنين شــد. اما جز شمار پراکنده ی نومحافظه کارانی که در دهه ی ۱۹۹۰ در حاشيه 
بودند، کمتر کســی نظريه ی آنها را جدی گرفت. تز لوييــس ـ هانتينگتون با حمله ی 
متقابل بسياری از روزنامه نگاران، پژوهشگران دانشگاهی و کارشناسان سياست خارجی 

باز پس نشست.

کتــاب بحث انگيزش ســامويل هانتينگتون با نام "برخورد تمدنهــا"، در واقع بيانيه ی 
جنگی نومحافظه کاران اســت. هانتينگتون با بيان اين مساله که نه راستگرايی اسالمی، 

که قرآن و اسالم دشمن ما است، می نويسد:

"مشکل اساســی غرب، بنيادگرايی اسالمی نيست. اســالم مشکل اصلی است؛ تمدنی 
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متفــاوت که مردمانش بــه برتری فرهنگ خويش باور دارنــد و ضعف و ناتوانی آنها، 
برايشــان عقده شــده است. اسالم، تنها سازمان ســيا و وزارت امور خارجه ی آمريکا را 
دشمن نمی داند، بلکه تمدن غرب را، که مردمانش به جهانی بودن فرهنگشان باور دارند 
و برتری قدرتشان آنها را به گسترش فرهنگ غرب و جهانی کردن آن وا می دارد، چنان 

می نگرد."

صد البته پيامد مانيفســت هانتينگتون هم اين بود که جهان يهودی ـ مســيحی و جهان 
اسالم در دايره يی جنگ فرهنگی گزير ناپذير، گرفتار آمده اند. اينچنين، تروريست ها  
چون القاعده که هنگام انتشــار کتاب هانتينگتون شکل می گرفت ــ نه فقط دسته يی 
متعصب با برنامه ی سياسی مشخص، که تبلور بيانيه ی برخورد تمدنی بودند. هانتينگتون 
چنانکه گويی به وی وحی شده باشد، برخورد تمدنها را تقدير خدايگان دانسته، چنانکه 

بشر نمی تواند مانع آن شود.

ـ اذعان دارد که در دوران جنگ  ـ بدون بيان نقش اياالت متحده ی آمريکاـ  هانتينگتونـ 
ســرد، اســالم نيرويی کارآمد عليه جنبش چپ بود. او می نويســد: " در دوران جنگ 
سرد، برخی دولت ها و از آن ميان الجزاير، ترکيه، اردن، مصر و اسراييل، مشوق و حامی 
اسالمگرايان برای مقابله با کمونيست ها و جنبش های ناسيوناليستی بودند. دست کم تا 
جنگ خليج فارس، حمايت های مالی گسترده ی عربستان سعودی و کشورهای حاشيه ی 
خليج از اخوان المســلمين و گروه های اســالمی در کشــورهای مختلــف ادامه يافت." 
هانتينگتون توضيحی شــفاف از دليل گسســت اتحاد غرب و اسالمگرايی می دهد. او 
می نويســد: "فروپاشــی کمونيسم دشمن مشترک غرب و اســالم را از ميان برداشت و 
هر يک از اين دو، آن يک را تهديدی برای خويش دانســت. در دهه ی ۱۹۹۰، بســياری 
از تحليلگران ديگربار دورنمای گســترش  ‘جنگ ســرد تمدنها’ و اين بار ميان اسالم و 
غرب را می ديدند." هانتينگتون که اســالم شــناس نيست، با اشاره به " پيوند ناگسستی 
ميان اســالم و ميليتاريسم" می گويد: " از آغاز، اسالم دين شمشير و تجليل از خشونت 
و فضيلت های جنگی بوده اســت." او برای اينکه کســی اين نکته مورد اشاره ی وی را 
فراموش نکند از زبان يکی از افســران ارتش اياالت متحده می گويد: "مرزهای جنوبی 
ـــ يعنی مرز ميان اروپا و خاورميانه ـــ به سرعت به جبهه ی جديد ناتو بدل می شود."

هانتينگتــون برای باال بــردن ارزش و اعتبار تعاليم خويش و اثبــات تهديد موجوديت 
غرب از جانب اسالم، سخنی از برنارد لوييس نقل می کند:
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"از ســکونت سياهان زنگی)3۰6) در اســپانيا تا محاصره ی وين برای دومين بار، دوره يی 
نزديک به هزار ســال اســت، که در آن، اســالم همواره تهديدی برای اروپا بوده است. 
اســالم يگانه تمدنی است که موجوديت غرب را گمان انگيز نمايانده و اين را در عمل 

دو بار نشان داده است."

براستی چگونه کشــورهای فقر زده، ناتوان و از هم پاشيده ی خاورميانه يی و آفريقايی 
قــادر انــد "غرب را به چالش کشــند"؟ لوييس و هانتينگتون در اين باره ســخنی نمی 
گويند. اما اين تزی اســت که برنارد لوييس از دهه ی ۱۹۵۰ آنرا همچنان پرورانده و باز 

می پااليد.

لوييس که خود پيشتر مامور امنيتی بريتانيا و حامی ديرينه ی راستگرايان اسراييل بوده، 
بيش از نيم ســده مبلغ و مدافع امپرياليسم و توسعه طلبی اسراييل است. او نخسين بار 
عبارت "برخورد تمدنها" را در ۱۹۵6 در نوشــتاری در ژورنال خاورميانه )"ميدل ايست 
ژورنال"( بکار برد. همه ی کوشــش لوييس در اين نوشــته، اثبات "غرب ســتيزی دول 
عربی" بود. آن زمان، او گفت که خشــم اعراب نه پيامد "مساله ی فلسطين" و نه مربوط 
به "مبارزه با امپرياليســم" که به زعم وی "چيزی ژرفتر و گســترده" از اينهاســت. وی 

می نويسد:

"آنچه اکنون شــاهد آن هستيم چيزی نيست مگر برخورد تمدنها، در واقع به طور ويژه 
شاهد طغيان جهان اسالم ضد گسترش و نفوذ تمدن غرب هستيم؛ تمدنی که از سده ی 
هجدهم جايگزين نظم کهن شده و آنرا از هم گسيخته است.... خشم و استيصال ناشی 

از اين امر، به طور عام، اغلب درون مايه ی ضديت با تمدن غرب است."

اين نگرشــی است که لوييس بارها بدان بازگشــت. او با سرزنش احساسات ضد غربی 
در جهــان عرب و طيف گســترده ی نيروهای معتقد به چنين ديدگاهی، کوشــيد گناه 
غرب را در اســتعمار و چنگ اندازی به ثروت های نفتی در دوره ی پس از جنگ دوم 
جهانی، حمايت غرب از تشــکيل دولت اســراييل در ســرزمين های عربی، و پشتيبانی 
ستمگرانه از حکومت های پادشاهی فاسد در مصر، عراق، ليبی، اردن، عربستان سعودی 
و حکومت های حاشــيه ی خليج را بزدايد. لوييس در کتاب کالســيکش بسال ۱۹6۴، 
بــا نام "خاورميانه و غرب"، ســخن از نوشــداروی خويش به ميان مــی آورد: "ما ]بايد[ 
ناخشــنودی و نارضايتی کنونی در خاورميانه را نه بشــکل برخورد و مناقشــه يی ميان 

))0)( واژه یی که اسپانیاییها پس از خروج مسلمانان از اندلس برای تحقیر به آنها می گفتند.
)م( 
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دولت ها و حکومت ها، که برخورد تمدنها ببينيم." لوييس آشــکارا می گويد که اياالت 
متحده نبايد با مجبور کردن اســراييل به برقراری صلح، در صدد جلب همراهی اعراب 
بر آيد. "کســانی مشــتاقانه از اين ســخن می گويند که محقق کردن آرزوی اعراب بس 
آســان خواهد بود ـــ و منظور آمال و آرزوهايی اســت که به بهای بخش ديگری تمام 
می شود" مرا لوييس از "بخش ديگر" اسراييل است. در مقابل، لوييس از اياالت متحده 
می خواهد که خيلی آسان اعراب را رها کند. او می نويسد: "غرب بايد آشکارا خويش را 
از بند سياست اعراب و بويژه سياست داخلی آنها برهاند و بيش از اين در صدد اتحاد 
بــا اعراب بر نيايد". چرا بايد در پی اتحاد با ملت هايی برآمد که فرهنگ و مذهبشــان، 

سرسختانه با تمدن غرب در ستيز اند؟

لوييس، در خالل چندين دهه، بعنوان اســتاد دانشــگاه، مربی و معلم دو نسل از شرق 
شناسان، دانشگاهيان، کارشناسان امنيتی بريتانيا و آمريکا، پژوهشگران و طيف نومحافظه 
کاران، نقش بسيار حياتی ايفا کرد. و اين در حالی بود که بی اعتنايی و خرده گيريهای 
بسيار از سوی ديگر دانشگاهيان و کارشناسان اسالم که او را حامی صهيونيسم و دارای 
نگرش ضد اســالمی می دانستند، متوجه او بود. لوييس که خود يک يهودی انگليسی 
متولد ۱۹۱6 اســت، ۵ ســال، در دوره ی جنگ دوم جهانی، بعنوان جاسوس اينتليجنس 
ســرويس بريتانيا در خاورميانه کار کرد و آنگاه در دانشــگاه لندن مستقر شد. او در 
۱۹7۴، از لندن به دانشگاه پرينستون رفت و با جمعی که در آينده رهبران جنبش نوپای 
نومحافظه کاران شــدند، پيوند يافت. ريچارد پرل، شخصيت برجسته ی پيشين پنتاگون 
که در مقام رييس هيات سياست دفاعی پنتاگون از برجسته ترين مدافعان جنگ عراق 
در ســال ۲۰۰3 بود و از دير باز هم انديش لوييس اســت، گفــت: "لوييس بيش و کم، 
آموزگار ]ســناتور هنری[ جکسون شد." لوييس، اغلب از مرکز موشه دايان در دانشگاه 

تل آويوو که با آريل شارون پيوندهای تنگاتنگ داشت، ديدار می کرد.

تا دهه ی ۱۹8۰،  لوييس با شخصيت های برجسته ی وزارت دفاع مراودات خوب داشت. 
به گفته ی "پت لنگ"، از شــخصيت های پيشين سازمان امنيتی ـ اطالعاتی وزارت دفاع 
)ديا(، برنارد لوييس اغلب از پرينســتون برای درس آموزی به "اندروو مارشال"، رييس 
دفتر تخمين و ارزيابی وزارت دفاع و پژوهشگران پنتاگون، فراخوانده می شد. "هارولد 
رود"  کارشناس مسايل خاورميانه و از ديگر شاگردان لوييس بود که به چند زبان تسلط 
داشــت. او دو دهه بعنوان مشــاور "مارشــال" در پنتاگون کار کرد. در ۲۰ سال گذشته، 
لوييس طرف مشورت بســياری از نومحافظه کاران درباره ی اسالم و مسايل خاورميانه 
بوده اســت. "ريچارد پــرل"، "هارولد رود" و "مايکل لدين" از آن ميان هســتند. "جيمز 
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ووســلی" در پاسخ به اين پرســش که چه کسی لوييس را در دوره ی تصدی رياست سيا 
بوسيله ی ووسلی برای مشاوره خواســت، می گويد: "کسانی آمدند و سمينارهايی ارايه 

کردند. به ياد دارم در يکی از همين سمينارها با لوييس آشنا شدم."

هرچند لوييس در پوشــش پژوهشهای دانشگاهی ماند و بســياری از پژوهشگران به او 
بعنوان اســتاد تاريخ امپراتوری عثمانی اســتناد می کردند، وی از دهه ی ۱۹۹۰ کمترين 
کادميک خويش نداشــت و در ۱۹۹8 بــا امضای نامه يی برای تغيير  تظاهری به تعلق آ
رژيم در عراق، آشــکارا به اردوی نومحافظه کاران پيوســت. اين نامه از سوی "کميته ی 
ويژه ی صلح و امنيت در خليج" صادر شــد و ديگر امضــاء کنندگان آن ريچارد پرل، 
مارتين پيرتز از نيو ريپابليک و شخصيت های آينده ی دولت بوش مانند "پل ولفوويتز"، 
"ديويد ورمسر" و "داو زاکهايم" بودند. لوييس به همکاری تنگاتنگ با نومحافظه کاران 
ادامــه داد و در دوره ی پــس از ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱، همه جا حاضر بود و هر چه بيشــتر 
نظر خويش درباره ی غرب ســتيزی بنيادين اســالم تبليغ می کــرد. دو هفته پس از ۱۱ 
ســپتامبر ريچارد پرل از لوييس و احمد چلبی برای ســخنرانی در برابر هيات سياسی 
پرنفوذ وزارت دفاع دعوت کرد و در خالل دو سال آينده نومحافظه کاران همه ی تالش 
خويش را برای اثبات پيوند خيالی ميان اسامه بن الدن و صدام حسين بکار بستند. چلبی 
که از دهه ی ۱۹8۰ دوســت پرل و لوييس بوده اســت، رهبری "کنگره ی ملی عراق" يا 
اپوزيســيون در تبعيد عراق را داشــت. چلبی مسوول انتقال انبوه اطالعات نادرست به 
شــخصيت های اطالعاتی اياالت متحده و کمــک به دولت بوش در بزرگنمايی دامنه ی 

خطر عراق برای آمريکا است.

کمتــر از يک ماه پس از حضور لوييس و چلبی، پنتاگون يک گروه ســری اطالعاتی 
جنبی به رياســت ورمسر تشــکيل داد که بعدها به "دفتر نقشه های ويژه" )OSP( بدل 
شد. "رود" و "داگالس فيث"، معاون وزير دفاع سازماندهندگان اين دفتر بودند. "لنگ" 
با اشــاره به ايديولوگ برجسته ی حزب کمونيست اتحاد شوروی سابق می گويد: "رود، 
ميخاييل سوســلف جنبش نومحافظه کاران اســت. او يک تيوريسين است." کسانی که 
اطالعات نادرســت دربــاره ی پيوندهای عراق با القاعده را فراهــم کردند، رود و دفتر  
OSP فيث به رياســت يکی ديگر از نومحافظه کاران به نام "آبرام شولسکی" بودند. و 
باز اين  OSP بود که متن ســخنرانيهای ديک چينــی، معاون رييس جمهوری، رونالد 
رامسفلد، وزير دفاع و ديگر برجستگان دولت بوش را تهيه می کرد و عراق را به داشتن 
زرادخانه ی ســالحهای شيميايی و ميکروبی، موشکهای دوربرد، تجهيزات نقل و انتقال 
هوايی بدون سرنشين و برنامه ی هسته يی توسعه يافته، متهم می کرد. اطالعات نادرست 
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چلبی مســتقيما به  OSP داده می شــد و از آنجا در ســخنرانی های چينی، رامسفلد و 
ديگر بلندپايگان دولت بوش بازتاب می يافت. در آســتانه ی جنگ عراق، لوييس که با 
چينی روابط دوستانه و نزديکی داشت در يک شام خصوصی با معاون رييس جمهور 
پيرامون نقشه های حمله به عراق گفتگو می کرد. او در سال ۲۰۰3، کتابش با نام "بحران 

اسالم" را به "هارولد رود" تقديم کرد.

بوش در روند اتخاذ سياســت جنگيش، نخست در افغانستان و سپس در عراق و اعالن 
جنــگ بی پايان عليه تروريســم، محتاط بود تا چندان به تز برخــورد تمدنهای لوييس 
ـ هانتينگتون اســتناد نکند. هرچند که بوش، در آغاز، ناشــيانه بــه جنگ صليبی در 
خاورميانه اشــاره کرد، از آن پس در سخنرانيهايش بر اين نکته پای می فشرد که اياالت 
متحده درگير جنگ با تروريســت ها اســت و نه مســلمانان. اما در واقع، جنگ بوش 
عليه تروريســم تنها بهانه يی اســت برای پياده کردن مشی راديکال جديد در خاورميانه 
و آســيای مرکزی. و اين سياستی در برابر اسالم يا بنيادگرايی مذهبی يا حتی تروريسم 

خواه اسالمی يا جز آن نيست.
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ایران

در کانون بزرگترین بازی شیطانی

شايد از دل اين بازی حکومت اخوان لمسلمين در کشورهای عرب خاورميانه و 
پاکستان، القاعده در افغانستان و عربستان و حجتيه در ايران سر برآورند و نام همه 

آنها "جمهوری اسالمی" باشد. اگر سمت و سوی بازی بزرگ اين باشد، احمدی نژاد و 
مصباح يزدی ميوه های تلخ بازی شيطانی انگلستان و امريکا نيستند؟

 و در آينده، منطقه در تضاد و تقابل جمهوری های سنی در برابر لبنان و ايران و 
بصره شيعه غرق نخواهد شد؟ از بيم ايران، عرب ها به دامن اسراييل پناه نخواهند برد 

و برای نخستين بار اسراييل متحد آنها نخواهد شد؟

 از آغاز، پاســخ رييس جمهور به رخداد ۱۱ سپتامبر نمايانگر نگرشی امپرياليستی بود. 
او تغيير يکی پس از ديگری رژيم های خاورميانه و گســترش حضور سياسی و نظامی 
اياالت متحده در منطقه را در ذهن داشــت: پيش از هجوم دموکراســی امپرياليســتی، 
نخســت طالبان، آنگاه صدام حسين و ســپس رژيم های ايران، سوريه، عربستان سعودی 
و فراتر از آنها، ســرنگون می شوند. دولت بوش ســخت زير نفوذ نومحافظه کاران در 
دولت و بيرون از آن است که تغيير رژيم های منطقه را مژده می دهند. نومحافظه کارانی 
چون ولفوويتز، فيث، پرل، مارشال، ورمسر و شالسکی و نيز شخصيت های ديگری در 
پنتاگون چون مايکل روبيــن و ويليام لووتی، لوييس ليبی از دفتر چينی، جان بولتون 
در وزارت امــور خارجه، اليوت آبرامز از شــورای روابط خارجی و بســياری ديگر در 
دولت هســتند و بيرون از آن، پژوهشگران مراکز تحقيقاتی و فعاالن رسانه يی چون تام 
دانلی و گری اشــميت از مرکز "پروژه ی ســده ی نوين آمريکايی"، ويليام کريستول 
از روزنامه ی "اســتاندارد وويکلی"، مايکل لدين از موسسه ی امريکن انترپرايز، مکس 
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سينگر از موسسه ی هادســون و بنياد نيو ريپابليک متعلق به پيرتز، لورنس ف. کاپلن 
و جيمز ووسلی.

 کاپلن و کريســتول در کتاب "درباره ی جنگ عراق" نوشــته اند: "ماموريت از بغداد 
آغاز شــد، ولی آنجا پايان نمی پذيرد. ما بر فراز دوران تاريخی نوينی ايســتاده ايم....
اکنون لحظه ی سرنوشــت ســازی اســت....تصميم فراتر از عراق امری آشکار است. 
نيــز درباره ی آينده ی خاورميانه و جنگ با تروريســم. اياالت متحده بر آن اســت تا 
بازيگردان جهان در سده ی بيست و يکم باشد." در کنفرانس خبری در آستانه ی اشغال 
عراق، لدين درباره ی اين استراتژی، با اشاره به اينکه به عراق محدود نخواهد ماند، بی 
پرده چنين گفت: "فکر می کنم ما به جنگی منطقه يی واداشته شده ايم، خواه بخواهيم 

خواه نه. شايد اين جنگی برای دوباره ساختن جهان باشد."

 چنين ايده های بلندپروازانه يی ديرزمانی جهانبينی نومحافظه کاران بوده اســت. طرح 
اوليه ی اســتراتژی رسوايی آور آنها، که در ۱۹۹6 تهيه شد و کارپايه ی سياسی نخست 
وزير وقت اســراييل، نتانياهو، پرل، فيث، ورمســر و ديگران شــد، توصيفگر سياست 
منطقه يی جامعی بود. اين طرح با عنوان "گسســتی آشــکار: استراتژی نوين برای ايمن 
کردن ســرزمين ها" از خواهان همکاری اسراييل با کمک ترکيه و اردن، برای "مهار، بی 
ثبات کردن و بازپس نشــاندن" دولت های منطقه، سرنگون کردن صدام، واداشتن اردن 
به احياء شــاخه يی از سلطنت هاشمی در بغداد و تهاجم نظامی به لبنان و سوريه بعنوان 
"پيش درآمد تغيير نقشه ی خاورميانه ]برای[ تهديد يکپارچگی ارضی سوريه" بود. هيچ 
جا در اين بيانيه، سخنی از سياست مقابله با بنيادگرايی اسالمی، اخوان المسلمين يا حتی 

القاعده به ميان نيامده است.

 هرچند که دموکراســی ترجيع بند ســخنان بوش است، دموکراســی دغدغه ی واقعی 
دولت او در خاورميانه نبوده و نيســت. نومحافظه کاران بر آنند تا بر خاورميانه چيره 
شوند، هدف آنها اصالح يا حتی تجزيه کشورها و تبديل آنها به دولت هايی کوچک بر 
اساس اشتراکات قومی و نژادی نيست. راستگرايی اسالمی در اين چارچوب تنها ابزار 
ديگری برای واژگون کردن رژيم های موجود اســت، اگــر بکار آيد. برنارد لوييس در 
نوشــتاری با عنوان "بازانديشی پيرامون خاورميانه" در نشريه ی "فارن افرز"، بی پرده از 

روندی سخن می گويد که وی "لبنانيزه کردن" می نامد:

 "يک امکان همان اســت که می توان آنرا ‘لبنانيزه شدن’ خواند، و بنيادگرايی نيز اين را 
نشان داده است. بســياری از دولت های خاورميانه ــ مصر آشکارا يک استثناء است ــ 
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ســاختاری مصنوعی دارند و در برابر چنين روندی آسيب پذير هستند. چنانچه قدرت 
مرکزی به اندازه ی کافی تضعيف شــود، اساسا جامعه ی مدنی واقعی برای نگاه داشتن 
شــيرازه حکومت و کشــورداری و هويت جمعی مشــترک وجود ندارد.... اينچنين، 
دولت، همانگونه که در لبنان روی داد، رو به تالشــی می گذارد و در سراشيب آشوب، 

منازعه، دشمنی های قومی و قبيله يی و مذهبی و حزبی می لغرد."

 آن نيز شــرايطی متصور برای آينده ی عراق در پی اشغال اين کشور بوسيله ی آمريکا 
اســت، همانگونه که "چيس فريمن" پيش بينی کرده است: "هدف نومحافظه کاران در 
عراق هرگز اســتقرار دموکراســی نبوده اســت. هدف آنها نابودی عراق و از بين بردن 

تهديد منطقه يی برای اسراييل بود."

 خطــر تجزيه نه تنها عــراق را تهديد می کند که نومحافظــه کاران تمايل خويش برای 
فروپاشاندن عربستان ســعودی را نيز آشکارا نشان داده اند. ريچارد پرل و ديويد فروم 
در کتابشــان با نام "پايانی بر شــيطان: چگونه پيروزی در جنگ عليه تروريســم ممکن 
اســت؟" به پيروی از موسسه ی امريکن انترپرايز، سازماندهی بنيادگرايی شيعه را ضد 
عربســتان سعودی پيشنهاد می کنند. شيعيان نيروی قدرتمندی در سواحل خليج فارس، 
گاهی از ترس ديرينه  يعنی حوزه ی ميدان های نفتی ســعوديها هستند، پرل و فروم با آ
ی ســعوديها از اينکه "شــيعيان روزی در اســتانهای شرقی پرچم اســتقالل بر افرازند"، 

می گويند:

 "اســتقالل خواهی استانهای شرقی آشــکارا پيامدهای فاجعه باری برای دولت سعودی 
ولی نتايج بســيار خوبی برای اياالت متحده خواهد داشت. بی گمان اين نتيجه يی تامل 
برانگيز خواهد بود و مهمتر، ما از سعوديها می خواهيم بدانند که ما بدان می انديشيم."

 "مکس ســينگر" از همکاران پايه گذار موسســه ی هادســون، بارها اياالت متحده را به 
تالش برای فروپاشــاندن پادشاهی سعودی فرا خوانده اســت. از نظرگاه وی اين امر با 
برانگيختن استانهای شرقی و شــرق حجاز به ايجاد دولت های خودمختار ممکن است. 
او می گويــد: "پس از برکنار کردن صدام، زلزله يــی در خاورميانه رخ خواهد داد. اين 
زلزله چيزی نخواهد بود مگر ســقوط رژيم ســعودی." لدين نوشــت که در پی سقوط 
سلطنت ســعودی، متعصبان هوادار القاعده قدرت را در عربستان بدست می گيرند. او 
می گويد: "در صورت چنين رويدادی بايد دامنه ی جنگ را به شبه جزيره ی عربستان 
يا دست کم به مناطق نفت خيز آن بگستريم." جيمز اکينز، سفير پيشين اياالت متحده 
به عربســتان ســعودی، می گويد: "تا کنون نگفته بودم که چنانچه به عراق حمله بريم، 
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عربســتان ســعودی به کام بن الدن يا از کســانی از آن گونه خواهد افتاد. اکنون ترديد 
ندارم که اين درست همان هدفی است که ]نومحافظه کاران[ در پی آن هستند. چنانچه 

اسالمگرايان افراطی قدرت را بدست گيرند، آنگاه ما به ميدان وارد می شويم."

 در خالل ۴ سال نخستين جنگ بوش عليه تروريسم، به باور بسياری از منتقدان دولت، 
اشغال افغانســتان و عراق و نمايش و حضور روزافزون آمريکايی در خاورميانه، سبب 
پيدايش نســل جديدی از اسالمگرايان می شــود که اياالت متحده را عامل همه ی نگون 
بختی ها و مشــکالت خاورميانه خواهند دانســت. دولت بوش با وجود ســخن پرانی 
پيرامون مبارزه با تروريســم اسالمی، نه در افغانســتان و نه در عراق، استراتژی موفقی 
برای کاســتن از سرايت بيشتر بنيادگرايی اسالمی نداشت. مايکل شوير، با امضای "بی 

نام"، در imperial hubris، اين شرايط را به دقت تشريح می کند:

 "ايــاالت متحده ی آمريکا، بريتانيا، و نيروهای ايتــالف، در حالی که با خيزش رو به 
رشد اسالمگرايان در اين دو کشور می جنگند، برای حکومت بر عراق و افغانستان پس 
از جنگ می کوشند، چيزی که به زعم رهبران ما پيروزی است. سياست اياالت متحده 
و نيروهای اين کشــور با اين شيوه ی عمل و لشکرکشی ســنتی، بيشتر راديکالتر شدن 
جهان اســالم را سبب شــده اند، همان کاری که اســامه بن الدن در اوايل دهه ی ۱۹۹۰ 
ســودای آن را داشت، اما نتوانســت بدان جامه ی عمل بپوشاند. در نتيجه، فکر می کنم 
منصفانه اســت بگوييم که اياالت متحده ی آمريکا همچنان تنها متحد ضروری محمد 

اسامه بن الدن است."

 بايد ماند و ديد که آيا افغانســتان می تواند بقايای طالبان را بروبد، و چندين دهه فرايند 
اســالمی شدن را بازدارد، نيروهای زيرزمينی راست اسالمی را از هم بپاشد و دولتی با 
ثبات و ســکوالر پديد آورد يا در اين راه ناکام می مانــد. باز، بايد ماند و ديد که آيا در 
عراق نيز دولتی سکوالر بر می آيد، اين کشور می تواند نيروهای وابسته به القاعده را که 
آنجــا گرد آمده اند، در هم کوبد، احزاب بنيادگرای شــيعه چون مجلس اعالی انقالب 
اســالمی عراق و حزب الدعوة را که در عراق پس از جنگ قدرت گرفته اند، سرکوب 
کند و رژيم ايران را از تالش برای اعمال نفوذ در خاک همســايه ی عربيشان باز دارد. 
اينها همچنان پرســش هايی بی پاسخ اند. احتمال اينکه افغانستان در آينده يی نه چندان 
دور بــه کام اســالمگرايان متعصب و افراطی باز لغزد و ســرانجام عراق نيز حکومتی 
دينــی، اندکی کمتر ســتيزه گر از ايران باشــد، ۵۰- ۵۰ اســت. و از همين رو، به نظر 
می رســد که رهبری مذهبی در تهران نيز به حاکميت يکدســت در جمهوری اسالمی 
ايران چنگ انداخته است. در پاکستان، پرويز مشرف ـــ که پيشتر با نفوذ اسالمگرايان 
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کراچی مدارا می کرد ـــ هر لحظه ممکن است گرفتار کودتای اسالمی شود؛ کودتايی 
از درون ارتش يا ســازمان امنيت اين کشور که با اخوان المسلمين و ديگر احزاب ستيزه 
جو و گروه های اســالمی طيف راســت اســالمی مرتبط اســت. خيزش اسالمگرايی، 
اندونــزی و بنگالدش را نيــز تهديد می کند، بيش از يک دهه اســت که ترکيه نيز در 
سراشــيب اسالمگرايی گام برمی دارد و ســوريه و لبنان و اردن و فلسطين سخت زير 
فشــار اخوان المسلمين هستند. قلب جهان اســالم يعنی مصر و عربستان سعودی، برای 
ايجاد فضای باز سياســی زير فشــار هستند و به باور مفســران و تحليلگران، فضای باز 

سياسی به روی کار آمدن جمهوری های اسالمی در اين دو کشور می انجامد.

 عــراق تکان دهنده ترين شــرايط را دارد. بــوش پس از متهم کردن صدام حســين به 
همدستی با القاعده به اين کشور تاخت. او پيرامون تجهيز القاعده و بن الدن به سالحهای 
کشــتار جمعی از سوی صدام هشدار می داد. ولی آنگونه که در سال ۲۰۰3 آشکار شد، 
رژيم صدام هيچ پيوندی با القاعده و هيچ نقشــه يی برای گســترش ســالحهای کشتار 
دسته جمعی نداشت. رژيم بغداد، هرچند حکومتی ديکتاتوری، رژيمی سکوالر بود و 
رهبری حزب بعث در اين کشــور دشمن سازش ناپذير اسالمگرايی، خواه طيف شيعيان 
و خواه سنيان اخوان المســلمين بود. ولی بوش، تعمدا و با هدف مشخص، اسالمگرايان 
عراق را برای به دســت گرفتن قدرت برانگيخت. نيروهای آمريکايی و ســازمان سيا، 
آيــت الله يی را از لندن به نجف بازگرداندند و اتحــادی پراگماتيک ميان او و آيت الله 
علی سيستانی، روحانی ايرانی قدرت ساز در عراق پس از جنگ برقرار کردند. اياالت 
متحده بــا عبدالعزيز حکيم، روحانی راديکال عراقی، همکاری کرد. حکيم فرماندهی 
ســپاه ۲۰ هزار نفری بدر را که از ســوی ايران تجهيز و آموزش داده می شــد، بر عهده 
داشــت. اياالت متحده گروه تروريســتی حزب الدعوة را نيز برانگيخت. گروهی که 
پيشينه ی ۴۰ سال بمب گذاری، ترور، و حمالت خشونت آميز از جمله حمله به سفارت 
اياالت متحده در کويت را در اوايل دهه ی ۱۹8۰، در کارنامه دارد. در جبهه ی سنيان، 
در مرکز عراق اصلی ترين حزبی که پس از جنگ ســال ۲۰۰3 پديد شد، حزب اسالمی 
عراق يعنی شــاخه ی رســمی اخوان المســلمين در عراق بود. دولت بوش، زنجيری از 
رخدادهــا را پديــد آورده که می رود تــا به بروز بحرانی در کشــورهای منطقه، از نوع 
بحران الجزاير در دهه ی ۱۹۹۲، بيانجامد. حتی کشور کوچکی چون کويت که در آن، 
اخوان المســلمين قدرت و نفوذ فراوانی دارد و نيز بحرين، با خاندان سلطنتی کوچک 
حاکم و جمعيت اکثريت شــيعه ی آن، در معرض انقالب اسالمی يا پيروزی انتخاباتی 

اسالمگرايان يا هر دوی اينها هستند.
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 "رايــول مارک گرچ"، افســر پيشــين ســيا با تجربــه ی کار در عــراق و خاورميانه، و 
پژوهشــگر موسســه ی امريکن انترپرايز، و از نومحافظه کاران سرسخت حامی اشغال 
افغانســتان و عراق است. او بمدت سه سال پس از ۲۰۰۲، در جلسه ی عمومی موسسه ی 
امريکن انترپرايز همراه پرل، لدين و نومحافظه کاران ديگر ظاهر می شد و همزمان در 
"وويکلی اســتاندارد" و بســياری از روزنامه های راستگرايان، از جمله صفحه ی مقاالت 
"وال اســتريت ژورنال" قلم ميزد. در آغاز ســال ۲۰۰۵، گرچ ناگهان دست از تظاهر به 
مخالفت با اسالمگرايان برداشت و بر کوس تشويق بنيادگرايی سنی و شيعه در سرتاسر 

خاورميانه از سوی اياالت متحده کوبيد.

 گرچ هنگام سخنرانی در موسسه ی امريکن انترپرايز در ژانويه ۲۰۰۵، از انتشار کتاب 
تازه اش با نام "پارادوکس اســالمی: روحانيت شــيعه، بنيادگرايی ســنی و چشــم انداز 
دموکراســی اعراب" خبر داد. گــرچ در اين کتاب اعالم کرد که آينــده ی خاورميانه 
پيوند تنگاتنگی با راســتگرايی اســالمی دارد و اياالت متحده بايد خوشــامد گوی آن 
باشــد. هرچند بسياری از آمريکاييان به اميد ميانه روها، و مسلمانان سکوالر و اکثريت 
خاموش در خاورميانه هســتند، گرچ با بيان اينکه "‘مسلمانان ميانه رو’ کليد دستيابی به 

خاورميانه يی کمتر تهديد کننده نيست." می گويد:

 "بيشــتر آمريکاييان ليبرال و نومحافظه کار سخت با اين نظر مخالف اند که روحانيت 
اســالم و بنيادگرايان غير روحانی و ستيزگر که اغلب اگر نه ناخرسند از اياالت متحده 
و اسراييل و جنبش های پيشرو مانند جنبش زنان که از آن بيزارند، اساسی ترين گروهی 
هستند که می توانند مسلمانان خاورميانه را از خصومت و ستيز با غرب ديرينه برهانند. 
اينان، و نه مســلمانان ليبرال و سکوالريست تحسين شده، که گاه از سوی دولت آمريکا 
تحسين و گاه رانده می شوند ارزشمندترين متحدان دموکراتيک بالقوه ی اياالت متحده 

هستند. "

 گرچ خمينی را با مبارک مقايسه کرده، می گويد:

 "خمينی ايده ی جمهوری اســالمی را در ۱3۵8 به رفراندم گذاشت. انتخابات معمول 
و ايجاد فضای رقابت بلحاظ اخالقی برای مشــروعيت رژيم ضروری است. چيزی که 
ديکتاتوری حسنی مبارک فاقد آن بود. ...احساسات ضد آمريکايی محور مشترک همه 
ی دولت های عربی با نظام ديکتاتوری "آمريکا گرا" است. با اين قياس آشکار است که 

ايران کشوری عميقا هوادار آمريکا است."

 و پس از اقرار به پيوندهای روشــنفکری مســتقيم ميان اخوان المســلمين حسن البناء و 
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القاعده ی اســامه بن الدن، گرچ بگونه يی شگفت انگيز نتيجه می گيرد که ديکتاتوری 
اخوان المسلمين در مصر از رژيم مبارک بهتر خواهد بود:

 "احتماال مصر کشــور عربی اســت کــه بهترين شــانس را برای پيونــد بنيادگرايی با 
دموکراســی دارد. بی گمان ممکن است که بنيادگرايان، اگر در مصر قدرت را بدست 
گيرند، برای پايان دادن به نمايندگی دولت بکوشند. آيين دموکراتيک هرچند در مصر 
بيش از آن اســت که غربيان می پندارند، آنچنان که در ذهنيت شــيعيان ايران يا فتاوی 
آيت العظمی سيستانی رسوخ کرده، عمق نيافته است. ولی اياالت متحده بهتر است از 

چنين آلترناتيوی بگسلد تا از يک ديکتاتوری سکوالر."

 شصت ســال پيش، آنگاه که اياالت متحده اديســه ی خاورميانه يی خويش را آغازيد، 
بانگ هايی به هواداری از اسالم محافظه کار و گروه های بنيادگرای اوليه ی در پيوند با 
راســتگرايی اسالمی نوپا برخاست تا به ياری آن با چپ سکوالر، ناصر، کمونيست ها و 
سوسياليست های عرب بستيزند. اکنون، پس از شش دهه، دولت بوش استراتژيی را در 
خاورميانه پی می گيرد که حســابگرانه در خدمت راستگرايی اسالمی می نمايد. اياالت 
متحده برای جبران شکســت سياستش در عراق، بنيادگرايی شيعه ی اين کشور را متحد 
خويش می داند و يکی از نظريه پردازان برجسته ی اين مبارزه، آشکارا اياالت متحده را 

به همداستانی با آيت الله ها و اخوان المسلمين می خواند.

 باری، بازی شيطانی همچنان ادامه دارد...


