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بنیادگرایی مذهبی
یا

«بازی شیطانی»
پیشگفتار
در تاریخ جنگ ســرد و نظم نوین جهانی فصلی نانوشته وجود دارد .این فصل ،داستان
حمایت مادی و معنوی -گاه آشــکار و گاه پنهان -ایالت متحــدهی آمریکا از فعالیت
اســامگرایان واپسگرا و ارتجاعی اندیش اســت .کتاب "بازی شیطان" میکوشد پیوند
گمشدهی حیاتی میان این دو را نشان دهد.
شــناخت این پیوند از این رو مسالهای حیاتی اســت ،که سیاست کمتر شناخته شدهی
شش دههی گذشته ایاالت متحدهی آمریکا در حمایت از این اسالم ،تا حدی در پیدایش
"تروریســم اسالمی" به عنوان پدیدهای جهانی ،موثر بوده است .گذشته از این ،طراحان
اســتراتژی بر پایی امپراتوری آمریکا در خاورمیانه ،شــمال آفریقا و آســیای جنوبی و
مرکزی ،امیدوار بودند که تا حدی با تکیه بر اســام سیاســی ،این پروژه را پیش ببرند؛
اما خیلی دیر و پس از رخداد واقعهی  ۱۱سپتامبر  ،۲۰۰۱نتیجهی این بازی شیطانی آشکار
شــد .در چندین دههی متمادی ،ایاالت متحده با اســامگرایان طرح دوســتی ریخت،
آنان را اینجا و آنجا و با روشهای گوناگون از آنها اســتفاده کرد ،از آنها بعنوان متحد
خویش ،در جنگ ســرد اســتفاده کرد و حتــی در مقاطعی به آنــان خیانت نیز کرد.
این شــیوهی برخورد با اســامگرایان در نهایت زمینهی رشد تروریسم اسالمی و پشت
کردنشــان بــه حامی خود را تقویت کــرد .به این ترتیب روحانیــون مذهبی در هیات
شیاطینی انتقام جو نه تنها لبهی تیز شمشیر خود را به سمت ایاالت متحده برگرداندند،
که تهدیدی برای دموکراســی ،سکوالریسم ،ناسیونالیسم ،جنبش چپ و حقوق زنان نیز
شــدند .بخش تقریبا کوچکی از اســامگرایان در زمرهی تروریستها قرار گرفتند ،و
بخش عظیمی از این دسته ،با افکار قرون وسطایی خویش میخواهند چرخ تاریخ را به
قرن هفتم میالدی بازگردانند.

«بازی شیطانی»

2

در دوران جنگ ســرد از  ۱۹۴۵تا  ۱۹۹۱از نظرگاه غرب ،تنها اتحاد جماهیر شــوروی
سوسیالیستی دشمن به حســاب نمیآمد و ایاالت متحده ،رهبران کشورهای خاورمیانه،
شمال آفریقا ،آسیا و بطور کلی جهان سوم را هم چنانچه صمیمانه مهر تاییدی بر پروژهی
سیاسی او نمی زدند و یا هژمونی غرب و به ویژه آمریکا را به چالش میکشیدند ،تحت
فشــار میگذاشت .آنچه ایاالت متحده را نســبت به رهبران این کشورها ظنین میکرد
تمایل به ناسیونالیســم اومانیستی ،سکوالریسم و سوسیالیســم بود .اینها از نگاه امریکا
"ایدیولوژیهایی مخرب" بودند که بنیادگرایی اســامی در حال ظهور را نیز به هراس
میانداخت .در این منطقه از جهان اســامگرایان واپســگرا نه تنها در گسترهی فکر و
اندیشه ،که در پهنهی کارزار عملی نیز وارد میدان مبارزهای تمام عیار و خشونت آمیز
با عامالن اندیشــههای مترقی شــدند .در دهههای متمادی ،ایاالت متحده ،همدستی با
اســامگرایان افراطی را ضد ناسیونالیسم عرب -و همزمان ،ناسیونالیسم ایران و ترکیه و
هند -در سیاست خود گنجاند و آن را مفید یافت.
با نگاه در مقیاســی وسیع تر ،آشکار اســت که ایاالت متحدهی آمریکا سالهای زیادی
ســعی در ایجاد سدی دفاعی در مرزهای جنوبی اتحاد شوروی داشت .از یونان تا چین
زنجیر کشــورهای اســامی القا کنندهی ایدهی تقویت پدافندی ماژینو((( توســط این
کشــورها بود .بتدریج ایدهی "کمربند ســبز" در مرزهای جنوبی اتحاد شوروی شکل
گرفت .تنها جنبهی تدافعی چنین ایدهای مطرح نبود ،بلکه گذشــته از این ،با توجه به
خصلت ســرکش و تهاجمی بنیادگرایی اسالمی ،طراحان این سیاستهای ستیزه جویانه
در آمریکا ،ســودای تحریک مسلمانان جمهوریهای آسیای مرکزی اتحاد شوروی و از
درون فروپاشاندن آن را نیز در سر داشتند.
ایاالت متحده نه تنها با اسالم به عنوان مذهبی متشکل از باورهای سنتی و چهار چوب
اندیشــه ایی خاص که میلیونها مسلمان بدان معتقدند استفادهی ابزاری کرد ،که اسالم
واپسگرا را بیشتر به خدمت گرفت .بر خالف ایمان اسالمی که ریشه در  14قرن گذشته
دارد ،باید ریشههای این اسالم گرایی ،بعنوان آیینی سیاسی را در اواخر قرن  19میالدی
جســتجو کرد .انگارههای اسالم گرایی ستیزه جوی امروز با ویژگی نظری جهانشمول
در نظر مسلمانان با تفکرات سنتی و متفکران مسلمان ،چیزی غریب و در واقع تحریف
اســام مینماید .به هر حال چنین پدیدهای خواه پان اسالمیسم نامیده شود ،خواه بنیاد
((( برگرفته از نام وزیر دفاع فرانسه در جنگ اول جهانی و نام دیواری دفاعی از
استحکامات در مرزهای شرقی فرانسه برای مقابله با آلمانها که در حملهی  1940آلمان به فرانسه
شکسته شد(.م)
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گرایی اســامی و یا اسالم سیاســی ،آنچه نمی توان در آن شکی داشت ،ماهیت کامال
متفاوت آن با باورهای مذهبی سنتی اسالم و به عبارت دیگر پنج رکن اصلی دین اسالم
اســت .آشکارا اســام گرایی تحریفی از باورهای سنتی اســام و ایدیولوژی دگرگون
شــدهای اســت که ایاالت متحدهی آمریکا چه مالی و چه معنوی ،با سازماندهی ،از آن
حمایت همه سویه کرد .مصادیق پشــتیبانی آمریکا را اینجا و آنجا در کشورهای جهان
سوم میتوان دید" .االخوانالمسلمین" در مصر ،انجمن حجتیه در ایران ،وهابیون راست
آیین در عرســتان ســعودی ،حماس و حزب الله در فلســطین ،مجاهدین در افغانستان و
دست آخر اسامه بن الدن.
ایاالت متحدهی آمریکا بکار گرفتن اسالم سیاسی در خاورمیانه را موثرترین و در عین
حال ســهل ترین شــیوه در روند پیاده کردن پروژهی امپراتوری خویش یافت .از آغاز
نفوذ در منطقه تا دست اندازیها و مداخالت نظامی ،و سرانجام حضور مستقیم نظامی
در جریان اشــغال عراق و افغانستان ،همواره اسالم سیاسی ابزاری در خدمت این هدف
بوده اســت .در ســالهای دهه  50میالدی آمریکا نه تنها اتحاد شــوروی را دشمن خود
میپنداشــت که ناسیونالیسم در حال ظهور جهان ســوم ،از جمال عبدالناصر گرفته تا
مصدق را نیز دشمن خود میپنداشت .آمریکا و بریتانیا میبایست به شیوهای مانع رشد
فزایندهی شــخصیت محبوب و مردمی ناصر به عنوان رهبر ناسیونالیسم عربی شوند و
برای این کار "االخوانالمسلمین" بهترین گزینه بود .در ایران نیز در جریان کودتای 28
مرداد  1332حمایت مالی آمریکا از رهبری "فداییان اسالم" که گروهی افراطی مذهبی
و نســخه ایرانی "االخوانالمسلمین" مصر بودند ،نقش مهمی بازی کرد .بعدها در دههی
 50میالدی ،آمریکا از اســام گرایان عربستان سعودی به عنوان سدی در برابر پیشروی
ناسیونالیسم چپ در این کشور بهره گرفت.
علیرغم همه تالش آمریکا ،جناح چپ ناسیونالیسم عربی و سوسیالیسم عربی در دههی
 60میالدی از مصر و الجزایر تا ســوریه ،عراق و فلســطین گسترش یافت و آمریکا به
منظور مقابله با خطر گســترش بیشــتر این جنبش ها؛ عربستان را متحد خود در منطقه
کرد؛ با این هدف که بتواند از بنیادگرایی وهابی در عرصهی سیاست خارجی عربستان
استفاده کند.
بســتن پیمان با ملک سعود و شــاهزاده فیصل (ملک فیصل بعدی) در راستای تشکیل
بلوک اسالمی از شمال آفریقا تا پاکستان و افغانستان انجام گرفت ،و حکومت عربستان
سعودی دست بکار برپایی انجمنها و موسساتی برای تجهیز و سازماندهی جناح راست
وهابیون و "اخوانالمســلمین" شد .فعاالن سعودی که به کشور بازگشته بودند Islamic
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 " ،)1961( Center Genevaوحــدت جهان مســلمین" ( ،)1962ســازمان کنفرانس
اســامی ( )1969و سازمانهای دیگری را بنیاد نهادند ،که در حقیقت هستهی نخستین
جنبش جهانی اسالمی شدند .در دههی  1970با مرگ ناصر و ضعیف شدن ناسیونالیسم
عربی ،فرصت برای حرکتهای نوین اســام واپسگرا به عنوان تکیه گاه حکومتهای
وابســته به ایاالت متحده فراهم شــد .به دنبال آن و با روی کار آمدن "انور سادات" در
مصر و حمایت او از اسالم گرایان مرتجع این کشور ،به عنوان نیرویی بر ضد ناصریسم،
کودتای ژنرال "ضیاء الحق" در پاکستان و تشکیل دولت اسالمی در این کشور ،و عروج
"حسن الترابی" رهبر "االخوانالمسلمین" سودان برای کسب قدرت در این کشور ،آمریکا
متحدان خویش را یافت .همزمان ایاالت متحده بنیادگرایی اســامی را سالحی مفید و
موثر بر ضد اتحاد شــوروی یافت ،بویژه در افغانستان و آسیای مرکزی ،جایی که نقطه
ضعف بالقوهی اتحاد شــوروی بود .با تســریع روند شــکل گیری انقالب ایران ،توافق
آمریکا با اسالمگرایی و ناآ گاهی وسیع سران آمریکایی از تمایالت اسالمگرایان ایرانی،
زمینه رشد آیت الله خمینی شد .اعتبار و سابقهی ضد کمونیستی او را فورا به رسمیت
شــناخت ،نتیجه اینکه آثار بالقوهی حرکت او در ایران ناچیز شــمرده شد .حتی پس از
انقــاب بهمن  57نیز هنــوز آمریکاییان و متحدان آن درک نکرده بودنند که اســام
گرایی نوین میتواند به نیرویی خطرناک و غیر قابل کنترل مبدل شود.
ایاالت متحدهی آمریکا میلیاردها دالر برای حمایت از مجاهدان افغانســتان که بوســیله
گروههای متحد با "االخوانالمسلمین" هدایت میشدند هزینه کرد .زمانی که اسراییل و
اردن پنهانی تروریســتهای "االخوانالمسلمین" را در جنگ داخلی این کشور پشتیبانی
میکردند و یا در جریان ترویج اســام گرایی در مناطق اشــغالی فلســطین بوســیلهی
اســراییل ،و کمک این کشــور به پایه ریزی حماس ،آمریکا خیلی عــادی از کنار این
مســایل گذشــت .همچنین ،زمانی که نومحافظه کاران به کمک ســیا و شــخص "بیل
کازی"((( وارد معامالت پنهان با ســران رژیم ایران شــدند ،آمریکا به عواقب ناشی از آن
((( رییس سازمان اطالعات آمریکا -سیا -در سالهای  1981تا  ،1987او
در مبارزات انتخاباتی رونالد ریگان در سال  1980نقش 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
پا کستان ( )ISIداشت .سازماندهی شمار زیادی از کودتاهای ایاالت متحدهی آمریکا
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توجهی نداشت.
با آغاز دهه  90میالدی جنگ ســرد دیگر پایان یافته بود و کارکرد اســام سیاسی مانند
گذشــته به عنوان ابزاری در خدمت جنگ ســرد مشــکوک مینمود .اینگونه ،برخی
استراتژیســتها "ایسم" جدید (اسالمیســم سیاسی) را بجای کمونیســم ،دشمن جهانی
ایاالت متحده قلمداد کردند.
هر چند که این امر ،دربارهی قدرت جنبش اســامی که به کشــورهای فقیر و توســعه
نیافتــه محدود بود ،گزافه مینمود ،اما این جنبش اســامی کــه از مراکش تا اندونزی
نیرویی بشــمار میآمد ایــاالت متحده را ناچار به کنار آمدن با آن کرد .پاســخ آمریکا
به این مســاله گنگ بود .در دههی  1990ایاالت متحده با زنجیرهای از بحرانها در این
زمینه مواجه شــد؛ برای نمونه الجزایر از قدرت گرفتن اســام گرایان پشــتیبانی کرد.
ایــن کار صرفــا ایجاد فرصتی به منظور فروش تســلیحات و حمایت مالی از ارتش در
برابر اســام گرایان واپس اندیــش بود ،اما در عین حال آمریکا باب گفتگو با اســام
گرایان الجزایر را که آشــکارا به تروریســم روی آورده بودند گشود .در مصر در حالی
که "االخوانالمســلمین" و شعبات آن از جمله ســازمان زیر زمینی تروریستی وابسته به
آن برای رژیم "حســنی مبارک" تهدید جدی بشمار میآمدند؛ آمریکا به پشتیبانی خود
از "االخوانالمســلمین" ادامه داد .و دســت آخر در افغانستان ویران از چند دهه جنگ،
طالبان با حمایت آمریکا به قدرت رسید .حتی زمانی که القاعدهی اسامه بن الدن شکل
میگرفت ،آمریکا متحد جناح راســت اســام گرایی در پاکستان ،عربستان سعودی و
کشورهای حوزه خلیج فارس باقی ماند.
 11سپتامبر رخ داد
پس از واقعهی  11ســپتامبر دولت بوش با پذیرش نظریه نومحافظه کاران مبنی بر اینکه
جهان امروز جهانی اســت که با تز "برخورد تمدن ها" تعریف میشود ،دست بکار آغاز
جنگ همه جانبهای با تروریسم شد .قاعدتا لبهی تیز حمله ،متوجه القاعده بود؛ ویروس
زهرآ گینی که ایاالت متحده آمریکا بیش از همه در پدید آوردنش نقش داشــت .حتی
هنوز هم ایاالت متحده چه پیشتر و چه در هنگام یورش به عراق -کشوری سوسیالیست
در آمریکای التین و آمریکای مرکزی در زمان ریاست او انجام گرفت .وی در سال
 1987درگذشت(.م)
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و ســکوالر که ســالیان متمادی بر ضد بنیادگرایی اســامی مبارزه کرده بود -از جناح
راســت شــیعیان این کشور از "آیت الله سیســتانی" تا احزاب اسالم گرای افراطی چون
"مجلس اعالی انقالب اســامی عراق" و"حزب الدعوة" که هر دو از سوی رژیم تهران
حمایت میشوند ،فعاالنه پشتیبانی میکند و آنان را در قدرت سهیم میکند.
گزافهی برخورد تمدنها یا تصادم ســاختاری میان تمدن غرب و تمدن اسالمی پدیدهی
شــومی اســت که با ورود آمریکا در جنگ دوم جهانی بــه خاورمیانه ،یعنی جایی که
کمترین آ گاهی را نســبت بدان داشت آغاز شــد .در واقع اشتباهات ایاالت متحده در
نیمهی دوم قرن بیســتم در جریان بازی با کارت اســام از شناخت بسیار سطحی او از
این پدیده ناشی شد.
تا پیش از  1941خاورمیانه برای آمریکاییان مکانی هراسناک و وهم آلود بود .سرزمینی
خیال انگیز از شــیوخ و حرمسراهایشــان ،سالطین دســتاربند و گرمابههای شرم آور،
بیابانهای پر از نخل و اهرام و ســرانجام ســرزمین مقدس (فلســطین) .در متون ادبی
کهن از جمله در اشــعار ،رمانها و ســفر نامه ها ،این قسمت از جهان در هالهای مرموز
و وسوســه آمیز از اصول غیر اخالقی و غیر مذهبی توصیف شــده است .در تصاویر
نقاشــی ،مردمان این سرزمینها در شکل مسلمان هایی شمشیر بدست که از فرهنگ و
تمدن به دورند ترســیم میشدند .این سرزمین از دید غربیان مکان امن دزدان دریایی و
ترکان عثمانی بود .واژهی "ترک" هنوز هم در معنای منفی بکار میرود.
کتاب "ساده لوحان خارج رفته"((( ( )1969نوشتهی "مارک تواین" نویسندهی آمریکایی،
خود بیانگر ساده لوحی و خوشباوری آمریکایی دربارهی خاورمیانه است .هنوز عدهی
بسیار کمی از این موضوع اطالع دارند که مارک تواین  -شاید تیز بین ترین و نکته سنج
تریــن طنز پرداز آمریکایی -تنها با اقامتی کوتاه در خاورمیانه و کشــورهای مدیترانه،
چنین برداشتی از مردمان این سرزمینها را در کتابش آورده است .این کتاب عمیقا بر
خوانندگان قرن نوزده تاثیر گذار بوده است .اما متاسفانه خود تواین نیز در تکوین این
نگاه متعصبانه نسبت به اسالم و مسایل مرتبط با آن دخیل بود و از آن بهره نیز گرفت.
در ســفر ترکیه ،سوریه ،لبنان و فلسطین تواین با بیزاری نسبت به بربریتی که شاهد آن
بوده اســت مینویسد" :استراحتگاهها با نقوشی بر دیوارها از باال تا پایین پوشیده شده
اســت و تاپالهی شترها را میبینی که بر روی هم گذاشته شده اند تا خشک شوند ".اما
دمشــق" ،ساکنان این شهر چقدر از مســیحیان متنفرند!" ،جهنمی از مسلمانان متعصب
((( The Innocents Abroad
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در ســرزمینهای عربی اســت .او میافزاید" :مردمان دمشق زشت ترین و شریر ترین
چهرههایی هستند که تا به حال دیده ایم....".
در طلیعهی ســدهی بیســتم ،با آغاز جنگ جهانی یکم و فروپاشی امپراتوری عثمانی،
کــه به "جنبش بیــداری عرب" با حمایت بریتانیا و هدایت کســانی چون "وینســتون
چرچیــل"(((" ،توماس ادوارد لورنس"((( (لورنس عربســتان) و "گرترود بل"((( انجامید،
فکر خاورمیانهی مدرن در اذهان آمریکاییان وجه غالب یافته بود .اما این تصور ،هنوز
رنگی رمانتیک داشــت و در هاله ناآ گاهی از منطقه بود .نوشتههای لورنس در کتاب
مشــهورش " ”Seven Pillars of Wisdomدربارهی داستانهای رمانتیک و عشقی
خاورمیانه و نیز خاطرات او پیرامون مســایل بیابانگردی ،پرفروش ترین داســتانها در
ایــاالت متحده بــود .این ،خود بیانگر نــگاه آمریکاییان به خاورمیانه بــود .برای آنها
خاورمیانــه به آنچه در فیلمها و ترانهها میدیدند و میشــنیدند خالصه میشــد .فیلم
"شیخ"( )1921اثر "رودولف والنتینو"((( و به دنبال آن ترانه "شیخ عربی"( )1921که شعر
در آن حالتــی وهم انگیز را القا میکند ،به خوبی شــیوهی نــگاه آمریکایی به اعراب
را نشــان میدهــد .در قطعهای از این ترانه چنین آمده اســت" :و شــب هنگام ،آن دم
که تو خفته ای ،آرام آرام به ســراپرده ات میآیم "...نتیجهی چنین آثاری ســالها باقی
بــود؛ چنانکه "بنی گودمن"((( در  1937و بار دیگــر "گروه بیتلز"((( در  1962و "لیون
ردبون"( ((1به سال  ،1977این ترانه را ضبط کرده اند.
در ســالهایی که به جنگ دوم جهانی انجامید؛ آمریکاییان آشــنا به مسایل خاورمیانه
کم بودند .از قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیســتم تنها مبلغان مســیحی ،پزشکان و معلمان
با اختیار خود و بیشــتر برای تبلیغات مذهبی در امپراتوری عثمانی و بویژه ســوریه و
لبنان ،به خاورمیانه سفر کرده بودند .پیشگامانی چون "دانیل بلیس"( ،((1پسرش "هاروارد

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((1
(((1

Winston Churchill
T.E. Lawrence
Gertrude Bell
Rudolf Valentino
Benny Goodman
Beatles
Leon Redbone
Daniel Bliss
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بلیــس"( ((1و "برادران داج"( ((1که کالج پروتســتانها را تاســیس کردند و "مری ادی"
دختر یک مبلغ مذهبی که کلینیکی در لبنان ساخت؛ اولین کسانی بودند که به والیات
عرب نشین امپراتوری عثمانی رفتند .اینان در واقع ،نیاکان عرب شناسان پس از جنگ
دوم جهانی بودند.
(((1

در  ،1945فرانکلین روزولت در جستجوی نفت به شرق روی آورد اما اسالم را یافت؛
چیزی بهتر از نفت .او وارد مواجههای پر افت و خیز با شــاه عربســتان ســعودی "ابن
ســعود" گردید و این ،سرآغاز نفوذ سیاســی -نظامی ایاالت متحدهی آمریکا در منطقه
شد.
آمریکا ،سرمست از پیروزی در جنگ دوم خود را ابر قدرتی جهانی میدانست .نسل
رهبران آمریکایی پس از جنگ دوم جهانی قلبا معتقد بودند که روح آمریکایی همگان
را تسخیر خواهد کرد و اگر الزم باشد در پهنهی زندگی حقیقی نیز.
پس از آن خاورمیانه پر اهمیت ترین منطقهی اســتراتژیک جهان آنسوی دنیای صنعتی
غرب و ژاپن شــد .گرچه آشــنایی زبانی و فرهنگی و تخصصــی آمریکا با تمدنهای
پیچیدهی خاورمیانه بسیار کم بود ،اما قدرت فایقهی ایاالت متحده مانع از تحقق سودای
امپراتوریش نمی شــد .در کتاب ” ”The Naked and the Deadنوشتهی "نورمان
مایلر"(" ،((1ژنرال کامینگز"( ((1پیشــگویانه رها شدن قدرت آمریکای پس از جنگ دوم
جهانی را توصیف میکند:
"مایلم این را گونهای رها شدن انرژی تاریخی بنامم .کشورهایی با نیرویی نهان از منابع
طبیعی و سرشــار از پتانســیل باال .پیامد تاریخی جنگ دوم جهانی ،تبدیل توانمندی و
پتانســیل بالقوهی ایاالت متحده به خیزشــی بالفعل اســت...زمانی که کشوری قدرت
مــادی و نظامی برتر دارد ،این توانایی بخــودی خود هدر نمی رود .خال ما بعنوان یک
ملت با گسترش این توانایی پر میشود .میتوانم بگویم که اینک ما فراتر از مردابهای
ایستای تاریخ هستیم"...
اما با حضور هر چه بیشــتر در منطقه ،کاستی شناخت عقالنی آمریکا از نیروهایی که
(((1
(((1
(((1
(((1
(((1

Howard Bliss
Dodge brothers
Mary Eddy
Norman Mailer
General
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در تعامل با آنها بود نمایانتر میشد.
شناخت آمریکا از خاورمیانه تا اندکی پس از جنگ دوم جهانی ،عمال ناچیز و محدود
به زیر مجموعهی الهیات بود .پس از تاســیس مرکز مطالعات خاور نزدیک بوســیلهی
دانشــگاه پرینســتون ،با حمایت دولت در ســال  ،1947مراکز دیگری برای مطالعات
مســایل خاورمیانه پدید آمد .اما ســالها پایید تا کادری از کارشناسان متخصص در امور
سیاست ،فرهنگ و مذهب اسالمی سر برآورد.
از دورهی ریاست جمهوری فرانکلین روزولت ،اکثر سیاستمداران آمریکایی اسیر درکی
نادرست و کلیشهای و نگاهی فانتزی و سرسری پیرامون اعراب بودند .گویی مسحور
شــمایل آنجهانی همتایان عرب خویش بوده اند .پس از بازگشــت فرانکلین روزولت به
واشــنگتن به دنبال دیدار وی با ابن ســعود ،از زبان او چنین میشــنویم" :من نمیتوانم
تصویر پر هیبت پادشــاه سعودی را که بر تختی از تال نشسته بود و شش برده او را در
بر گرفته بودند فراموش کنم" .یا دو سال بعد از قول "هری ترومن" در توصیف وی از
دیدارش با یکی از ســران سعودی میخوانیم" :او سیمای عرب توصیف شده در انجیل
قدیم را داشــت ،با ریشی بر چانه ،ردایی بلند و سفید و موهایی بهم بافته .همه چیز او
شــبیه همان توصیفات بود ".و "آیزنهاور" از آنرو که آنها را "نامطمین و بسیار متعصب"
مییابد ،آنها را به حساب نمی آورد .در مستندات رسمی موارد بسیار زیادی از این تلقی
کلیشــه وار و تهی از اطالعات کافی شــخصیتهای آمریکایی از اعراب میتوان یافت.
بدرازای  60ســال بعد ،اندک عرب شناسان برجســته تالش زیادی برای تغییر این نگاه
شخصیتهای آمریکایی داشتند ،اما موفق نبودند.
هنگامی که آمریکا به خاورمیانه راه یافت ،و وارد ارتباطات سیاســی و نظامی با منطقه
شد ،این نگاه فانتزی و رمانتیک آمریکایی به زندگی اعراب ،همراه با افکار نژادپرستانه
و تحقیر مذهبی اعراب ،در روند این ارتباطات تاثیر بسیار خطرناکی داشت .شاید چنین
نگاهی ،نادرســت و کلیشه ای ،این پندار را در آمریکاییان پدید آورده است که اعراب
جنگجویانی درنده خویند .شــاید تعصب و جزم اندیشی مذهبی اعراب را عاملی برای
مقابله در برابر کمونیسم یافتند و چه بسا پنداشتند که استمرار حضور مذهب همچون
مجموعهای از باورهای ســنتی در آســیای جنوب غربی همچنــان چگونگی این منطقه
را آنگونه که هســت ،دگرگونی ناپذیر نگاه میدارد .امــا به مغز آمریکاییان نیز خطور
نکرد که ایدیولوژیهای ســازمانهای چون "االخوانالمسلمین" پدیدهای کیفیتا متفاوت از
باورهای مذهبی است و شرایط ،همچنان نخواهد ماند .بی گمان هر چه بیشتر از جنگ
سرد میگذشــت ،اتحاد شوروی ،متحدان آن و ناسیونالیســم عرب دشمن مشترکی در
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مقابل خود مییافتند" :اسالم".
در واقع جنگ ســرد به نوعــی از خاورمیانه آغاز شــد .در ســال  1947ترومن یونان
و ترکیــه را در گســترهی قلمرو خود برشــمرد و آمریکا جایگزیــن بریتانیا در این دو
کشــور شد .آمریکا در مقابل اتحاد شوروی ،که در آذربایجان ایران نفوذ داشت ایستاد.
امپراتــوری بریتانیا در حال اضمحالل بود و دورهی عقب نشــینی از کشــورهای زیر
ســلطه و مستعمرات فرارســیده بود .بریتانیا از ترکیه و یونان چشم پوشید و نیز مجبور
به ترک هند و فلسطین شد .کم کم قدرت جدید آمریکا خال ناشی از ضعف بریتانیا را
پر میکرد؛ قدرتی فریبنده در مقابل گســترش نفوذ اتحاد شوروی( .پژوهشهای بعدی
نشــان داد که نه استالین و نه خروشچف هیچکدام قصد تسلط یا توانایی سلطه بر خلیج
فارس را نداشتند).
اهمیت استراتژیک خاورمیانه بر کسی پوشیده نیست .این منطقه از جهان برای متحدان
آمریکا یعنی اروپا و ژاپن به دلیل منابع انرژی نفتی آن ارزش حیاتی داشته و دارد .در
سالهای پس از جنگ دوم جهانی ،ایاالت متحده عمدهی انرژی نفت مورد نیاز خویش
را در خــارج ،از ونزویــا و در داخــل ،از تگزاس ،لوییزیانــا و اوکالهما تهیه میکرد
و بــه نفت خلیج فارس وابســته نبود .اما حیــات اروپا و ژاپن ناچار وابســته به ذخایر
نفتی خلیج فارس بود .بی مبالغه استراتژیســتهای آمریکایــی دفاع از اروپای غربی
در جریان جنگ ســرد را بدون طرح و نقشــهای برای کنترل ذخایر نفتی خلیج فارس
ناممکن میدانســتند .با وجــود تنشها و تضادهای درونی قدرتهــای غربی ،آنها یک
سلســله پیمانها در منطقه بستند .از جمله پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) و پیمان نظامی
بغداد( ((1که عمال کمترین اثری نداشــت و بعدها به "ســنتو" تغییر نام یافت .همهی این
معاهدات برای مقابله با اتحاد شوروی بسته میشد .همزمان و آرام آرام واشنگتن و لندن
برای مقابله با جنبشهای چپ ،دســت به حمایت جناح راست اسالمگرا در کشورهای
مختلف زدند و مشــوق پیدایش "بلوک اسالمی" در این کشورها شدند .روسای جمهور،
وزرای امور خارجه و گردانندگان ســازمان ســیا به دلیل آ گاهی اندکی که نســبت به
فرهنگ و مذهب در خاورمیانه داشتند ،بر این گمان بودند که میتوانند به آسانی اسب
ســواری از اسالم استفاده کنند .آنها میپنداشتند ،میتوانند با مردمانی که عمیقا تحت
تاثیر باورهای مذهبی هســتند همدردی کنند ،حتی اگر ایــن باورها از مذهبی به کلی
متفاوت و بیگانه با آنچه آنها میشناسند بر خاسته باشد .به نظر آمریکا ،راست اسالمی
( ((1پس از کودتای  1958عبدالکریم قاسم و اعالم جمهوری عراق به جای نظام سلطنتی،
این کشور از پیمان بغداد ،که بعدها "سنتو" نام گرفت ،خارج شد(.م)
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نســبت به ســکوالرهای چپ گزینهیی بهتر به عنوان متحد او بود؛ زیرا ســکوالرهای با
تمایالت چپ را ابزار سیاســتهای مســکو میپنداشــتند و طیف میانــه روتر آنها نیز
شــدیدا بر ضد رژیمهای سلطنتی منطقه بودند .پس از تراژدی جنگ دوم جهانی رژیم
سلطنتی ،محدود به کشــورهای عربستان سعودی و اردن نبود ،که مصر ،عراق ،ایران و
لیبی نیز در این جرگه بودند.
در دههی  1950موسسات علمی و نظامی دانشگاهی به منظور تحقیق و پژوهش دربارهی
مســایل خاورمیانه تشکیل شد .از این موسســات ،عرب شناسان و شرق شناسانی بیرون
آمدند که طرف مشورت سیاســتگذاران آمریکایی برای تصمیم گیری دربارهی منطقه
بودند .سیا و وزارت امور خارجهی آمریکا دانش آموختگان مرکز "آیوی لیگ"( ((1را به
اســتخدام خود در آوردند .اینان به زبانهای عربی ،ترکی ،فارسی ،اردو و سایر زبانهای
خاورمیانه تســلط داشــتند و اینگونه ،هستهیی از عرب شناســان و شرق شناسان مطلع
نسبت به مسایل منطقه پدید آمد .اما به اقرار خود این شرق شناسان ،شمار کمی از آنان
اطالعات کافی از اسالم و اسالمگرایی داشتند و بیشترشان در مسایل اساسی اقتصادی
و سیاسی مطالعه داشتند .بیشتر این عرب شناسان سکوالر بودند و درکی از بنیاد گرایی
اســامی نداشتند .در واقع بیشتر آنان با ناسیونالیسم عربی احساس همدردی داشتند و
اسالم را تنها سمبلی از گذشتهی منطقه به شمار میآوردند.
با این همه و با دامنه دار شدن جنگ سرد ،آندسته ازماموران سیا و وزارت امور خارجهی
آمریکا که از ناسیونالیسم عرب پشتیبانی میکردند به مرور زمان حذف شدند .نظرات
این افراد از ســوی هدایت کنندگان جنگ سرد و حامیان اسراییل که هر نوع هواداری
از اعــراب را تضعیــف میکردند ،مورد حمله قرار میگرفت .تا ســالهای دههی 1970
دیگر واژهی "عربیســت" آنچنان بار منفی یافته و مذموم جلوه داده شــده بود ،که به
ســختی اعتبار آن قابل بازگشت بود .از آن پس فعاالن هوادار صهیونیسم در آ کادمیها
و ارگانهای دولتی آمریکا چون ســیا و وزارت امور خارجه قدرت را در دست داشتند
و به شــدت به هواداران اعراب در این سازمانها میتاختند .کتاب مغرضانه و طعنه آمیز
"رابرت کاپلن"( ((1با نام "اعراب :عشق نخبگان آمریکایی" نمونهی نمایان و اوج تالشهای
ایــن گروهها بر ضد هواداران اعــراب بود .از آن پس کارخانهی حمله به روشــنفکران
( - Ivy League ((1انجمنی که حاصل همکاری هشت دانشگاه و کالج در شمال شرقی
ایاالت متحدهی آمریکا است .این دانشگاهها عبارتند از "کامپرایزینگ براون"" ،کلمبیا"" ،کرنل"،
"دارت موث"" ،هاروارد"" ،پرینستون"" ،پنسیلوانیا" و "ییل" است( .م)
(Robert D. Kaplan ((1
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هوادار اعراب به شدت و بی وقفه کار میکرد .اینگونه ،تا پیش از طرح نقشهی حمله
به عراق ،اکثر روشــنفکران از این دســت ،از ارگانهای دولتی حذف شده بودند .بیشتر
این افراد به شدت با تز "حملهی پیشگیرانه" مخالف بودند؛ اما با حذف آنها ،دولت بوش
دیگر مطمین بود که با تشــویق و حمایت همکاران کم اطالع خود میتواند طرح حمله
را اجرا کند.
شــاید گفته شود که آمریکا نه در پدید آمدن اسالم و نه در ظهور نوع بنیادگرایانهی آن
نقشــی نداشته است .البته این گفته صحیح است ،ولی در اینجا باید به تشابه بنیادگرایی
اســامی و گرایشات راست مسیحی در آمریکا نیز اشاره کنیم .در ایاالت متحده شمار
زیادی از محافظــه کاران و مبلغان مذهبی بوده اند ،اما ظهور بنیادگرایی مســیحی در
آمریــکا به اواخر دههی  70میالدی باز میگردد؛ زمانی کــه "تیموتی الهی"(" ،((2انجمن
کلیســاهای کالیفرنیا" را بنیاد نهاد یا در تشــکیل جنبش "اکثریــت اخالقگرا"( ((2همراه
"جــری فال ول"( ((2فعالیت میکرد .ایندو و دیگران نیز ،در ارتقا ســازمانهایی همچون
"شــورایی برای سیاست ملی" و نیز " وحدت مسیحیان" نقش داشتند .سازمانهایی چون
امپراتوری رســانهای "پت رابرتســون"( ((2نیز در همین زمان پدید آمدند .تا پیش از این،
محافظه کاران مسیحی نیرویی به لحاظ سیاسی نو ظهور بودند؛ اما در خالل سه دههی
گذشته ،رشد و سازماندهی بی وقفهیی داشتند چنانکه اکنون از نظر سیاسی به جنبشی
نیرومند و خودآ گاه بدل شده است.
همین ســمت گیری دربارهی راست اسالمی نیز صادق اســت .تمایالت واپسگرایانهی
اسالم به  13قرن پیش و دورهی صدر اسالم باز میگردد .یعنی هنگامی که بخش ضد
اصالح دینی با تمایالت خرد ســتیزانه و تفسیر ســطحی از آیات قرآن در مقابل بخش
میانه رو با تمایالت مترقیتر و نگرشــی روشن بینانه رقابت داشتند .اکنون واپسگرایی
مسلمانان رنگ ضد مدرنیته ،ضد آموزش و پرورش مترقی و ضد آزادیخواهی و حقوق
بشــر یافته اســت .اما این تمایالت تنها با آغاز جنبش "امت واحد اســامی" سید جمال
الدین افغانی(اســدآبادی) در اواخر دههی  1800میالدی ،تاســیس ســازمان "االخوان ال
مســلمین" مصر بوسیلهی "حســن البناء" در  1928و تشــکیل "انجمن اسالمی" پاکستان
بوسیلهی "ابو األعلی مودودی" در  1940همانند بنیادگرایی نوع مسیحی شکلی سازمان
(((2
(((2
(((2
(((2

Timothy LaHaye
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یافته و تشکیالتی یافت .این نسل اول اسالمگرایان ،دقیقا به همان دالیلی که بنیادگرایان
مسیحی در ایاالت متحده فرهنگ ستیزه جویی را ترویج میکردند ،به این کار مشغول
شدند.
درست همانگونه که راستگرایان مسیحی حمایت مالی صاحبان نفت در تگزاس و "مید
وســت" را جلب کردند ،راستگرایان اسالمی نیز از حمایت قدرتهای نفتی خاورمیانه و
در رأس همه خاندان سلطنتی عربستان سعودی و شیخ نشینهای خلیج فارس برخوردار
شدند .همزمان با بسط پیوند میان راستگرایان مسیحی و جناح راست جمهوری خواهان
آمریکا ،راســتگرایان اسالمی نیز به استراتژیســتهای سیاست خارجی آمریکا نزدیک
شــدند .حمایت و پشــتیبانی از راست مســیحی و اســامی بویژه در دورهی ریاست
جمهوری ریگان ،که مایل به اتحاد با هر دو جریان بود ،بیشــتر شد .آمریکاییان آنقدر
درگیر جنگ ســرد شــده بودند که از دیدن کمکهای فعاالن دست راستی مسیحی و
پارتیزانهای صهیونیست اسراییلی به افراطیون مسلمان ناتوان بودند.
بنیادگرایان مسیحی و اسالمی همانندیهای دیگری نیز دارند؛ از جمله تعصب در باورها
و عقایدشان ،که کوچکترین انتقادی را بر نمی تابند و از دین خارج شدگان و باصطالح
مرتدان را مهدور الدم میشمارند .هر دو گروه بر وحدت سیاست و مذهب باور دارند.
بنیادگرایی مسیحی ،آمریکا را نماد "امت مسیحی" میداند و نسخهی اسالمی آن خواهان
برپایی "امت واحد اســامی" تحت حکومتی قدرتمند به شــیوهی خالفت اســامی یا
سلســلهیی از "جمهوریهای اســامی" تحت قوانین شریعت اسالمی است .هر دو گروه
تعصب و اطاعت کورکورانهیی را در میان هواداران خود تبلیغ میکنند .هیچ شــگفت
آور نیســت که هم بنیاد گرایی مســیحی و هم نوع اســامی آن ،جهان امروز را جهان
"برخورد تمدن ها" میانگارند.
جنگ با تروریســم شــیوهی غلطی از برخورد با ستیزه جویی اســامی است .ستیزه
جویی اســامی در دو شکل ظاهر شده است :اول و بطور خاص تهدید امنیت داخلی
آمریکاییان از سوی القاعده و دوم مشکالت عمدهی سیاسی در خاورمیانه و آسیا ناشی
از رشد اسالمگرایی افراطی.
در رابطه با القاعده دولت بوش تعمدا تهدید ناشی از این گروه را بیش از آنچه که هست
جلوه داده است .این گروه سازمانی نیرومند که بتواند برای دولت آمریکا تهدید جدی
بشــمار آید و یا ایاالت متحده را مغلوب سازد نیست .این سازمان ممکن است دست به
اقدامات تروریســتی بزند و جان مردم آمریکا را به خطر اندازد ،اما هیچگاه نتوانسته و
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نخواهد توانســت به سالحهای کشتار جمعی دســت یابد .این سازمان نفرات زیادی در
ایاالت متحده ندارد و نیز ســرمایهی محدودی دارد .گرچه پس از واقعهی  11ســپتامبر
دادســتان کل ایاالت متحده مدعی شد که بیش از  5000جاسوس القاعده در این کشور
وجود دارند؛ اما هیچکدام از صدها مسلمانی که در آمریکا پس از  11سپتامبر دستگیر
یا بازداشت شدند پیوندی با القاعده نداشتند .در طول سه سال و نیمی که از  11سپتامبر
میگذرد هیچ حملهی تروریســتییی از ســوی القاعده یا هر گروه تروریستی اسالمی
در خاک آمریکا اتفاق نیفتاده اســت .هیچ هواپیماربایــی ،بمب گذاری یا حتی ترور
شخصی روی نداده است .هیچگاه ثابت نشد که عراق یا هر کدام از کشورهای مسلمان
منطقه از جمله سوریه ،عربستان سعودی و ایران با القاعده پیوندی دارند .در واقع تهدید
القاعده مهار شدنی است.
جنــگ قهر آمیز نظامی بــر ضد القاعده نه تنها راه حل نیســت ،که خود مانع تقویت
اجرای قانون و اطالع رســانی است .حمله به افغانستان نیز اشتباه بود .این حمله نه تنها
نتوانســت رهبری القاعده یا طالبان را از بین ببــرد ،که باعث پراکندن طالبان در منطقه
نیز شد .همچنین نتوانست ثبات را با تشکیل حکومت مرکزی موقت و ضعیف به عنوان
مقابله با جنگجویان طالبان ،به این کشور جنگ زده بازگرداند .بدتر از جنگ افغانستان
حمله به عراق بود .کشوری که هیچ ارتباطی با القاعده یا بن الدن نداشت .به قول یک
ناظر سیاســی ،این همانند اشتباه فرانکلین روزولت در حمله به مکزیک در پاسخ حمله
به "پرل هاربر" بود .استفاده از نیروی نظامی به شیوهیی ناکارآمد بر ضد القاعده ،یعنی
نیرویــی که هیچ مکان معلومی ندارد ،تنها اتالف هزینه و به زیان خود آمریکا اســت.
با این شــیوه ،یعنی استفاده از موشکهای هدایت شــوندهی لیزر ،حمالت دریایی به
اســتحکامات اسالمگرایان ،یا چون اسراییل یورش با هلی کوپتر به پناهگاههای حماس
و حزب الله و استفاده از موشکهای کروز برای تخریب تاسیسات نظامی ،تنها باعث
گسترش تروریسم اسالمی خواهد شد.
امــا ،داســتان چیز دیگریســت .حمله به افغانســتان و عــراق در راســتای تز "حمالت
پیشــگیرانه" چیزیســت که دولت بوش برای پیاده کردن امپراتوری آمریکا در شــکل
قدرت نظامی -صنعتی گســتردهی جهانی از شرق آفریقا تا آســیای مرکزی بدان نیاز
دارد .مسالهی القاعده که میتوانست به شیوهیی عقالنی حل شود ،با بزرگ نمایی خطر
آن از ســوی دولت بوش و تالش او برای جلب توافق جهانی ضد القاعده و ســرانجام
استفاده ازنیروی نظامی علیه آن ،اکنون به مشکل وخیم تری تبدیل شده است.
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هنوز میتوان با القاعده مقابله کرد
مشــکل عمدهی ناشی از رشد اســامگرایی در خاورمیانه و آسیا بسی پیچیدهتر است.
مشــکل اول نیز خود از مشکل عمدهتر ناشی از رشد بنیادگرایی پدید میآید .تا زمانی
که رشد بنیادگرایی اسالمی متوقف نشود ،القاعده میتواند به شیوههای گوناگون خود
را بازســازی کند؛ همانند عراق که خشــم و انزجار ناشــی از اشــغال این کشور ،باعث
پدید آمدن ســازمانهای تروریســتی با سبک و سیاق القاعده شــده ،یا دامنهی فعالیت
ســازمانهای تروریست اسالمی چون حماس و حزب الله که محدود به منطقهی خاصی
میشد را گستردهتر سازد .چنین است که گروههای مستعد اقدامات تروریستی از سایر
ســازمانهای منظم و دارای تشکیالت منســجم ،کمک مالی ،نظامی و حمایت معنوی
دریافت میکنند و به حمالت تروریستی روی میآورند .نیروهایی که در منطقه ،خط
مشی اسالم سیاسی دارند ،درست مانند کتری آب جوشی که در حال جوشیدن ،که تنها
بخار آن قابل مشاهده است ،در شرف طغیان هستند و پیوسته بر شمار افراطیونی که به
سازمانهای تروریستی متمایل میشوند افزوده میگردد.
آمریکا برای خاموش کردن این آتش در حال گســترش چه میتواند بکند؟ چه اقدامی
برای کاستن از گرمای سیاسی جنبش اسالمی میتواند انجام دهد؟
ً
اوال و پیش از هر چیز ،آمریکا میبایست از عوامل نارضایتی مسلمانان که موجب روی
آوردن آنان به ســازمانهایی چون "االخوانالمسلمین" میشــود بکاهد .بی گمان همهی
عوامل نارضایتی مســلمانان ناشــی از اقدامات آمریکا نیست و ایاالت متحده نیز نمی
تواند شــرایط را از هر جهت بهتر کند .با وجود این ،دســت کم ایاالت متحده میتواند
گامهای موثر و مهمی در جهت تضعیف جناح راســت اسالمگرایی در یارگیری بردارد.
آمریکا با همگامی و همکاری ســازمان ملل متحد ،اروپا و روسیه میتواند برای کاهش
اختالف میان فلســطین و اسراییل با تشکیل دولت فلسطینی مستقل با اقتصادی موفق،
ضمن عقب نشینی اسراییل از سرزمینهای اشغالی به آنسوی مرزهای مورد توافق 1967
اقدام کند .اینگونه ،یکی از عوامل مناقشــه انگیز از دید جناح راســت اسالمگرایی از
ً
میــان میرود .ثانیا ،ایاالت متحده باید از داعیهی تســلط بر جهــان و برپایی امپراتوری
جهانی اش در خاورمیانه دست بردارد .این مساله مستلزم عقب نشینی نیروهای نظامی
آمریکایی از خاک افغانســتان و عــراق ،برچیدن پایگاههای نظامــی آمریکا در خلیج
فارس و عربســتان ،کاهش قابل توجه شــمار ناوگان دریایی و دیگر تاسیســات نظامی،
ماموریتهای آموزشــی و فروش تســلیحات اســت که دید جهانیــان را به خود جلب
میکند .بســیاری از دیپلماتهای ایاالت متحده به این امر که حضور آمریکا در منطقه
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باعث خشــم و انزجار عمومی میشود آ گاهند .ایاالت متحده نمی تواند نسبت به این
مســاله که سرنوشــت اقتصادی و سیاسی خاورمیانه تنها بوســیلهی رهبری کشورهای
منطقه میبایســت تعیین شود ادعایی داشته باشــد؛ حتی اگر به زیان منافع آمریکا در
منطقه باشد.
ً
ثالثا ،ایاالت متحده باید از تحمیل نظرات و خواستهای خویش در خاورمیانه خودداری
ورزد .از ســال  2001آمریــکا با اقدامات خود و بدلیل اینکه بــه زعم خود "خاورمیانهی
بزرگ" با دموکراســی آمریکایی همخوانی دارد ،لطمات بیشماری وارد آورده است .بی
گمان ،از نقطه نظر دولتمردان تندرو کابینهی بوش ،اعالن وی برای صدور دموکراســی
ً
به کشــورهای عربی و ایران صرفا بهانهای برای نفوذ و دســت اندازی بیشتر در منطقه
است .با نگاهی به ظاهر قضیه ،مداخلهی آمریکا این واقعیت را که کشورهای خاورمیانه
خود باید دموکراسی را به شیوهی خویش و در زمان مناسب آن بیابند نادیده میگیرد.
تحمیــل اصالحات از ســوی آمریکا در حکم توهین به شــعور جمعی مــردم منطقه و
محکوم به شکســت خواهد بود .ممکن اســت برخی از کشــورهای خاورمیانه آمادگی
اصالحات ســاختاری را داشته باشند ،اما برخی دیگر در چنین شرایطی نباشند .تحمیل
تغییرات دموکراتیک به منظور جلوگیری از قدرت گیری جناح راســت اسالمگرایی و
کسب قدرت سیاسی از ســوی "االخوانالمسلمین" در قاهره ،دمشق ،ریاض و الجزیره
تنها کشــورهای بیشــتری را به دام اسالمگرایی افراطی میکشــاند .ایاالت متحده باید
سیاست عدم مداخله را در جهان اسالم بپذیرد.
ً
رابعا ،ایاالت متحده میباید از اعمال سیاستهای خصمانه و ستیزه جویانه علیه کشورهای
خاورمیانه ،مانند ایران و سودان که هنوز تحت حکومتهای اسالمی هستند خودداری
کند .موج اســامگرایی ،هنوز به اوج خود نرســیده اســت .محتمل است کشورهای
دیگری نیز پیش از افول اســامگرایی اسیر آن شــوند .ایاالت متحده باید این واقعیت
را بپذیرد که دیکته کردن سیاســتهای امپریالیســتی مساله را وخیمتر کرده و موجب
گسترش اسالمگرایی افراطی خواهد شد.
راه نجات ملتهای خاورمیانه رشــد جنبشهای ســکوالر برای باال بردن سطح آ گاهی،
آموزش مردم و مدرن کردن دیدگاه مردم کشــورهای اســیر در چنبرهی اســامگرایی
اســت .این ،کوششــی اســت که چندین دهه خواهد پایید و همین امروز باید بدان آنرا
آغاز کرد .هرگز منطقی نیست که اسالم با باورهای قرآنی متعلق به قرن هفتم بر همهی
شــیون زندگی ،از قبیل سیاســت ،آموزش و پرورش ،علوم و فرهنگ حاکمیت داشته
باشــد .این بدان معنی است که جنبش ســکوالر باید بتواند این تلقی را که پاسخ مسایل
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قرن بیست ویکم را در نگاه واپسگرایانه و بنیادگرایانه میجوید تغییر دهد .بنیادگرایی
در هر شــکل و شــیوه یی ،چه در نوع افراطی اسالمی یا مســیحی آن ،و یا نوع راست
آیینی افراطی یهودی حرکتی واپســگرایانه اســت .دهها میلیــون از مومنان جهان چون
مســلمانان و مســیحیان و یهودیان ایاالت متحده میتوانند مذهــب را امری خصوصی
و جــدا از سیاســت بدانند .این ،وظیفهی اکثریت خاموش اســت که ابتکار عمل را از
بنیادگرایــان بگیــرد و در این راســتا از حمایت جوامع غربی ،ســازمانهای غیر دولتی،
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و سازمانهای پژوهشی و غیره یاری بخواهد.
مردم خاورمیانه نه تنها باید در راه ســاختن کشــور خود بکوشــند بلکه باید دســت به
"نوســازی دینــی" نیز بزنند .بــا فروکش کردن آتــش تنشها و منازعات سیاســی در
خاورمیانه ،محققان و فیلسوفان و پژوهشگران دین اسالم با همکاری متقابل و از خالل
مباحثه و مناظره خواهند توانست اسالمی مدرن ارایه کنند و آنرا از انحصار روحانیون
واپسگرا درآورند .این چنین" ،خرد جمعی"یی پدید خواهد آمد ،که با تفسیری دیگرگونه
از متون و کتب ســنتی دینی ،جهانبینی روشــن بینانه و مترقی تــری را پدید آرد .این
"خرد جمعی" میتواند با آغاز از شــهرهای بزرگ -اســتانبول ،قاهــره ،بغداد ،کراچی،
جاکارتــا -به هر روســتا و ده کورهیی گســترش یابد .بی گمان ،چنین نوســازییی با
انجام اصالحاتی در سیستم آموزشی و کاستن از مدارس مذهبی و حوزههای علمیه در
کشورهای اسالمی همراه خواهد بود و این خود نیازمند جایگزینی با رسانههای ارتباط
جمعــی از قبیل رادیو ،کانالهای ماهوارهیی و اینترنت برای دسترســی همگان و درهر
مکان ممکن اســت .چنین زیرساختی سالها بطول خواهد انجامید و این ممکن نخواهد
شــد ،مگر اینکه پیش از هرگامی ،ابتدا به حضور نیروهای نظامی و هر نیرویی که در
خاوزمیانه تنش زا اســت پایان داده شود و اقتصاد سیر بهبود و ترقی پیوسته پیدا کند.
نوسازی دینی نیز ،همچون بازسازی ملی زمان میخواهد.
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از سیدجمال تا مصباح یزدی
اجداد انگلیسی

بنیادگرایان اسالمی
در ســال  ،1885درست صد سال پیش از آن که دولت ریگان با واسطه "مک فارلن" در
اوج جنــگ عراق وارد معاملهای پنهانی برای فروش ســاح با ایران شــود ،و یک قرن
پیش از آن کــه ایاالت متحدهی آمریکا میلیاردهــا دالر هزینهی مالی صرف کمک به
مجاهدان بنیادگرای اسالمی افغانستان در جنگ ضد شوروی کند ،سیاستگردانی دوره
گرد ،افغانی -ایرانی تبار ،با سیاستگزاران سیاست خارجی و ماموران امنیتی اینتلیجنس
ســرویس بریتانیا برای طرح ایدهیی ستیزه گر دیدار کرد .او با خود میاندیشید که آیا
بریتانیا خواهان حمایت از سازماندهی جنبشی پان اسالمیستی در میان کشورهای مصر،
(((2
ترکیه ،ایران و افغانستان ،ضد روسیهی تزاری خواهد بود!
ایــن منطقــه از جهان (خاورمیانــه) میدان بازی و همــاوردی بلند مدت امپریالیســتی
میان روســیه و انگلستان بر ســر کنترل آســیای مرکزی بود .بریتانیا که بر هند تسلط
داشــت ،پیشــتر در  1881کنترل مصر را نیز بچنگ آورده بــود .همچنین ،امپراتوری
ترکان عثمانی ،که شــامل عراق ،ســوریه ،لبنان ،اردن ،فلسطین،عربستان سعودی و شیخ
نشــینهای خلیج فارس میشــد ،در حال فروریختن بود ،و بخشهایی از این امپراتوری
آمادهی بلعیــدن؛ هر چند تجزیهی کامل امپراتوری ،در گــرو جنگ اول جهانی بود.
از این پس بزرگترین مســتعمرات امپریالیســتی در آفریقا و آســیای جنوب غربی در
حال پیدایش بود .و بریتانیا که اســتاد بهره برداری از وابستگیهای قبیله ای ،قومی و
مذهبی ،و نیز به جان هم انداختن اقلیتها برای تحکیم قلمرو پادشــاهی خویش بود،
به دسیســه چینی برای پرورش و احیاء جنبشی اســامی و سودمند در راستای اهداف
( ((2پیشنهاد سید جمال الدین افغانی به لندن توسط شرقشناس بریتانیایی ، W.S. Blunt
دوست سید جمال ،گزارش شده است .این گزارش در کتاب " اسالم و مدرنیسم در مصر" نوشتهی
 C.C. Adamsآمده است( .انتشارات  Russell and Russellنیویورک ،چاپ  ،1933صفحه ،10
بخش )1
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خویش میپرداخت .روســیه و فرانســه نیز در این اندیشه بودند ،اما انگلیسها با کمک
دهها میلیون مسلمان خاورمیانه و جنوب آسیا گوی را از رقبای خود ربودند.
مردی که در  1885متشکل ساختن جنبشی پان اسالمیستی با هدایت بریتانیا را پیشنهاد
داد کسی نبود جز "سید جمال الدین افغانی" .از دههی  1870تا دههی  1890سید جمال
الدین از ســوی بریتانیا حمایت شــد .دســت کم یکجا در اسناد رســمی و پروندههای
محرمانه ســرویس جاسوســی دولت هند ،پیشنهاد ســید جمال الدین در  1882در هند
(((2
مبنی بر این که به عنوان جاسوس بریتانیا در هند به خدمت درآید ،آمده است.
ســید جمال الدین ،بنیادگزار پان اسالمیسم ،در واقع نیای بزرگ اسامه بن الدن است؛ نه
از نظر نسبی که بلحاظ نظری .چنانچه بخواهیم شجره نامهی اسالمگرایی دست راستی
و افراطی را برشمریم ،چنین خواهد بود:
"شــیخ محمد عبــده"( ،)1849 -1905فعال پان اسالمیســت مصری و شــاگرد اصلی
ســید جمال الدین( ،)1838 -1897بیشــترین تالش را برای گســترش نفوذ سید جمال
انجام داد .عبده نیز" ،محمد رشــید رضــا"( ،)1865-1935هوادار ســوری خویش را
که بعدها به مصر رفته بود و مجلهی "المنار" را برای نشــر نظرات عبده برای تشــکیل
دولت متحدهی اســامی منتشر ســاخت ،پرورش داد .رشید رضا به نوبهی خود "حسن
البناء"( )1906-1949را که بواســطهی مجلهی "المنار" با آراء رشــید رضا آشنا شده بود،
تربیت کرد .حسن البناء در  1928سازمان "االخوانالمسلمین" را بنیاد نهاد .وی شاگردان
بسیاری داشت که برجســته ترینشان یکی "سعید رمضان" ،ســازمانده جهانی "االخوان
المســلمون" بود که دفتر آن در سوســیس جای داشت ،و دیگری "ابو األعلی مودودی"
بنیادگزار "جماعت اســامی پاکستان" ،نخســتین حزب سیاسی اسالمی تحت تاثیر آراء
حســن البناء .دیگر جانشینان حسن البناء شــعبات دیگری از "االخوان المسلمون" را در
دیگر کشــورهای اســامی ،اروپا و ایاالت متحدهی آمریکا بر پــا کردند .یکی از آنان
یک سعودی است که در جنگ آمریکایی مجاهدان افغانستان شرکت داشت و او کسی
نیست مگر "محمد اسامه بن الدن" ،که تیره دل ترین مرد این زنجیره بود.
در فاصلهی نیم قرن ،از  1875تا  ،1925چهارچوب بلوک کشورهای اسالمی بواسطهی
امپراتوری بریتانیا پی ریزی شده بود .سید جمال شالودهی فکری جنبش پان اسالمیسم
(" ((2سید جمال و محمد عبده" :مقالهیی دربارهی ناباوری مذهبی و فعالیت سیاسی اسالم
مدرن  ،نوشتهی "ایلی کدوری" (انتشارات  The Humanities Pressنیویورک ،چاپ ،1966
صفحه )30
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را با پشــتیبانی بریتانیا و حمایت شــرق شــناس برجستهی انگلیســی " ،ادوارد براون"
( ،)Edward Brownبنیاد نهاد" .عبده" ،شاگرد اصلی سید جمال ،با کمک کنسول
بریتانیا در مصر" ،اولین باینگ لرد کرومر"(" ،)Lord Cromerجنبش سلفیه" ،شکلی
از بنیادگرایی واپســگرای افراطی را تاسیس کرد .برای اینکه بدرستی نقش سید جمال
و عبده را دریابیم ،جا دارد که آثارشــان را در جریان صد ســال تالشــهای بریتانیا برای
پی ریزی و سازماندهی جنبشی پا اسالمیستی و هوادار این کشور بنگریم .سید جمال،
شــخصیت خیالپرداز و سســت اراده بود ،که در خدمت دیگر قدرتهای استعماری نیز
عمل کرد .بنیادگرایی عارفانه و شبه مدرن او نتوانست به جنبشی تودهای و همگیر بدل
شــود" .عبده" شاگرد ارشد سید جمال ،بســیار وفادارانهتر بخدمت حاکمان بریتانیایی
مصر درآمد و زمینهی فکری ســازمان "االخوان المســلمون" را که سراســر قرن بیستم
جنبش غالب در روند اسالمگرایی بود ،فراهم کرد .بریتانیا همزمان با بکارگرفتن عبده
برای گسترس یک جنبش بنیادگرای اسالمی ،در دو جبههی دیگر نیز -پیش از جنگ
اول جهانی -در همین راســتا تالش کرد؛ در شبه جزیرهی عربستان با حمایت دستهای
از اعراب بنیادگرا تحت هدایت "ابن ّ
الســعود" ،نخستین دولت بنیادگرای اسالمی را پایه
ریــزی کرد ،و نیز در همین هنــگامَ ،مکه ،دومین خاندان عربی که ادعای ســاختگی
انتســاب به پیامبر اســام را داشــتند ،بر انگیخت و پســران این خاندان را به پادشاهی
عراق و اردن رســاند .درآغاز بریتانیا میپنداشــت که خاندان هاشمی بعنوان پاسداران
شهرهای مقدس عربی ،مکه و مدینه ،رهبری جهان اسالم را بجای امپراتوری رو به زوال
عثمانی ،با تشکیل خالفت اسالمی هوادار این کشور بر عهده خواهند گرفت .این نقشه
عملی نشــد ،اما نقشهی موازی آن موفق بود .در عربستان ،از  1920به بعد ،راست آیینی
(ارتودوکس) وهابی همراه جنبش "سلفیه" در شکل دولت جدید این کشور ،تجلی یافت
و خیزش نوین اسالم بنیاگرا و درخدمت استعمار پدیدار شد.
باید دانست که سید جمال الدین افغانی آغازگر این جریان بوده است .او و جانشینانش
با قدرتهای اســتعمارگری که بر سر تسلط بر کمربند وســیع سرزمینهای شرق آفریقا
تا چین در ســتیز بودند ،همکاری داشــت .ســالها پس از مرگ ســید جمال بسیاری از
مورخان و بیوگرافی نگاران ،او را مردی معتقد و با ایمان که برای رنسانس اسالمی تالش
میکرد ،توصیف کرده اند .فردی ضد امپریالیست ،ضد قدرتهای استعماری و اصالح
گری آزاداندیش که میکوشــید میان اسالم سنتی و خردگرایی علمی عصر روشنگری
پیوند ایجاد کند .گرچه میتوان همهی این ویژگیها را در تظاهرات ســید جمال دید ،اما
فراتر از این پندار ،او سیاســتگری شیاد بود که از مذهب بعنوان ابزاری برای رسیدن به
اهداف مقطعی بهره برد و همزمان ،متحد و کارگزار قدرتهای اســتعماری بود .هر چند
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ســید جمال بتناوب ماموری در خدمت هر ســه قدرت استعماری وقت ،یعنی بریتانیا،
فرانسه و روسیه بود ،اما شاگرد ارشد او" ،عبده" ،به بریتانیا صادقانه وفادار ماند.
سید جمال که ظاهرا در ایران ،به سال  1838بدنیا آمده است" ]،سید هادی روح القدس"
پسرعمهی سید جمال الدین که در وصف سید جمال شعری نیز سروده در اسدآباد همدان
میزیســته است و از همین روست که در ایران و به غلط سید جمال الدین افغان به سید
جمال الدین اسدآبادی شهرت دارد .به پاورقی مراجعه کنید .م[ شهرت "افغانی" را برای
ً
القاء این گمان که در افغانستان بدنیا آمده است برگزید .با این حیله او اوال هویت ایرانی
و شــیعی خود را پنهان میکرد ،زیرا تشیع شاخهی اقلیت اسالم است ،ثانیا میتوانست
بر اکثریت مســلمانان جهان که اهل تســنن بودند بیشتر اثر گذارد .پنهان کردن هویت
واقعی تنها نخستین نیرنگ سید جمال بود .چنانکه "إیلی كدوری"(،)Elie Kedourie
شرق شناس برجستهی بریتانیایی گفته است ،سید جمال و شاگردانش از جمله "محمد
عبده" و "رشید رضا"" ،بیشترین امســاک را در حقیقت گویی" داشتند ((2(.سید جمال
بدرازای زندگی خویش هویتی دروغین خود را گســترش داد .او وانمود میکرد که با
ســفر به سرتاسر جهان اسالم پایهی تیوریک جنبش سیاسی -اجتماعی پان اسالمیسم را
گســترش داده ،اما او متفکری بدعت گذار ،جاسوســی مرموز ،فراماسون ،و فراتر از
همهی اینها ،بنوشــتهی "کدوری" کســی بود که به "بهره گیری سیاسی از مذهب" باور
(((2
داشت.
ســید جمال از مذهب اســتفادهی ابزاری کرد .ظاهرا دینداری پارسا بود که میخواست
جزییات الگوی سیاســی از حکومتی با قوانین صدر اســام را در مکه مسلط کند ،اما
در نوشتههای محرمانه اش باورهای حقیقی خود را آشکار میکند:
"ما ســر مذهــب را نمی بریم ،مگر بوســیلهی خود مذهب .بنابراین اگــر اکنون به ما
بنگرید ما را پارسایانی تارک دنیا ،و پرستندگانی نماز خوان که هرگز از فرمان خدا سر
(((2
نمی پیچند ،میبینید".
"کدوری" مینویســد " :این نامه آشــکارا نشــان میدهد که یکی از اهداف ســید جمال،
که شــاگرد ارشــد او عبده نیز بدان آ گاه بوده ،تخریب از درون اســام بوده است ،و
روش او برای متحقق کردن این هدف "تظاهری وفادارانه" به اســام بوده است ((2(".در
(((2
(((2
(((2
(((2

"کدوری" ،صفحه .6
همانجا صفحه .13
همانجا صفحه .15
همانجا.

«بازی شیطانی»

22

ّ
واقع اگرچه ســید جمال مبلغ اسالم راســت آیین (ارتودوکس) برای تودهها بود ،اما در
ّ
نهان خدا ناباوری ضد اســام بود که به دیگر ادیان نیز میتاخت .او خطاب به محفلی
زیرزمینی میگوید:
"مذاهب ،تحت هر نامی ،ماهیتی یکســان دارند .هیچ آشــتی و درک متقابلی میان آنها
و فلســفه تحقق پذیر نیســت .مذهب ،باور ایمانی را به فرد تحمیل میکند ،اما فلســفه
او را یکبــاره از قید مذهب میرهاند (".رجوع کنیــد به نظرات آیت الله مصباح یزدی
که نســخه ایرانی این نظرات را اکنــون تبلیغ میکند و یا نظــرات بنیاگذار حجتیه در
ایران"آیــت الله شــیخ محمود حلبی" که در اوج جنبش نفــت در دهه  ،1330یکباره و
با اشاره انگلستان مروج اسالمی شد که اکنون مصباح یزدی آن را پی گرفته است.م)
با وجود این ،ســید جمال نتیجه میگیرد که " :تودهها را دلیل و برهان راضی نمیکند
و تنها "خواص" درمی یابند که آموزش و تربیت تودهها چگونه باید باشــد ((3(".پختگی
محتوای این عبارات بیانگر چرایی شــهرت معنوی ســید جمال اســت .او در سراســر
زندگی خویش برای تودهها پیامی و برای خواص پیامی دیگر داشــت .برای تودهها پان
اسالمیسم را ترویج میکرد و برای خواص فلسفهیی دستچین شده .آری سید جمال که
در راستای اهدف خویش ،و برای فریب تودهها ژست ضد امپریالیستی میگرفت؛ با
حلقهی نزدیک شاگردانش ،حیله گرانه هم پیمان امپریالستها نیز میشد.
با وجود این ،بســیاری از تاریخ نگاران ظاهربین ،میپندارند که سیاستگردان اسالمگرا
میخواســت جنبشــی در جهان اســام برانگیزد که بواسطهی آن اســام را به دورهی
شکوفایی و طالیی آغازین آن در مکه و مدینه بازگرداند .برخی مورخان تقریبا تیزبین،
او را ستیزه گری ضد امپریالیسم میپنداشتند که در جستجوی اصالح دینی و برداشتی
روشنگرانه و خردگرایانه از اسالم بجای اسالم سنتی و ایستاست .متاسفانه ،این دیدگاه
غالب در میان شرق شناسان برجسته بوده است .برای نمونه "گیب"(")H.A.R. Gibb
نویسندهی کتاب "گرایشات مدرن در اسالم"( )1947مینویسد که سید جمال به دولتی
که تحت "راست آیینی قرآنی"( ((3با نگاهی مدرن اداره میشود ،باور داشت .و "ویلفرد
کانتــول اســمیت" ( ])Wilfred Cantwell Smithپاورقــی  :محقق ،پژوهشــگر
و اسالم شناس برجســتهی کانادایی [.ســید جمال را "کاملترین مسلمان زمان خویش"
( ((3نگرش سید جمال الدین به مذهب از نوشتهی کدوری در صفحه  44نقل قول شده است.
( ((3کدوری در صفحه  ،44نوشتهی  Gibbرا که میگوید" :بی گمان سید جمال خشنود
خواهد شد اگر میتوانست ا کنون ببیند که پس از نیم قرن از درگذشت او همچنان نظرات
متظاهرانه اش به راست آیینی اسالمی بی چون و چرا پذیرفته میشود ،".نقد میکند.
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مینامید ((3(.او در کتاب مشــهور خود "اســام در تاریخ مدرن" مشتاقانه سید جمال را
"ضد امپریالیست" میشناساند.
"او (سید جمال الدین افغانی) غرب را تهدیدی برای اسالم و جامعهی اسالمی میدانست
و همــه را به مقاومت در برابــر آن فرا میخواند ...او مخاطبینــش را به ترویج عقل و
تکنولوژی بر میانگیخت ،برای توانمند شــدن ،همانگونه که غرب انجام داده است....
او مســلمانان را به پرهیز از انفعال و تالش برای عزمی خود جوش و زنده در این راستا
(((3
تشویق میکرد".
اسمیت با ستایش سید جمال مینویسد:
"بلحــاظ جغرافیایی ،گســترهی فعالیت ســید جمال ،ایران ،هند ،جهــان عرب ،ترکیه و
اروپای غربی بود .سید جمال سنی مذهب و صوفی بود .او مروج ایدهی آشتی با تشیع
نیز بود .وی افکار ســنتی اســامی را با اندیشــهی مدرن اروپایی درآمیخت...او مبلغ
نهضتهای سیاســی اسالمی و شــخصیتی در خور احترام بود .وی مدافع ناسیونالیسم
بومی و پان اسالمیســم بوده اســت .بخش عمدهیی از گسترش بعدی اسالم در سایهی
شــخصیت و تالشــهای او انجام گرفت .در حقیقت کمتر جایی در اسالم قرن بیستم
میتوان سراغ گرفت که تحت تاثیر آراء سید جمال نبوده باشد".
با همهی این ،اســمیت بدرستی میافزاید" :ســید جمال نخستین احیاگر اسالمی بود که
بــه تضاد آشــتی ناپذیر تاریخی "اســام" و "غرب" باور داشــت ((3(".اینگونه ،در واقع
ســید جمال افغانی نخستین کسی اســت که مفهوم برخورد تمدنها را که صد سال بعد
بوســیلهی "برنارد لوییس"( )Bernard Lewisو "ســامویل هانتینگتون" (Samuel
 )Hantingtonمتداول شد ،پیش کشید.
ســید جمال الدین را خواه آنگونه که اســمیت او را مردی پویا شناسانده است ،یا او رو
فردی فرصت طلب بدانیم ،در نقش او بعنوان پدرخواندهی سازمان "االخوان المسلمون"
و گروههای اســامگرای افراطی مشــابه ،نمی توان شــک کرد .بی گمــان ،چنانچه به
"برادران مســلمان" ستیزه جو و متعصب امروز گفته شود که مراد و رهبر معنوی آنان،
ســید جمال الدین افغانی ،خداناباور و فراماســون بوده اســت ،دچار ضربهای روحی
(" ،Wilfred Cantwell Smith ((3اسالم در تاریخ مدرن"NewYork: New( ،
 ،American Libraryچاپ  ،1957صفحه ).54
( ((3همانجا صفحات  56و .57
( ((3همانجا صفحه .55
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خواهند شــد .با وجود ایــن" ،ریچارد میشــل" ( )Richard P.Mitchellکه کتابش،
"درون سازمان االخوان المسلمون" صریح ترین و روشن ترین نمونهی تحقیقی دربارهی
این ســازمان است ،میگوید که ســرآغاز سازمانهای تروریستی و ســتیزه جویانی که
ً
پس از جنگ دوم جهانی در مصر غالب شــدند ،مســتقیما به سید جمال الدین افغانی
باز میگردد .وی مینویســد "اعضای اخوان المسلمون خود را در مسیر جنبشی اصالح
طلب و مدرن یافتند که از ســوی سید جمال ،محمد عبده و رشید رضا مطرح میشد".
او میافزاید " :اعضای ســازمان نسبت به سید جمال گونهای بستگی و نزدیکی احساس
میکردند .بسیاری از ایشان او را "پدر روحانی" جنبش میدانستند و در این میان حسن
(((3
البناء کسی است که بیشترین شباهت را به وی دارد".
پی نویس :مشــهورترین تروری که گفته میشــود توسط شــبکه تروریستی سیدجمال
الدین اســدآبادی در ایران انجام شد ،ترور ناصرالدین شاه توسط میرزارضاکرمانی بود.
ترور ناصرالدین شــاه در ســالهایی انجام شد که او طی سفر به فرنگ(فرانسه) مقداری
با تمدن غرب آشــنا شده و بعنوان مدرنیسم مشوق عکاسی و فیلمبرداری در ایران شده
بود.

(" ،Richard P. Mitchell ((3درون سازمان االخوان المسلمون" ،انتشارات دانشگاه
اکسفورد لندن ،چاپ  ،1969صفحه .321
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بازی بزرگ انگلیسی اخوانالمسلمین
سدی از خون و خرافات

در برابر کمونیسم و ناسیونالیسم
بریتانیــا از 1899تــا پــس از جنــگ اول جهانی ،یکی از برجســته تریــن بازیهای
امپریالیســتی قابل تصور خویش را آغاز کرد .امپراتوری نزار عثمانی در واپســین دم
زندگی بود .از ســوی دیگر پیشــرفتهای تکنولوژیک در زمینــهی نیروی دریایی و
راه آهن همچنین گســترش موتورهای درونســوز و اتوموبیل ،نیاز ســیری ناپذیری به
نفت داشــت .با وجود تگزاس ،رومانی و باکو بعنــوان مراکز تولید نفت کم کم برای
استراتژیستهای امپریالیست آشکار میشد که ایران ،عراق ،و عربستان نیز منابع نفتی
فراوان و ارزشــمندی دارند .امپریالیستهای سود جو ،آسیای جنوب غربی را صحنهی
شــطرنج بزرگی میدانستند و هر کدامشان برای حفظ موقعیت خویش میکوشید .بازی
لندن این بود که خود را جانبدار مســلمانان جهان وانمود کند؛ اما نه با گشاده رویی در
برابر روشنفکران جهان اســام یا با متجدد کردن برجستگان که با حمایت از تودههای
سنت اندیش و حاکمان خودکامه.
با راندن فرانســه از خاورمیانه ،میبایســت بریتانیا همزمان با ســه قدرت دیگر آن روز
جهان دســت و پنجه نرم کند .روسیه که بنظر میرســید عزم نفوذ از شمال دارد یک
ســوی نگرانی بریتانیا بود .آلمانها که قدرت جهانی شــان تحــت حاکمیت قیصر در
حال توســعه بود از سویی با ترکیه رابطه داشتند و از سوی دیگر برای ساخت خط آهن
از برلین به بغداد نقشــه میکشــیدند .و ترکان عثمانی که گرچه قدرت امپراتوریشــان
محو میشــد هنوز برگ برندهی "خالفت" را در دســت داشتند و دست کم اسما مدعی
نمایندگی مسلمانان سنی راست آیین (ارتودوکس) بودند .لندن کامال کنترل هند را (که
شــامل پاکستان امروزی نیز میشد) در اختیار داشت و "لرد کرومر" مصر و کانال آبی
سویز را بعنوان شریان حیاتی بریتانیا بسوی هند قبضه کرده بود .انگلستان در افغانستان
و ایران نیز نیروی موثر و غالب بود .نیز مناطق مهمی از قبرس تا شرق آفریقا و تا عدن
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را در اختیار داشــت که میتوانست برای لشکرکشــی و نمایش قدرت در خلیج فارس
سودمند باشــد .بریتانیا در بازی خویش برای کنترل عراق و عربستان نیازمند نیرویی
در برابر قدرت حاکم ترکان در سرزمین پهناور و شنزار عراق بود.
نخســتین گام برای رســیدن به این هدف ایجاد پیوند اتحادی بلند مدت میان انگلستان
و شــاه آیندهی عربستان ســعودی از یک سو و جنبش اســامی وهابی از سوی دیگر
بــود .بــرای پی بردن به چگونگی چنین پیوندی ،نخســت باید به پس و به ســدهی 18
بازگردیم زمانی که نخست میان "الســعود" ،خاندان سلطنتی آینده و "الشیخ" خانوادهی
اسالمگرایان وهابی تفاهمی رخ نمود.
در میانهی ســدهی هجدهم مســلمان مروج دوره گردی مناطق شــمالی و اســام خیز
شــبه جزیرهی عربســتان را از مکه و مدینه تا بیایانهای "االحساء" در شرق بصره ،بغداد
و دمشــق درنوردید .او "محمــد بن عبدالوهاب" متولد  1703بود کــه ،اقامتگاهی دایم
نداشت و شهرنشین نبود ،و زحمت آموزش در مراکز روشنفکری جهان عرب را بخود
نمیداد" .عبدالوهاب" با انگیختن جهاد اســامی پرخاش میکرد که مسلمانان باید خود
را از قید هر آنچه از هزار سال پیش ،از مرگ پیامبر اسالم به بعد آموخته اند رها سازند.
این ،جنبشــی احیاگر از نوع کالســیک آن بود ،با هوادارانی مشــتاق که خیمهها را به
فراموشخانهی تاریخ سپرده بودند.
مهمترین فردی که به آیین جدید عبدالوهاب گروید" ،محمد بن السعود" ،موسس خاندان
السعود ،بود" .ابن السعود" آشکارا خود را نسخهی قرن هجدهمی پیامبر اسالم میدانست
و برای گسترش اسالم اقدام به فتح سرزمینهایی میکرد و ایمان اسالمی خویش را در
متصرفاتش تحمیل میکرد .عبدالوهاب ،ابن الســعود و هوادارانشان برای تحمیل عقاید
خود شیوهی زشت کشتار دگراندیشان را داشــتند .آنان شهرها ،مساجد و زیارتگاههای
متعلق به مخالفانشان را نابود میکردند.
پس از آنکه عبدالوهاب در عربستان ملقب به "معلم" یا "الشیخ" شد ،نوادگان و منسوبان
او نیز "الشیخ"خوانده میشدند ((3(.اتحاد خانوادههای "السعود" و "الشیخ" در شکل دولت
عربستان سعودی در دههی  1920تجلی یافت .البته ظهور چنین دولتی فراز و نشیبهای
فراوان داشت .از اوایل سدهی هجدهم تا اواخر دههی  1920بارها دولت تاسیس شده به
وســیلهی خاندان ابن "السعود" بتناوب از سوی ترکان عثمانی که قدرتی بیشتر جهانی و
(David Long, The Kingdom of Saudi Arabia (Gainesville: University ((3
.22 .p ,)1997 ,Press of Florida
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کمتر فناتیک بودند یا متحدان مصری ایشان و یا قبایل رقیب برچیده میشد.
در نوشــتههایی دربــارهی صعود وهابیون چه بســا بــا احترام گفته میشــود که آنان
مسلمانانی اصالحگر و متجدد بوده اند و نیز آنها شبه جزیرهی عربستان را گرد ایدهی
"توحید" یکپارچه ســاختند( .واژهی "وهابیت" از ســوی حامالن ایــن ایده توهین آمیز
تلقی میشــود ،آنها عنوان "توحید گرایی" را میپسندند)( .((3واژهی "وهاب" اغلب در
توصیف متفکری که در کار فلســفی و تفســیر قرآن پیشــگام است ،بکار میرود .که
البته چنین نیست ”Hamid” Algar .معتقد است که محیط جغرافیایی عربستان در به
اصطالح تیولوژی عبدالوهاب موثر بوده اســت؛ او مینویسد" :چنین به نظر میرسد که
همواره جغرافیای بی حاصل عربســتان در تاریخ فکری او انعکاس یافته است"( .((3وی
میافزاید" :آنچه که با تسامح "میراث فکری محمد عبدالوهاب" خوانده شده است چیزی
بســیار ساده و سطحی اســت که در واقع نسخهی تکرار شــدهی مجموعهی گفتههای
پیامبر اســام است و فاقد بسط و بیان بیشتری اســت" Algar.به این توجه میکند که
حتی نگاهبانان وهابی" ،از اندیشــهی خشــک و سطحی عبدالوهاب احساس شرمساری
دارند"( .((3آری او هرگز اندیشمندی بزرگ نبوده است.
اما عبدالوهاب در حمله به مسلمانان مترقی و متهم کردنشان به خروج از اسالم ،ارتداد،
بدعت گذاری در دین و بدتر از آن اســتاد بود .وهابیون که سدهها در سراسر سرزمین
عربــی به تاخت و تاز و غارت و ویرانگری میپرداختند ،اینک با پیوســتن به نیروهای
ابن الســعود ،قدرتی توانمند پدید آورده اند .بگفتهی یکی از نویسندگان انگلیسی قرن
نوزدهم ،آنان (وهابیون) به "ترجیح کشــتار بر غارتگری" بهنگام پیروزیهایشــان شهره
بودند( ((4و کشتار هرگز پایان نداشت .در سدهی  ،1700اتحاد سعودی  -وهابی "عملیاتی
از کشــتار و غارت در سرتاســر عربســتان" ببارآورد .آغاز کارشــان از مناطق مرکزی
عربســتان بود ،آنگاه به "عسیر" در جنوب عربســتان و قسمتهایی از یمن و سرانجام به
ریاض و حجاز رو نهادند ((4(.آنان در  1802به شهر مقدس شیعیان ،کربال ،که هم اکنون
( ((3در عربی "موحدین" خوانده میشود .صفحه  35مرجع شماره  35را ببینید.
(Hamid Algar, Wahhabism: A Critical Essay (Oneonta, N.Y.: Islamic ((3
.5 .p ,)2002,Publications International
(.16-14 .Algar, pp ((3
(William Gifford Palgrave, Personal Narrative of a Year’s Journey ((4
London: Macmillan and( )1863-1862( through Central and Eastern Araibia
.184 .p ,)1993,.Co
(.22-20 .Algar, pp ((4
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در عراق اســت ،یورش بردند و اکثریت جمعیت این شهر را به قتل رساندند و گنبدها
و قبور مقدس شیعیان را ویران کردند و "دارایی ،سالح ،جامه ،فرش ،طال ،نقره و نسخ
گرانبهــای قرآنی" را به یغما بردند ((4(.در حقیقت وهابیــون مهر "ویرانگران گنبد ها"
را بر پیشــانی داشتند ((4(.به زعم اینان ،در اوایل ســدهی نوزدهم ،میبایست گنبدهای
اماکــن مقدس در مکه نیز ویران شــود( .امروز نیز در عمل چنیــن دیدی ادامه دارد.
عربســتان سعودی خواستار دگرگونی بنیادی مکانهای اسالمی در یوگسالوی سابق بود.
"جان اسپوزیتو"( ((4مینویسد" :سازمانهای سعودی تحت حمایت عربستان مسوول ویران
کردن یا بازسازی دیگرگونهی مساجد تاریخی ،کتابخانه ها ،مدارس قرآنی و قبرستانهای
بســیاری در بوسنی و کوزوو هستند که به زعم ایشان معماری ،نقوش اسلیمی و سنگ
(((4
قبرهای آن با زیبایی شناسی ضد شمایل وهابی همخوانی نداشت)".
"ویرانگــران گنبدها" ،همچنان که قدرت خویش را در عربســتان گســترش میدادند،
ســرانجام با بریتانیای کبیر تماس یافتند .پیوندهای بریتانیا با خاندان السعود در اواسط
ســدهی نوزدهم آغاز شد .زمانی که کنســول بریتانیا با دربار السعود در ریاض ،شهر
بیابانی خاموش ،که بعدها پایتخت عربســتان شد تماس گرفت Algar.گزارش میکند
که "نخســتین تماس در  1865انجام شد و بریتانیا سیل کمکهای مالی خود به خاندان
(((4
سعودی را که تا آغاز جنگ اول جهانی بتناوب افزون میشد ،سرازیر کرد".
لرد کرزن نایب السلطنهی آن هنگام هند در  1899در تدارک فرمانروایی دست نشانده
در کویت ،پیوندهای لندن با خاندان "السعود" و "وهابیون" را با جدیت پایه نهاد .خاندان
السعود که برای تحمیل خویش در عربستان تالش میکرد ،از سوی بریتانیا برای تشکیل
دولتی در کویت دعوت شــد .کویت ،آن زمان امــارت کوچکی در جنوب بصره بود
(((4
که میرفت تا هر چه بیشتر نقش نگهبان قدرت امپریالیستی بریتانیا را داشته باشد.
تنها ســه سال بعد خاندان الســعود حاکمیت خویش را بر شبه جزیرهی عربستان استوار
کرده بود .طبق گزارشــی" ،امیر کویت ابن السعود را که آن هنگام  20سال داشت برای
( ((4همانجا صفحه .25-23
( ((4همانجا
(John Sposito ((4
(John Esposito, Unholy War: Terror in the Name of Islam (New York: ((4
.108 .p ,)2002 ,Oxford University Press
(.38 .Algar, p ((4
(Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power ((4
.284 .p ,)1991 ,(New York: Simon & Schuster
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بازپس گرفتن ریاض از دست رشیدیون (هواداران عثمانی) بدانجا فرستاد ((4(".در 1902
ریــاض بدامان ابن الســعود افتاد و در این هنگام او نام "االخــوان" را برای گروه هراس
انگیــز خویش برگزید ((4(.او جنگجویان "االخوان" را از قبایل بادیه نشــین گرد آورد و
آنان را با عقاید مذهبی متعصبانه و بنیادگرایانه مسلح ساخت و به میدان جنگ فرستاد.
تا پیش از  1912شمار "برادر خوانده ها" ("االخوان") به  11000تن رسیده بود و ابن السعود
منطقهی نجد در نواحی مرکزی عربســتان و "االحساء" در بخش شرقی این کشور را در
کنترل داشت.
در میانهی  1899تا آغاز جنگ یکم جهانی شایعهی وجود نفت در خاورمیانه به واقعیت
رسید ،و نخســتین "توافقنامه"ی یکطرفه و امپرالیســتی نفت بوسیلهی مردان نفتی که
پشتشــان به قدرتهای بزرگ گرم بود و در شــرایطی که رهبران قبایل زندانی بودند ،به
امضا رســید .اینگونه ،به ناگاه خاورمیانه اهمیت اســتراتژیک یافــت .از نظر بریتانیا،
عربســتان و شیخ نشــینهای خلیج حلقهیی از زنجیری بودند که از کانال سویز تا هند
کشــیده میشد .آرام آرام عکس قضیه به نظر درســتتر میآمد ،به این معنی که سویز
و هند برای حفظ منافع نفتی بریتانیا در جنوب ایران و عراق و شــیخ نشــینهای خلیج
اهمیت اســتراتژیک روز افزون یافت" .ویلیام شکســپیر"( ((5مامور سیاسی انگلیس در
کویت ،نخســتین از چندین متحد مشــهور خاندان ابن الســعود ،آغازگر نخستین توافق
رسمی میان انگلستان و عربستان سعودی بود ،که در سال  1915امضاء شد .شکسپیر در
جریان نبردی در رویارویی بیابانی میان "الســعود" و قبیلهی رقیب او "الرشــید" کشته
شــد و ماموریت او ناکام ماند .اما توافقی که او طرح کرد سالها پیش از آنکه عربستان
ســعودی کشوری مستقل شــود لندن و عربســتان را بهم گره زد " .این توافقنامه بطور
رسمی ابن السعود را تحت الحمایهی انگلستان بعنوان حاکم مستقل نجد و مناطق وابسته
بدان میشناســاند .در عوض "ابن السعود" متعهد میشود که توصیههای بریتانیا را دنبال
(((5
کند".
با آغاز جنگ جهانی در ســال  1914بریتانیا فرصتی طالیی یافت که از شــر ترکیه در
عربستان رهایی یابد ،در حالی که امپراتوری عثمانی عملکردی تردیدآمیز اختیار کرده
بود ،دو تیم بریتانیایی به دو بازیگر دشــمن هم در بیابانهای بایر پهنهی عربســتان تکیه
( ((4همانجا صفحه .285
( ((4واژه "االخوان" صورت جمع واژه "اخ" به معنای" برادر" است.
(William Shakespear ((5
(David Holden and Richard Johns, The House of Saud (New York: Holt, ((5
.51-50 .pp ,)1981 ,Rinehart and Winston

«بازی شیطانی»

30

کردند.
تیم نخســت تحت رهبری فیلبی بــود .ماموری کارکشــته و درس خوانده در زمینهی
بهره برداری سیاســی از باورهای مذهبی زیر نظر ادوارد بــراون .فیلبی از خانوادهیی
میانی با پیوندهای خانوادگی با سریالنکا و هند وآموزش یافتهی پرآوازه ترین مدارس
بریتانیا بود ،مانند "وســت مینســتر"( ((5که خود نیز در آن به ملکه درس میداده است،
و نیــز "ترینیتی کالــج"( ((5و کمبریج که در آنجا نزد ادوارد بــراون درس میخوانده
اســت ((5(.در طلیعهی سدهی بیســتم میالدی دانشــگاه کمبریج پایهی آموزشی برای
معماران امپراتوری بریتانیا بود .فیلبی در آنجا با مشــاهیر انگلســتان و جهان در ارتباط
بود ،گرچه خود آتییســت (خداناباور) بود اما اشــتیاق فراوانی در زمینهی آثار مذهب
در سیاســت از خود نشــان میداد .او باورهای دینی را چنین توصیف میکند " :برتر از
هــر باوری....کارامدترین در برابر هر نــوع ایدیولوژی مخالف ((5(".فیلبی در کمبریج
در رشــتههای فلســفه و زبانهای شــرقی و حقوق هند درس خواند ،سپس به "خدمات
اجتماعی هند" پیوســت .او که بعدها بشکلی دروغین اسالم آورد و نام "عبدالله" را نیز
بر خود نهاد با درســهایی که از براون گرفته بود به عنوان مامور بریتانیا به هند رفت.
سپس رهسپار عربستان شد و در آنجا بجای شکسپیر بعنوان متحد "ابن السعود" از سوی
بریتانیا ماموریت خویش را آغاز کرد.
هنگامی که افراد تیم فیلبی ،دفتر اینتلیجنس ســرویس در هند ،از خاندان "ابن السعود"
حمایت میکردند دوستانشــان در قاهــره در بخش عربی اینتلیجنس ســرویس که از
لورنس مشهور (لورنس عربستان) پشتیبانی میکرد ،مشغول بکار بودند .دفتر عربی به
حسین ،بزرگ خاندان هاشمی ،و پسران او عبدالله و فیصل تکیه داشتند .خاندان هاشمی
بر حجاز اســتان غربی عربستان که شامل مکه و مدینه میشــد فرمان میراند .همزمان
خاندان ابن الســعود از ریاض که اکنون پایتخت عربســتان است ،بر قسمت بزرگی از
مناطق مرکزی عربســتان ،نجد ،تســلط داشتند .البته خاندان ابن الســعود برندهی پایان
این بازی شــد و نام سعودی را بر کشــور عربستان نهاد .عبدالله و فیصل پسران خاندان
هاشــمی که بازی را در مقابل خاندان السعود باخته بودند بعنوان پادشاهان سرزمینهایی
که مرزهای آن توســط وینســتون چرچیل کشیده شده بود ،گماشــته شدند .عبدالله به
(Westminster ((5
(Trinity College ((5
( ((5همانجا صفحات .26-11
(Elizabeth Monroe, Philby of Araibia (New York: Pitman Publishing ((5
.24 .p ,)1973 ,Corporation
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پادشاهی اردن رسید و فیصل به پادشاهی عراق!
در راســتای حمایت از هر دو جریان هاشــمی و الســعود ،بریتانیا در صدد استفاده از
اسالم بود .خاندان هاشــمی مدعی انتساب به پیامبر اسالم بودند و هرکدام از حاکمان
خشن هاشمی در طول سدههای گذشته آنرا تکرار میکردند .طبیعتا بریتانیا در خاندان
هاشمی پتانسیلی برای تشکیل خالفتی هوادار این کشور در مکه میدید .از سوی دیگر
خاندان السعود که مردان وهابی جنگجو را در اختیار داشتند نیرویی قوی بودند که به
باور بریتانیا میتوانســتند لندن را در بدست گرفتن کنترل سواحل غربی خلیج فارس
یاری کنند.
در سال  ،1916پیشاپیش چنین به نظر میرسید که هاشمیها در اجرای این پروژه دست
باال را دارند .زیرا آنان موقعیتی برتر در مکه و مدینه داشــتند و بریتانیا تصور میکرد
که حســین و پسرانش میتوانند مسلمانان را از شــمال آفریقا تا هند در راستای اهداف
بریتانیا بســیج کنند .در آن هنگام عثمانیهای در حال اضمحالل ،خالفت فرسودهیی
را در کنترل داشــتند و تنها اسما مدعی رهبری مسلمانان جهان بودند .ترکان عثمانی از
هر طرف در حلقهی محاصره گرفتار آمده بودند و بریتانیا رهبری تالش برای استفاده
از بدیلی اسالمی را بعنوان نبرویی بر ضد ترکان عثمانی در اختیار داشت .این سیاست
دست پروردهی تیم خاورمیانهیی لندن بود .افراد این تیم :لرد کرزن وزیر خارجهی فرا
امپریالیست و حاکم پیشین هند "رابرت سسیل"( ((5اشراف زاده ،و خویشاوند او "آرتور
لــرد بالفور"( ((5که با حمایت خانوادهی "روچیلد"( ((5قول تشــکیل دولت برای یهودیان
فلســطین داد" ،مارک ســایکس"( ((5رییس بخش خاورمیانهیی دفتر سیاست خارجی و
"دیوید جورج هوگات"( ((6مســوول بخش عربی اینتلیجنس سرویس ،نویسندهی کتاب
"نفوذ به عربســتان" باســتان شناس ،شرق شــناس و محافظ موزهی "آشــمولین"( ((6در
اکســفورد .چرچیل" ،آرنولد تویین بی"( ((6و دیگر رهبران امپریالیســم انگلستان نیز در
این مجموعه بودند .لورنس سیاست بریتانیا در این زمینه را چنین قالب بندی میکند.
"پس از ســقوط سلطان عثمانی خالفت اســامی به خانوادهی پیامبر که در حال حاضر
(((5
(((5
(((5
(((5
(((6
(((6
(((6
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حسین ،شــریف مکه ،آنرا نمایندگی میکند خواهد رسید .قدرت یافتن حسین به سود
ما اســت ،زیرا با اهداف ما یعنی با خرد شــدن بلوک اســامی و فروپاشی امپراتوری
عثمانــی همخوانــی دارد .و همچنین بدلیل اینکه خالفت او بــرای ما بی ضرر خواهد
بود از او طرفداری میکنیم .اگر بشــکلی مناسب این پروژه پیش برود دولتهای عربی
بشــکل موزاییکهای سیاســی از امیر نشینهای حســود و ناتوان از برقراری هر گونه
پیوند اتحادی با هم و در عین حال همیشــه آمادهی اتحاد در برابر دشــمن خارجی باقی
خواهند ماند".
ایدهی این سیاســت به اندازهی کافی ســاده به نظر میرســد .هاشــمیها با الف زدن و
برترنمایی انتســاب خویش به پیامبــر و پندارهای رمانتیک اعراب که لورنس نیز آن را
دامن زده اســت ،برآنند تا برای آزادی از یوغ فرمان روایی ترکها در سراسر عربستان
شــورش برپا کنند .در پشت صحنه بریتانیا است ،برای ایجاد اتحادی میان هاشمیها و
صهیونیســتها و با هدف پدید آوردن دولتی یهودی و هوادار انگلیس در فلســطین و
سپردن حکمرانی سوریه ،لبنان ،عراق ،اردن امروزی و حجاز در ساحل غربی عربستان
به هاشمی ها .با نگاهی فراگیرتر ،این خالفتی عربی و تحت کنترل بریتانیا به مرکزیت
مکه خواهد بود .البته مصر و سودان همچنان در قلمرو بریتانیا هستند.
همزمان ،فیلبی در نواحی شــرقی عربســتان کار میکرد .سر پرسی کاکس ،نمایندهی
سیاسی دفتر هند در خلیج فارس مردی بود که به سیاست انگلستان برای تضمین امنیت
مناطق ارزشــمند نفت خیز که بتازگی پتانســیل نهفته در آن پدیدار گشته بود ،خدمت
میکــرد .آن زمان ،فیلبی با کاکس و نیز دوره گرد مشــهور و فوق جاســوس ]خانم[
"گرترود بل" که دانش بسیار او از زندگی قبایل عرب و شجره نامههای خانوادگیشان و
نیز مهارت او در زبان شناســی ،وی را فردی شایسته برای چنین ماموریتی نشان میداد،
کار میکرد .کاکس در  1916فیلبی را برای دیدار با ابن السعود فرستاد .لندن هنگامی
که در غرب عربســتان اهالی مکه را علیه ترکان میشــوراند ،فیلبی را برای ســاماندهی
"ابن السعود" علیه یکی دیگر از طوایف جنگجو یعنی الرشید که متحد ترکان در قسمت
شرقی عربستان بود ،گمارد.
در آغاز ژانویه  1917ابن الســعود ماهیانه  5000پوند از سوی فیلبی دریافت میکرد.
از آن پس فیلبی دســتیار بریتانیایی ابن السعود بود و با وی دیدارهای بسیاری داشت.
در  1919پســر  14سالهی ابن السعود(ملک فیصل پادشاه بعدی عربستان) به سرپرستی

(((6

( ((6همانجا صفحه .70
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فیلبی برای دیدار از لندن که دیدار از ادوارد براون ،مراد فیلبی و نیز "ویلفرد سکوین
بالنت"( ((6از مدافعان پیشــرو پان-اسالمیسم هوادار بریتانیا ،بخشی از آن بود ،همراه او
شد.
اما بازی امپریالیســتی بریتانیا در تغییر نقشهی خاورمیانه و تاسیس خالفتی نوین ناکام
ماند .البته بریتانیای کبیر بواســطهی قدرت امپریالیســتی اش بازیگر غالب در منطقه
باقی ماند ولی بند و بســت عربی -صهیونیســتی پیش نرفت و عراق نیز برای سربازان
بریتانیایی مشــکل آفرین و مرگ آور شــد .عالوه بر این فرانسه برای خروج بریتانیا از
ســوریه و لبنان پافشاری میکرد و بلشویکها در روســیه قدرت را بدست گرفتند و
جزییاتی را دربارهی سیاســتهای پنهانی انگلیس فرانســه فاش کردند که برای لندن بی
اندازه دردســر آفرید .و گرچه لندن بیشتر برگهای خود را برای هاشمیها گذاشته بود،
ســپاه ابن السعود سراسر عربســتان و همچنین قلمرو کوچک تحت سلطهی هاشمیها
را در حجــاز تصرف کرد .گرترود بل دربارهی عراق که باعث ناکامی انگلیســها شــد
بگونهیی ســخن میگوید کــه گویی به همهی سیاســت خاورمیانهیی بریتانیا اشــاره
(((6
میکند ،او میگوید" :ما در اینجا گرفتار ناکامی بزرگی شده ایم".
فیلبــی که هنوز در خدمت بریتانیا کار میکند ارتباطش را با ابن الســعود حفظ کرده
اســت .بیشتر به نظر میرســید که ابن الســعود ویرانگر و جانیان بادیه نشین همراهش،
"االخوان" را میپرستد .فیلبی میگوید:
"اعراب ،دمکراتند و وجود بزرگترین و قدرتمندترین فرمانروای عرب امروز دلیلی بر
این امر اســت .ابن السعود بهترین بهترین هاست ،قدرت او در این واقعیت نهفته است
(((6
که بمدت بیست سال خواستها و آرزوهای مردمش را تعبیر کرده است".
گرچــه فیلبــی اغلب به عنــوان فردی مدافع دموکراســی و اصول جمهــوری خواهی
عــرب تظاهر میکرد ،اما هرگــز لحظهیی در حمایت از خاندان ابن الســعود تردید به
خــود راه نداد ((6(.حتی برخی از سرســخت ترین کارگزاران امپریالیســم بریتانیا چون
هوگارت ،خاندان ابن الســعود و بویژه جنگجویان وهابیشان ،االخوان ،را بدیدهی نفرت
( )1922–1840( :Wilfred Scawen Blunt ((6شاعر و نویسندهی انگلیسی(.م)
(.104.Cited in Monroe, p ((6
(.127.Cited in Monroe, p ((6
( ((6منتقدان فیلبی ادعای پایبندی او به اصول جمهور خواهی را بی اعتبار میدانند و مونرو
مینویسد " :آنان همچنین خاطر نشان میکنند که طرح دولتی دموکرات برای اعرای با ستایشهای
بی دریغ فلبی از حا کمیت مطلقهی قهرمان او ،ابن السعود" همخوانی ندارد".
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مینگریســتند .زندگی نامه نویس فیلبی مینویسد " :به نظر مردانی]چون هوگارت[ با
تجربهیی از اسالم که در هند ،مصر ،سوریه ،ترکیه و حجاز داشتند ،اسالم تمامت خواه
االخوان ابن الســعود پدیدهیی تهدیدآمیز بود و وهابیهای افراطی و واپسگرا ،وصلهیی
(((6
ناجور در جهان اسالم".
"دموکراتهای" فیلبی ،یعنی خاندان الســعود ،در جنگهای دهه  1920عربستان  400هزار
کشته و زخمی و  40هزار اعدام عمومی برجای گذاشتند .و با تفاسیری خشونت آمیز
از اسالم حکم  350هزار قطع عضو را صادر کردند ((6(.نبردهای ویرانگر و زمین سوز
گروه "االخوان" که عربســتان را به زیر یوغ "الســعود" کشید ،برای بریتانیا سلسلهیی از
سرزمینهای دست نشانده از مدیترانه تا هند فراهم آورد .حتی زمانی که دولت سعودی
در شرف تاسیس بود ،برخی در لندن و بعضی از اعراب "االخوان" خونخوار را شمشیری
دو دم میدیدند .یک دوست لبنانی السعود" ،االخوان" را چنین توصیف میکند" :امروز
آنان شمشیری در دستان شاهزاده اند و فردا خنجری در پشتش خواهند بود ((7(".حسین،
دست نشاندهی بریتانیا ،از لندن درخواست کرد که ابن السعود را وادارد تا "االخوان" را
منحل کند .حســین ،شریف مکه ،در نامهیی رسمی به مامور انگلیس در  1918نوشت:
"آنچــه مرا بیش از هر چیزی نگران میکند...اینســت کــه دولت علیا حضرت ملکهی
انگلســتان ابن الســعود را به برچیدن "االخوان" ،که گروهی سیاســی در پوشش مذهبی
(((7
است ،وادارد ".اما بریتانیا خونسردانه از این درخواست امتناع کرد.
ابن السعود میکوشــید "االخوان" را نیرویی مستقل وانمود کند .اما بریتانیا میدانست
که چنین نیســت .یک مامور رسمی بریتانیا در  1920چنین پیامی مخابره میکند " او]
ابن الســعود[ نمی خواهد این امر آشکار شــود که از "االخوان" برای رسیدن به اهدافش
اســتفاده میکند و خود کارگردان پس پرده اســت ".با وجود این برخی افســران کمتر
مطلع بریتانیایی درباره این مســاله هشــدار میدادند ،چیزی که هم اکنون بسی دور از
(((7
خرد است ،که "االخوان" تحت القا بلشویکها عمل میکردند!
ابن الســعود ،دست کم در سخن فرصت انتخاب دولتی ســکوالر را داشت .دولتی که
( ((6همانجا صفحه .139
(.42 .Algar, p ((6
(Cited in John S. Habib, Ibn Saud’d Warriors of Islam (Leiden: E. J. ((7
.14 .p ,)1978 ,Brill
( ((7همانجا صفحه .20
( ((7همانجا صفحات  26و.27
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اســام بنیادگرا در آن قدرت رسمی نداشته باشد .اما بریتانیا او را بواسطهی اتحادی که
با وهابیون و االخوان داشــت بحرکت وا میداشــت .پرسی کاکس افسر سیاسی زیرک
بریتانیایی در این باره میگوید:
"در اواخر  1915و اوایل  1916ابن السعود دریافت که "االخوان" در صدد بدست گرفتن
کنترل امور در نجد هســتند .او میدید که دو راه بیشــتر ندارد یا حاکمی موقت باشد
و االخوان را از سر راه بردارد یا رهبر معنوی وهابیها باقی بماند ...در پایان او انتخاب
(((7
نخست را برگزید ،تا مبادا شکست بخورد"
جنبش بنیادگرای اســامی که ابن الســعود در قدرت پدید آورد برای شرایط عربستان
ســعودی به نوعی ضرورت داشــت .ابن السعود از اســام برای از بین بردن وابستگی
قبیلهیــی و جایگزینی آن با تمایل به آیین مندی اســامی اســتفاده کرد" .جان حبیب"
مینویسد" :در جامعهی قبیلهیی و بیابانی که خانواده امنیت ،هویت و مشروعیت فرد
اســت ،چشم پوشی از همهی اینها مسالهی ســادهیی نیست .این امر برای ابن السعود در
هنگامی که خود و خاندانش آداب و سنن قبیلهیی را رها میکردند ،خود ،نمایشی بود
که تا نشان دهد تا چه اندازه میتوان آیین مندی اسالمی-هجرت( -((7را جایگزین هویت
(((7
قبیلهیی کرد".
هنگامی که غبار جنگ اول جهانی نشســت ،پس از کنفرانسهای امپریالیستی متعدد
برای تعییــن مرز دولتهای خاورمیانه یی ،امپراتوری عثمانی محو شــده بود ،بریتانیا
حاکــم مطلق در منطقه بود و ابن الســعود قســمت عمدهی عربســتان را تحت کنترل
داشــت .بگفتهی فیلبی شمار "االخوان" ابن الســعود تا دههی  1920بیش از  50هزار تن
بود( ،((7در حجاز ،غرب عربســتان ،هنوز هاشــمیها حاکم بودند اما زمان برای آنان به
سرعت میگذشت .در  1924دولت جدید ترکیه تحت رهبری تجدد گرایانهی مصطفی
کمال آتاتورک با منسوخ کردن خالفت ،شوک بزرگی به مسلمانان محافظه کار و اسالم
رســمی وارد کرد .حسین ،شریف مکه ،خواســت که از اقدامات آتاتورک به سود خود
بهره گیرد .شــاید او نقشههای عالی لورنس را بیاد داشت .حسین خود را خلیفه خواند،
(Percy Cox, cited in Dore Gold, Hatred’s Kingdom (Washington: ((7
.45-44 .pp ,)2003 ,Regnery Publishing
( ((7اینجا واژهی "هجرت" به معنای ورود به اسالم با ترک تعلقات بدوی و قبیلهیی است و نه
مهاجرت.
(.32 .Habib, p ((7
( ((7همانجا صفحه .76
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اما روزگارش سپری شده بود و دیگر شنوندهیی نداشت .بریتانیا تا آن هنگام از حسین
دســت شسته و ابن السعود و گروه افراطی در حال رشــد "حاج امین الحسینی" ،مفتی
اورشــلیم را انتخاب کرده بود .مونرو مینویســد " :فیلبی در بازگشــت از ســوریه ،و
در هنگامهی سراســیمگی مسلمانان ،در یادداشــتهای روزانه اش یادآوری میکند که
قدرت حسین ،شــریف مکه ،در عربستان محدود به حجاز بود ،و خیمه شب بازیهای
خلیفه نمایی اش در هنگامی که ســتارهی اقبال ابن السعود بر آسمان صحرای عربستان
میدرخشید ،چندش آور بود" ((7(.اندکی پس از این نیروهای ابن السعود به حجاز یورش
بردنــد و هاشــمیون را خلع کردند و صدهــا مرد و زن و کودک را قتــل عام کردند.
اینگونه عربســتان واحد به مرکزیت ریاض شکل گرفت و فیلبی در تمام مدت تشکیل
دولت عربستان در کنار ابن السعود بود.
سپس ابن السعود بی درنگ در صدد برآمد که خود را به عنوان شایسته ترین نمایندهی
اســام بنمایاند ،اما ایــن فرایندی بود که به آهســتگی پیش میرفــت .برنارد لوییس
مینویسد" :معاهدهی رسمی میان ابن السعود و بریتانیای کبیر که در آن استقالل کامل
پادشاهی عربستان برسمیت شمرده میشد در  20می 1927به امضاء رسید .اما مسلمانان
به کندی و ناخواسته دولت جدید را برسمیت شناختند ".او میافزاید:
"هیات مســلمان اعزامی هند از جده دیدار کرد و از شــاه خواست که کنترل شهرهای
مقدس را به کمیتهیی متشــکل از نمایندگان برگزیدهی کشــورهای مسلمان بسپارد .ابن
السعود به این درخواست توجهی نکرد و هیات اعزامی را از راه دریا به هند بازگرداند.
در ژوین همان سال ابن السعود کنگرهیی با دعوت از شخصیتهای عالی رتبه و روسای
جمهور همهی ممالک اســامی و نمایندگان سازمانهای اسالمی کشورهای غیر مسلمان
تشــکیل داد .از تمام ممالک مسلمان تنها  69نفر در کنگره شرکت کردند .ابن السعود
خطــاب به میهمانان آشــکارا خود را حاکــم حجاز خواند ...در ایــن هنگام او با عکس
العملهای متفاوتی از جانب میهمانان مواجه شــد .برخــی مخالفت کردند و کنگره را
(((7
ترک گفتند .دیگران پذیرفتند و نظم جدید را برسمیت شناختند".
گذشته از این میبایست ابن السعود سرانجام تکلیف خود را با گروه "االخوان" نیز روشن
کند .تا اواخر دههی " 1920االخوان" کارشــان تمام شــده بود و از ســلطنت ابن السعود
بســیار رنجیده بودند .ابن السعود آنان را تا پیش از  1929منحل اعالم کرد و باقیمانده
(.135 .Monroe, p ((7
(,Bernard Lewis, The Crisis of Islam (New York: The Modern Library ((7
.26-125 .pp ,)2003
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نیروهای بادیه نشــین را در نیروهای مســلح عربســتان ادغام کرد .اما وهابیون را ترک
نکرد .عالوه بر این او برای تثبیت قدرت خویش در حجاز که اهمیتی بیشــتر جهانی
و کمتر مذهبی داشــت ،پلیــس مذهبی( ((7را برای تضمین گــزاردن نمازهای پنجگانه،
حجاب اسالمی و دیگر قوانین راست آیینی وهابی بنیاد نهاد .در سالهای آغازین دههی
 ،1930ابن الســعود "انجمن امر به معروف و نهی از منکر" را که متشکل از بادیه نشینان
بی سواد و افراطی مشتاق تذکرات لفظی برای برپایی نماز و بستن مغازهها بهنگام نماز
و جلوگیری از مصرف سیگار و دیگر عادات "ضد اخالقی"( ((8بودند ،پدید آورد .و این
شیوه هنوز هم وجود دارد.
ظهور دولت عربســتان صعودی نقطهی اتکایی برای بریتانبا در قلب جهان اسالم ،مکه
و مدینه پدید آورد .از نظر استراتژیستهای پراگماتیک امپریالیسم بریتانیا ،اینگونه به
نظر میرســید که نیروهای مسلح ابن الســعود برتری ارزش خویش را نسبت به نظرات
تیولوژیکی و عرفانی ســید جمال الدین افغانی ،شیخ محمد عبده و انجمنهای پنهانی
آنان ثابت کرده بودند و تجربهی لندن از سید جمال و عبده کامال موفقیت آمیز نبود.
بویژه ســید جمال ثابت کرده بود که کاالیی امپریالیستی و اغفال گر است و در حالی
که از نگاه برجســتگان بریتانیایی ایدهی "دولت متحدهی اسالمی" او جالب بود اما در
جلب تودهها ناکام ماند و با مخالفتهای عینی از ســوی حاکمان ترکیه و ایران مواجه
شد.
تشکیل دولت سعودی بوسیلهی انگلستان پایهی ظهور اسالمگرایی در دهههای بعد شد.
برای انگلستان و سپس ایاالت متحدهی آمریکا دولت عربستان سعودی لنگرگاه اهداف
امپریالیستی در سدهی بیستم بود .تا این زمان هنوز وهابیت در درجهی نخست نیرویی
مذهبی بود تا نیرویی سیاســی و میتوانست وفاداری خویش را به سعودیها ثابت کند
و فراتر از آن ،خود را به اهل تسنن جهان اسالم در سطحی وسیع بقبوالند .اما با نگاهی
امروزی به مســایل ،اسالم سیاســی تا آنهنگام پدید نیامده بود ،و حلقهی گمشدهی آن
نیروی سیاسی اسالمی با پشتوانهیی تودهیی بود ،که بتواند علیه ایدیولوژیهای جذاب و
ضد امپریالیست سدهی جدید یعنی کمونیسم و ناسیونالیسم عمل کند .هنوز دانههایی
که ســید جمال و عبده کاشــته بودند جوانه نــزده بود .با حمایــت و مراقبت ویژهی
وهابیون عربستان ســعودی و اینتلیجنس سرویس یک نیروی اسالمی جدید از خاکی
که عبده در آن بذرش را کاشته بود سر برآورد .برای نخستین بار در شهری کنار کانال
( ((7مطوعین (م)
(.119 .Habib, p ((8
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سویز ،نه چندان دور از عربستان سعودی حزب بنیادگرای اسالمی ]اخوانالمسلمین[ با
پشتوانهی مردمی پدید آمد .شهر اسماعیلیه ،مصر.
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پدرخواندگان سنی

بنیاد پژوهشهای مصباح یزدی در قم
بــرادر خوانــدگان بریتانیــا -بریتانیا پس از جنــگ اول جهانی در تــاش برای حفظ
موقعیت خویش با بسیاری از شیاطین اسالمی( ((8وارد معامله شد .از اواخر دههی 1920
تا شکست اشــغال کانال سویز در  1956همداستانی بریتانیا با اسالمگرایی در حمایت
از دو سازمان نوظهور اسالمی در مصر و فلسطین رخ نمود.
ســال  1928در مصر عالم اسالمی جوانی بنام "حسن البناء" سازمان "اخوانالمسلمین" را
بنیاد نهاد .سازمانی که تاریخ سدهی بیستم خاورمیانه را تحت الشعاع قرار داد .همدست
فلســطینی بریتانیا در این دوران "حاج امین الحسینی" بود؛ مفتی عوامفریب اورشلیم.
هم حسن البناء و هم حاج امین الحسینی همچون خانوادهی سلطنتی سعودی نقش مهمی
در رشــد اسالمگرایی در دهههای پس از جنگ اول جهانی بازی کردند و هر دو آغاز
کار خود را مدیون حمایت بریتانیا بودند.
حســن البناء "جمعیت اخوانالمســلمین" را با کمکهای کمپانی بریتانیایی کانال سویز
تاســیس کــرد و در جریان ربع قرن بعــد ،دیپلماتهای بریتانیایی ،ماموران ســرویس
مخفی جاسوســی  MI6و "ملک فاروق" شــاه انگلیســی گرای مصــر از این جمعیت
همچون شمشــیر داموکلس بر باالی سر کمونیستها و ناسیونالیستهای مصر استفاده
میکردند .بعدها نیز علیه پرزیدنت "جمال عبدالناصر" بکار گرفته شــد .در فلســطین
نیز حاج امین الحســینی ،فتنه جوی یهود ستیز نازی گرا با حمایتهای آشکار مباشران
بریتانیایی تحت الحمایگی فلســطین از دههی  1920بقدرت رســید .حسن البناء و حاج
امین هر دو مسوول گســترش جهانی موج اسالم سیاسی هستند .این دو ،راست آیینی
(اورتدوکس) افراطی وهابی را به ایدهی پان اسالمیســم "سید جمال الدین افغانی" پیوند
زدند و با حمایت مالی عربستان سعودی شرایطی جهانی پدید آوردند که اسالم رادیکال
و بازوی تروریستی آن میدان یافت.
( ((8مقصود سازمانها ،جمعیتها و یا افراد اسالمگرای افراطی با ماهیت خشونت طلبی
است(.م)
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روابط لندن با جمعیت اخوانالمسلمین پیچیده بود
اگر چه بریتانیا از تاســیس جمعیت اخوانالمسلمین حمایت کرد و احتماال این جمعیت
در ســالهای آینده نیز از حمایت اینتلیجنس ســرویس بریتانیــا برخوردار بود ،اما در
فضــای جوش و خروش روزافزون سیاســی مصر ،و در پهنهی گســتردهتر خاورمیانه،
اخوانالمسلمین (برادر خواندگان مسلمان) تنها نیروی میدان نبود و بریتانیا و شاه مصر،
از گروه حسن البناء بویژه از بازوی شبه نظامی زیر زمینی تروریستهای آن ،هرگاه که
الزم میدیدند علیه دیگر نیروهای سیاسی استفاده میکردند .البته ،همچنان نیم نگاهی
محتاطانه نیز به جمعیت اخوانالمســلمین داشــتند زیرا گاه ضد آنان نیز عمل میکرد.
اخوانالمســلمین پس از آنکه نیرو گرفت و ســرانجام مدعی شد که تنها در مصر چند
صد هزار عضو و شــعباتی در اورشــلیم ،دمشــق و عمان دارد ،نقش مهمی در سیاست
مصر یافت و اینگونه برای سالیان دراز توجه شماری از سرویسهای جاسوسی خارجی
را از نازیها و ک.گ.ب تا دفتر خدمات اســتراتژیک ایاالت متحدهی آمریکا و ســیا
به خود جلب کرد.
جمعیت اخوانالمســلمین آنگاه بر صحنهی بازی ظاهر شد که قدرت بریتانیا -هر چند
تقریبا جهانی  -در خاور نزدیک تثبیت شده نبود.
هنگامــی که غبار جنگ اول جهانی فرو نشســت ،بریتانیا حاکــم مطلق در خاورمیانه
بود .اما این ســلطه برای بریتانیا بسادگی میسر نشــده بود .پرچم امپراتوری بریتانیا از
کرانههای مدیترانه تا هند افراشــته بود .نســل جدیدی از شاهان و سالطین خودکامه بر
بخشــی از پهنهی استعماری بریتانیا شامل کشورهای مستعمره و نیمه مستعمرهای چون
یراندند .چنین حکومتهای پادشاهی کم
مصر ،عراق ،اردن ،عربســتان و ایران حکم م 
و بیش زیر بار منت لندن بودند ،اما این بدان معنا نبود که چنین حکومتهایی گهگاه
مدعی قدرتی مســتقل برای خود نشوند .شــاهان میان دو نیروی متضاد گرفتار بودند.
از سویی در بیشتر این کشــورها جنبش ناسیونالیستی ضد سلطنتی شکل میگرفت و
از ســویی دفتر سیاســت خارجی بریتانیا و ماموران مستعمرات لندن مراقب بودند که
شاهان دست از پا خطا نکنند .تالش بریتانیا ،همچون تردستی ماهر ،در میانهی سالهای
 1918تا  1945ایجاد موازنه در حاکمیت شــاهان ،رهبران قبیله ای ،طبقات متوســط نو
ظهــور ،ارتــش و روحانیون هر یک از کشــورهای خاورمیانه با نــگاه به حفظ قدرت
خویش بود .برای نمونه هنگامی که شــاه قدرتش فزونی میگرفت و در صدد اتحاد با
ارتش بر میآمد ،بریتانیا میکوشید در مقابل ،با حمایت از روسای قبایل چنین اتحادی
را بشــکند .یا زمانی که قبایل و گروههای قومی خود را نیرومند مییافتند باز بریتانیا
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ارتش را برای سرکوبی آنان بکار میگرفت.
اسالمگرایی افراطی در میانهی چنین موازنهای پدید آمد و هماورد حیاتی در برابر راسخ
ترین انتقام جویان بریتانیا یعنی ناسیونالیستها و چپهای سکوالر گردید.
اسالمگرایان ضد ناسیونالیسم
اخوانالمســلمین که بوسیلهی حســن البناء در  1928تاسیس شد ثمر مستقیم جنبش پان
اسالمیســتی سید جمال و شــیخ محمد عبده بود .و "رشید رضا"ی سوری که در 1897
وارد مصر شــد کســی بود که نقش حلقهی واسط را در این میان بازی کرد .رشید رضا
تعلیمات مذهبی خویش را در طرابلس که هم اکنون پایگاه ســنیان لبنانی اســت ،دیده
بود .او هوادار مشــتاق هفته نامهی ســید جمــال و عبده یعنی "العــروة الوثقی" بود و
زمانی که به قاهره رســید عبده را که بزودی مفتی مصر میشــد ،یافت و مرید راستین
او شد .رشــید رضا در  ،1898نشریهی "المنار" را منتشر ساخت" .المنار"( ((8روزنامهیی
 8صفحهیی بود که هدفش ادامهی ســنت فکری پان اسالمیستی العروة الوثقی بود .او
بر خالف ســید جمال و عبده که از کانال محافل ســری و جمعیتهای زیر زمینی و
ماسونی کار میکردند ،به تاسیس "انجمن اسالمی" علنی با مرکزیت مکه و شعباتی در
(((8
هر یک از کشورهای مسلمان ،معتقد بود.
رشــید رضا هرگز برای برپایی چنین انجمنی که میخواســت ،تالشی نکرد و این حسن
البناء بود که چنین ایدهیی را عملی ســاخت .اما رشــید رضا بنوبــهی خویش "انجمن
هدایــت و تبلیغ" را که پیش درآمد جمعیت اخوانالمســلمین بود ،بنیاد نهاد .در همین
هنگام عبــده از حمایت لرد کرومر ،حاکم مطلق مصر بهــره میبرد .بنابراین فعالیت
رشید رضا نمی توانست بدون موافقت بریتانیا باشد .بگفتهی آدامز ،هفته نامهی العروة
الوثقی پیوســته جنبش نوپای ناسیونالیســتهای مصری را که ماهیتی سکوالر داشت
میکوبید و ناسیونالیســتها نیز در مقابل پاســخ میگفتند .همچنین نشریهی "المنار"
بقدرت رسیدن ســعودیها در عربستان را ستایش میگفت" :ســتارهی امیدی با قدرت
گرفتن خاندان وهابی ابن الســعود در عربستان پدیدار گشــته است .دولت ابن السعود
از زمــان فروریختن امپراتوری عثمانــی و روی کار آمدن دولتی غیر مذهبی در ترکیه،
( ((8نشریه در زبان عربی "المنار" نام دارد.
( ((8برای جزییات آثار رشید رضا کتاب "اسالم و مدرنیسم در مصر" اثر C.C.Adams
 204-177.pp ,1933 ,،New York: Russell and Russellرا ببینید.
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بزرگترین قدرت مســلمانان در جهان امروز اســت .این تنها دولتی اســت که سنیان را
یاری خواهد کرد و بدعت گذاریهای زیان آور و باورهای دین ســتیز را مردود خواهد
شــمرد ((8(".نیز ،رشــید رضا هم در مصر و هم در ترکیه ناسیونالیســتها را "بی خدا و
(((8
کافر" مینامید.
"انجمن هدایت و تبلیغ" و موسسات تابعهی آن در قاهره با حمایت مالی اعراب ثروتمند
مقیم هند برپا شد .اعضای این موسسات طالبی از مالزی ،اندونزی ،هند ،آسیای مرکزی
و نیز شرق آفریقا بودند .این موسسات موج دوم کادر جهانی برای جنبش اسالمیستی
را پس از محافل ســری مرتبط با العروة الوثقی شــکل دادند .شیوخ برجستهی مصری
و دیگــر رهبران مذهبی "حزب المنار" را متشــکل از هواداران عبده و رشــید رضا در
حوزهی جامع االزهر بنیاد نهادند .در این حزب رهبرانی از محافل صوفیگری و عارف
مســلک نیز شرکت داشتند .آنان به تاسیس تشــکیالت سیاسی دیگری نیز بنام "حزب
مردم" در برابر حزب ناسیونالیســت نوظهور یاری رســاندند .این حزب نیز متشکل از
هواداران عبده و رشــید رضا بود .حزب مردم که به قول مشــهور بــا حمایت بریتانیا
ایجاد شــده بود ،آشکارا از اشغال مصر بوســیلهی نیروهای بریتانیایی پشتیبانی کرد و
مورد تشــویق لرد کرومر که اعضای این حزب را "گروهی کوچک اما رو به رشــد از
مصریانی که کمتر دربارهی آنان شــنیده شده اســت" توصیف کرد ،قرار گرفت .لرد
کرومر در گزارش ســاالنه اش در ســال  1906مینویســد" :به عقیدهی من امید اصلی
ناسیونالیسم مصر،در تنها معنای درست و عملی آن ،بسته به ارادهی کسانی است که در
(((8
این حزب(حزب مردم) هستند".
مرید راستین رشید رضا "حسن البناء" بود
میراثی که حســن البناء از خود بجا گذاشــت ،بس مهم است .در حقیقت جنگ ضد
تروریســم سدهی بیســت و یکم جنگ با میراث بجا مانده از حســن البناء و همفکران
اوســت .آنان همه جا دیده میشوند ،در دفتر وزیر دادگستری در سودان ،در جبهههای
جنگ افغانســتان ،در شــهر "حماه" ســوریه ،در دانشــگاههای عربســتان سعودی ،در
کارگاههای بمب سازی غزه ،در هیات وزرای دولتی اردن ،در مراکز بانکی معتبر شیخ
( ((8مرجع در کتاب  C.C. Adamsصفحهی  185آمده است.
( ((8همانجا صفحه .186
( ((8همانجا صفحه .222
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نشینهای خلیج و در دولت عراق پس از صدام حسین.
بگفتهی "ریچارد میشل" در کتاب "درون سازمان اخوانالمسلمین"( ((8برای اینکه جمعیت
"اخوانالمسلمین" موفق شود ،کمپانی کانال سویز حسن البناء را یاری داد تا مسجدی در
اســماعیلیه بعنوان مرکز هدایت عملیاتی جمعیت اخوانالمســلمین بنا کند .این واقعیت
که حسن البناء جمعیت اخوانالمسلمین را در اسماعلیه پدید آورد بنوبهی خود با اهمیت
اســت .امروز اسماعیلیه شهری  200هزار نفری در انتهای شمالی کانال سویز است .این
شهر در  1863بوسیلهی "فردیناند دولسپس"( ،((8سازندهی کانال ،بنا شد .برای انگلستان
آبراه ســویز به منزلهی شــریان حیاتی ارتباطی اش با مستعمرات با ارزش هند بود و به
همین دلیل شهر مردابی خاموش [سویز] نه تنها دفاتر شرکت کانال سویز بلکه پادگانها
و مراکز نظامی اصلی بریتانیا را نیز که در جریان جنگ یکم جهانی ساخته بودند ،در
خود جای داده بود .شهر اسماعیلیه در دههی  1920مرکز احساسات هوادار بریتانیا در
مصر بود.
میشــل گزارش کرده اســت که حسن البناء به رشید رضا بســیار نزدیک بود( ((8و پدر
حســن البنــاء عالمی با نفوذ و یکی از شــاگردان عبــده بود .البناء در جوانی با شــور
و حــرارت فراوان روزنامــهی "المنار" را دنبال میکرد و بعدها رشــید رضا را "یکی از
بزرگتریــن خدمتگزاران اســام در مصر" نامید ((9(.البناء از رابطهی میان ســید جمال و
عبده و رشــید رضا به عنوان سه گانهی مقدس یاد میکند .بگفتهی میشل" :حسن البناء
ســید جمال را هشدار دهنده و رشــید رضا را ثبت کننده یا تاریخدان میدانست[ ...به
عبارت دیگر] ســید جمال مشــکل را در مییابد و هشــدار میدهد ،عبده اندیشمند و
آموزگار است( عنوان شــیخ در زمانی که وی در االزهر بعنوان اصالحگری دینی بوده
است بیانگر همین امر است ).و رشید رضا مینویسد و ثبت میکند ((9(".انتشار المنار
اندک زمانی پس از مرگ رشــید رضا در  1935متوقف شــد اما در  1939حسن البناء
(((9
انتشار آن را بعنوان تریبونی برای بیان آراء و نظرات خویش از سر گرفت.
(Ritchard P. Mitchell, The societ of the Muslim Brothers (London: ((8
 .9 .p ,)1969 ,Oxford University Pressمرجعی که میشل در کتابش از آن استفاده کرده،
اتوبیوگرافی حسن البناء است.
(Ferdinand de Lesseps ((8
( ((8همانجا صفحه .5
( ((9همانجا صفحه .322
( ((9همانجا صفحه .321
( ((9همانجا صفحه .186
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جمعیت اخوانالمســلمین در ابتدای تاسیس برنامهی سیاســی منسجمی نداشت .حسن
البناء بر این امر تکیه داشــت که مسلمانان باید به دورهی صدر اسالم در زمان پیامبر و
جانشــینان بالفصل او بازگردند .او هرگونه تفســیر مدرن از قوانین اسالمی و به زعم او
افکار غربگرا را که باعث اغفال مســلمانان و بویژه جوانان شــده است ،رد میکرد .از
دیدگاه البناء تنها قرآن برای همه چیز کافی اســت" .در برابر ناسیونالیستهای مصری
دههی  1920که خواهان اســتقالل ،خروج نیروهای بریتانیایی از مصر و قانون اساســی
دموکراتیک بودند ،اعضای اخوانالمســلمین با این شــعار  -که هنوز نیز در جنبشهای
اســامی تکرار میشود -پاسخ میدادند " :قرآن قانون اساســی ماست ((9(".آنها بر این
باور بودند که قرآن و ســنت برای هدایت جامعه کافی اســت و شــریعت اسالمی باید
جایگزین قوانین سکوالر بشری گردد .تا این هنگام حسن البناء دید ناپختهیی از ایدهی
"حکومت اسالمی" داشت .ایدهیی که بعدها بوسیله وارثان معنوی اش مانند سید قطب
و ابواالعلی مودودی(درپاکستان) معنویش تکامل یافت .به گفته میشل از نظرگاه حسن
البناء" :ساختار سیاسی حکومت اسالمی باید بر اساس سه اصل زیر استقرار یابد:
 -1قرآن قانون اساسی ماست.
 -2حکومت بر مبنای شورایی اداره میشود.
 -3حاکــم اجرایی (رییس دولت) براســاس تعالیم اســامی و خواســت مردم عمل
(((9
میکند".
به نظر حسن البناء اسالم سیستمی آیینی و باوری جهانی است .او با اشاره به سلفی ها،
ناب باوران بنیادگرا( ،((9صوفیها و نیز جنبش عرفانی و شبه ماسونی در اسالم ،جنبش
خویش را چنین توصیف میکند:
"جنبش ما همزمان پیام ســلفیه ،شــیوهی ســنت ،حقیقت صوفی را دارد ،نیز سازمانی
سیاســی ،گروهی ورزشی ،اتحادیهیی فرهنگی-آموزشی ،شــرکتی اقتصادی و ایدهیی
(Gilles Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam (Cambridge, Mass. : ((9
.27 .p ,)2002 ,Belknap Press
( ((9کتاب میشل ،صفحه .246
(back-to-the-basics purists ((9

«بازی شیطانی»

45

اجتماعی است".

(((9

ســال  1932البناء به قاهره رفت و اخوانالمســلمین را در این شــهر نیز بنیاد نهاد .در
بیســت ســال آینده تا انقالب  1952جمعیت اخوانالمسلمین ســمبل راست سیاسی در
مصر ،متحد ســلطنت وجناح راست حزب ناسیونالیســتی "وفد" و افسران محافظه کار
ارتش بود .در  1933البناء نخستین کنفرانس ملی جمعیت اخوانالمسلمین را در قاهره
ترتیب داد .چندی بعد ،این جمعیت به باشگاه جوانان و انجمنهای ورزشی برای تشکیل
واحدهای شــبه نظامی که در آغاز در ســال "َ 1936ج َّوالة" نامیده میشدند ،مجهز شد.
این واحدهای شــبه نظامی آشــکارا مدلی از جنبش فاشیســتی اروپا بودند"َ .ج َّوالة" که
بعدها "کتایب"( ((9نامیده شدند ،تا آن هنگام شکل منحصر بفردی در مصر بودند .آنها
تابع انضباط ســخت ،رعب آور و دربســت فدایی حسن البناء بودند .در  1937بهنگام
تاجگــذاری ملک فاروق از اعضای اخوانالمســلمین بعنوان گارد "حفظ نظم و امنیت"
(((9
در مراسم استفاده شد.
رقیــب اصلی جمعیت اخوانالمســلمین در ســالهای میان دو جنــگ جهانی ،حزب
ناسیونالیســت "وفد" بود .این حزب در خالل جنگ از جنبش ضد بریتانیایی در میان
ســربازان مصری تشکیل یافت .حزب وفد به نمایندگی [از ملت مصر] به رهبری سعد
زغلــول[در راس یک هیات نمایندگــی] در کنفرانسهای [صلــح] پس از جنگ که
در آن امپریالیســتهای پیروزمند پیرامون آیندهی منطقه و تشــکیل دولتهای دست
نشــانده کشــورهای قدرتمند اروپایی تصمیم میگرفتند ،شــرکت کــرد .حزب وفد
ایتالفی از ســه جناح راست ،میانه و چپ بود و سالها گاه در توافق و گاه در تقابل با
ســلطنت و دیگر نیروهای سیاســی مصر قرار میگرفت .جناح چپ حزب وفد اتحاد
با کمونیســتهای مصری را ســودمند یافت در حالی که اقلیت جناح راست بیشتر با
جمعیت اخوانالمسلمین ارتباط داشت.
در دهههای بعدی حســن البناء در سیاست مصر دست به بازی پیچیدهیی زد .او روابط
دوســتانه و نزدیکی با اطرافیان وفادار ملک فاروق داشت و از حمایت مالی و همیاری
سیاســی پادشاه بهره مند نیز میشــد ،در ازای آن اطالعاتی دربارهی گروههای چپ به
( ((9همانجا صفحه .14
( ((9در عربی کتایب خوانده میشود( .جالب است که فاالنژیستهای فاشیست مسیحی
لبنانی برهبری خانوادهی ُجمیل نیز همین نام را بر خود نهاده اند .اینان نیز همچون بسیاری از
اسالمگرایان ستایشگران هیتلر هستند).
( ((9کتاب میشل ،صفحه .13-16
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پادشــاه میداد و افراد خویش را بعنوان نیروهای ضربت ،ضد چپها در اختیار پادشاه
میگذاشت" .جول گوردون"( ((9پژوهشــگر مسایل جمعیت اخوانالمسلمین میگوید:
"بی گمان برادران مسلمان-اخوانالمســلمین -روابط نزدیکی با دربار داشــتند و در این
میان پولهای زیادی دست بدست میشد و بریتانیا در جریان آن بود .دربار هر کاری که
انجام میدهد با نظارت بریتانیا اســت ((10(".البناء با دو تن از افسران با نفوذ مصری نیز،
یکی "علی ماهر" نخســت وزیر و مدافع پر شــور پان اسالمیسم و دیگری "ژنرال عزیز
علی مصری" ،فرمانده کل قوا ارتباطاتی داشــت .تماســهای حسن البناء با دربار بیشتر
ســری و از کانالهای گوناگون بود .این امر گاهی بواســطهی پزشک مخصوص پادشاه
یا بواسطهی شخصیتهای دولتی و نظامی انجام میگرفت .او بهنگام انتصاب نخست
وزیران نیز طرف مشورت پادشاه بود و دست کم یکبار بشکل رسمی به ضیافتی شاهانه
دعوت شده است.
میشــل مینویســد "جمعیت اخوانالمســلمین آشــکارا بعنــوان آلتی ضــد وفدیها و
کمونیســتها نگریسته میشد ((10(.وفدیهای راســتگرا که فیودالهای بزرگ و سرمایه
داران بودنــد در جمعیت اخوانالمســلمین متحدی برای خویش یافتنــد .در حالی که
(((10
جریان عمده در حزب وفد اخوانالمسلمین را نیرویی واپسگرا میدانستند".

(Joel Gordon ((9
( ((10مصاحبه با جول گوردون در جون .2004
( ((10کتاب میشل ،صفحه .40-42
( ((10همانجا صفحه .27
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هاله نورانی

بر سر حاج امین الحسینی
پدرخوانده احمدی نژاد
دستگاه سری اخوانالمسلمین
در جریان جنگ دوم جهانی جمعیت اخوانالمسلمین ،نخست سرویس اطالعاتی خود
و نیز واحدی پنهانی و تروریستی بنام "الجهاز السری" را پدید آورد .یکی از تحلیلگران
دههی  1950مینویسد(" :((10سرویس اطالعاتی این جمعیت اخباری از موسسات نظامی،
ســفارت خانههای کشــورهای خارجی و نیز مراکز دولتی گــردآوری میکرد" .همین
بازوی تروریســتی جمعیت است که دلیل شــهرت اخوانالمسلمین به خشونت طلبی را
بخوبی توضیح میدهد .این واحد شــبه نظامی در  1942تاسیس شد و از آن پس بمدت
 12ســال ،تا زمانی که جمال عبدالناصر بســاط آنان را برچید ،اعضای آن اقدام به ترور
قضات ،افسران پلیس ،شخصیتهای دولتی و چپاول بازرگانان یهودی میکرد و نیز در
شکل گروههای فشار به تجمعات اتحادیههای کارگری و کمونیستها حمله میکردند.
در خالل آن ســالها آنها بیشتر متحد پادشاه مصر بودند و از نیروی شبه نظامی جمعیت
به سود پادشاه و ضد دشــمنان سیاسی او استفاده میکردند .هنگامی که ملک فاروق
کنترل امور را آرام آرام از کف میداد ،اخوانالمسلمین نیز از او دور میشد ولی همزمان
پیوندهــای کمرنگی را با ارتش و ســرویسهای اطالعاتی و جاسوســی خارجی حفظ
کرد .اما همیشــه ضد چپ باقی ماند .بگفتهی ریچارد میشل "الجهاز السری" بشیوهیی
چنان حرفهیی عمل میکرد که گویی در حکم ســازمانی اطالعاتی برای مصر بود .او
میافزاید " :ســال  1944الجهاز السری به منظور جاسوســی در جنبش کمونیستی که
(Zvi Kaplinsky, “The Muslim Brotherhood,” Middle Eastern Affairs, ((10
.32 .p ,1954 December
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در جریان جنگ نیرویی تازه گرفته بود و اخوانالمســلمین آنرا یکی از دشمنان اصلی
(((10
خویش میدانست ،نفوذ کرد".
بی گمان اکثریت بدنهی جمعیت اخوانالمســلمین که ستیزه جویانه ضد غرب بودند،
مشــتاقانه در راستای تشکیل دولتی اسالمگرا و افراطی مجاهدت میکردند .اما رهبران
آنان سیاســت را در ســطحی عالی بازی میکردند و با دربار ،احزاب سیاسی سکوالر،
ارتش و قدرتهای امپریالیســتی رابطه داشتند .این امر که رهبران اخوانالمسلمین واقعا
باورمندانی صادق بودند که با شــیاطین بزرگ جهانــی موقتا معامله میکردند یا اینکه
سیاستمدارانی کلبی مسلک و حتی ماموران مستقیم قدرتهای خارجی بودند ،به تحقیق
روشــن نیســت .اما بی گمان در حالی که برخی رهبران جمعیت در راه خویش صادق
بودند ،دیگران مامور و بازیگرانی دو جانبه بودند.
بدنهی اخوانالمســلمین در جهنمی سیاســی بســر میبرد .شــاخهی علنــی جمعیت و
برجســتگان سیاســی آن -بیش از همه حســن البناء  -با پادشــاهان و ژنرالها هم پیاله
میشدند ،در حالی که افراد شاخههای مخفی جمعیت در ترور و جاسوسی غرق بودند.
تا زمانی که خشــونت سازمان در برابر دشمنان پادشاه و بریتانیا بکار گرفته میشد ،این
جمعیت تحت مصونیت قضایی فعالیت میکرد .هنگامی که جمعیت از خطوط قرمز
میگذشت  -همانگونه که گاه اتفاق میافتاد -دولت ،فعالیتش را موقتا ممنوع میکرد،
و زمانی که فعالیت آن برای دربار و ارتش ســودمند بود و یا جمعیت قدرت مییافت،
رژیــم آنرا تحمل و حتی حمایت نیز میکرد .جمعیت اخوانالمســلمین در تمام دوران
موجودیتش یک برگ برنده در اختیار داشت؛ حمایت مالی و سیاسی خاندان سلطنتی
سعودی و وهابیون.
تشــکیالت اخوانالمسلمین به شکل ســلولها یا "خانواده"هایی  5تا  7نفره از اعضاء بود
که " تحت آموزشــهای سیستماتیک و بســتهی مذهبی که گاه به آموزشهای نظامی در
شــاخههای متعدد بســط مییافت ،بودند .اینچنین آنان به عنوان برادران فعال شــناخته
میشــدند .پس از پایان آموزشــها به آنان گفته میشــد که به بریدن از جمعیت وانمود
(((10
کنند و به سازمانهای فعال در مسایل مذهبی و ورزشی بپیوندند".
بریتانیا که دو ســده عمیقا در جریان سیاســتهای مذهبــی و قبیلهیی بود ،بخوبی از
( ((10میشل ،صفحه .32
( ((10کاپلینسکی ،ضفحه .378
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توش و توان اســامگرایی آ گاه بود" .دیوید بویــل"( ((10مامور  ،MI6که به فرماندهی
کل قوای ملک فاروق ،حســنین پاشــا ،مهرهی با ارزش اطالعاتی بریتانیا نزدیک بود،
توان جنبش احیاگری اسالمی را در پایان جنگ دوم تشخیص داد .بویل "زمزمهی آغاز
یک رنسانس اسالمی را که همچون  1919اکنون در  1946میرفت تا همهی کشورهای
خاورمیانه را تحت تاثیر قرار دهد ،احســاس میکرد .اما این بار مســاله با رقابت بر سر
نفت در منطقه گره خورده بود ((10(".سفارت بریتانیا و بعدها سفارت آمریکا در قاهره،
با "برادرخواندگان" حسن البناء پیوسته در تماس بودند.
پس از جنگ دوم جهانی ،رژیم در حال افول ملک فاروق دســت به سلســله اقداماتی
برای ســرکوب چپها و بویژه کمونیســتها زد .جنگ سرد در راه بود .نخست وزیر
مصر "اســماعیل صدقی" که با حمایت حســن البناء بعنوان رییس دولت منصوب شده
بود ،آشــکارا از اخوانالمســلمین حمایت مالی کرد ،و حتــی کمپهایی برای آموزش
جوخههای مرگ آنان اختصاص داد .مبارزهی ضد کمونیســتی او مشــتاقانه از ســوی
جمعیت اخوانالمســلمین پشتیبانی شد" .ضد کمونیستهای اخوانالمسلمین قلبا به این
مبارزه میپیوســتند .روزنامههای آنان هر روز در ســتونی با تیتر "مبارزه با کمونیسم"
گزارش مبــارزهی دولتی بــا کمونیســتها را منعکس میکردند .شــاخهی اطالعاتی
جمعیت نیز اخبار سودمندی از کمونیستها و مظنونان کمونیست در محافل کارگری
و دانشــگاهی به دولت میداد ((10(".نیز ،اخوانالمسلمین اتحادیههای کارگری راستگرا را
برای مقابله با اعتصابات ســازمان میداد و با ناسیونالیســتهای وفدی بشدت مخالفت
میکــرد (این امر را ضمن اتحاد پنهانی با جناح راســت وفدیها پیش میبرد ).میشــل
نتیجه میگیرد که" :در آن هنگام ،دربار و ســران محافظه کار دولت و اخوانالمسلمین
(((10
دشمن مشترکی در برابر خویش میدیدند :کمونیستها و وفدی ها".
انور ســادات ،رییس جمهور آینــدهی مصر ،یکی از اعضای کلیدی اخوانالمســلمین
در دهــهی  1940بود .او در جریــان جنگ دوم جهانی با جنبش "افســران آزاد"( ((11که
در  1949بوســیلهی ناصر و بدنبال جنگ فلســطین تشکیل شــد و در  1952قدرت را
بدســت گرفت ،مرتبط بود" .افســران آزاد" گروهی گونه گون با گرایشات متفاوتی از
کمونیســتها و ناسیونالیســتهای چپگرا تا وفدیها و اعضای اخوانالمسلمین بودند،
(David Boyel ((10
(.538 .p ,)2000 ,New York: The Free Press( Stephen Dorril, MI6 ((10
( ((10میشل ،صفحه .39
( ((10همانجا صفحه .40
(Free Officers ((11
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ولی همگی در این نکته که رژیم ملک فاروق فاسد و وابسته است ،اتفاق نظر داشتند.
شــیوهی متکبرانهی بریتانیا برای حفظ رژیم فاروق در جریان جنگ بوســیلهی "مایلز
المپســون"( ،((11ســفیر کبیر بریتانیا که چنانکه گفته میشــد( ((11فاروق جوان را "پسر!"
خطاب میکرد ،افســران را خشمگین ســاخته بود .این افسران در سالهای پس از جنگ
نیز ارتباطشان را حفظ کرده بودند.
انور سادات ،عضو راستگرای جنبش "افسران آزاد" ناصر ،حلقهی هماهنگی میان افسران
ارتشی معترض و حسن البناء بود .او در خالل جنگ گفتگوهای محرمانهیی با جمعیت
اخوانالمســلمین داشــت .در اتوبیوگرافی او بــا نام "در جســتجوی هویت" جزییات
روابطش را با حســن البناء باز میگوید ((11(.ســادات بگرمی حسن البناء را میستاید و
میگوید" :برداشت او از مذهب بس ژرف و سخنانش تاثیر گذار بود .او از هر جهت
شایســتگی رهبری مذهبی را داشــت .عالوه بر این او یک مصری حقیقی بود .خوش
اخالق؛ با کفایت و صبور ...من از ســازماندهی اش در جمعیت اخوانالمسلمین و نیز
شــیوهی احترام آمیزی که وی در رهبری و فرمــان راندن در جمعیت پدید آورده بود،
متعجب بودم ((11(".در  1945سادات کوشید تا بواسطهی "یوسف رشاد" ،رابط سادات و
پزشک مخصوص شاه ،دیداری میان ملک فاروق و حسن البناء ترتیب دهد .این دیدار
انجام نگرفت اما در گفتگویی بی پرده میان البناء و ســادات آنها بر همکاری در بنیاد
نهادن تشــکیالت افسران آزاد توافق کردند و از آن پس البناء به یارگیری از میان افسران
(((11
نظامی برای تشکیالت "افسران آزاد" آغاز کرد.
اما این که البناء واقعا افســران را به تشــکیالت جذب میکرد یا جاسوسان خویش را در
آن نفوذ میداد ،بدرســتی روشن نیســت .جمعیت اخوانالمسلمین فراتر از یک جنبش
بود.حزبی احیاگر بود .آیینی بود ،دارای تشکیالت سیاسی ،واحد شبه نظامی ،سازمانی
جهانی که بســرعت در سراسر کشورهای خاورمیانه شــعبات خود را گسترش میداد.
(Miles Lampson ((11
( ((11سعید ابوریش" ،ناصر :آخرین عرب"New York: Thomas Dunne Books, St.( ،
 )2004 ,Martin’s Pressصفحه .18
( ((11انور سادات ،در جستجوی هویت (نیویورک .)1977 ,Harper & Row :توصیف انور
سادات از جریان همهی حقیقت را در بر ندارد .او خاطراتش را در دههی  1970به نگارش درآورده
است ،یعنی هنگامی که در صدد اتحاد با اخوانالمسلمین ،که قدرتی دوباره یافته بود ،برآمد .بی
گمان کتاب او جزییاتی را نا گفته گذارده است.
( ((11سادات ،صفحه .22
( ((11همانجا.
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حقیقت اینســت که در دههی  1940سازمانهای امنیتی بریتانیا ،نازیها و شورویها کامال
در این ســازمان نفوذ کرده بودند .در دههی  1930بســیاری از ناسیونالیستهای دست
راســتی عرب و بسیاری از اسالمگرایان افراطی ،از جمله جمعیت اخوانالمسلمین پیوند
با سازمان جاسوسی نازیها را سودمند یافتند .بگفتهی "مایلز کاپلند"( ،((11مامور مشهور
ســیا که سالهایی را در مصر سپری کرده بود ،جمعیت اخوانالمسلمین در خالل جنگ
دوم جهانی "در حقیقت شــاخهیی از ســازمان جاسوســی نازیها بود ((11(".اما ،گرچه
شمار زیادی از اســامگرایان در خالل دهههای  1930و  1940تمایالت نازیستی داشته
انــد ،بی گمان این گفتهی کاپلند نیز اغراق آمیــز مینماید .پس از جنگ دوم جهانی
بسیاری از اسالمگرایان که با نازیها پیوند داشتند به حلقهی دوستان بریتانیایی و سپس
آمریکایی خویش بازگشــتند و چه بسا با بذل و بخششهای مالی نیز روبرو شدند .پس
از آنکه ناصر در همان دههی  1950رهبری جمعیت اخوانالمســلمین را دســتگیر کرد،
سرویس امنیتی او دریافت که این جمعیت چه پیوندهای پیچیدهیی داشته است .کاپلند
مینویســد " :به نظر میرسد که دستگیری رهبران جمعیت اخوانالمسلمین و اعترافات
آنان آشــکار ســاخت که این جمعیت در ردهی باال و در سطحی گســترده در چنگال
سرویسهای جاسوسی بریتانیایی ،آمریکایی و روسی بوده است ،چنانکه بتوانند به هر
(((11
یک از دو شیوهی آرام و پنهانی ،یا ضربتی و ناگهانی از آن بهره برداری کنند".
همچنان که برای لندن و واشــنگتن ناممکنتر شــدن نجات حکومت فاروق آشــکارتر
میگردیــد ،جستجویشــان نیز برای یافتن رژیمی جایگزین بیشــتر میشــد .گزینهی
نخســت ،رژیمی از ایتالف حزب وفد و کمونیســتها بود و گزینــهی دوم ،اتحادی
پنهانی میان جمعیت اخوانالمســلمین و افسران ارتشی .بی گمان نه بریتانیا و نه آمریکا
مایل به انتخاب گزینهی نخست نبودند .بریتانیا تنها برای ماندگاری رژیم پادشاهی در
مصر تالش میکرد ،در حالی که انتخاب آمریکاییان حمایت از ناصر و "افســران آزاد"
بود .و اما جمعیت اخوانالمســلمین که هم با ســلطنت و هم با افســران آزاد پیوندهایی
داشت بازی دوگانهیی را آغاز کرد.
حزب وفد دســت بگریبان رقابتهــای جناحی درونی بود ،با وجــود این و در چنین
شــرایطی بخش مهمی از حزب وفد در تدارک اتحاد با چپها و کمونیستها بود .این
( Miles Copeland ((11ناظر فعالیتهای عوامل سیا در خالل سالهای  1951تا  1955در
مصر( .م)
(,Miels Copeland, The Game of Nations (New York: Simon & Schuster ((11
.184 .p ,)1969
( ((11همانجا.
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امر دربار ،بریتانیا و جمعیت اخوانالمسلمین را نگران میکرد .جمعیت اخوانالمسلمین
بشــدت تالش میکرد تــا از اتحاد وفدیها و کمونیســتها جلوگیــری کند و حزب
وفد نیز در پاســخ ،پرده از روابط آدمکشــان البناء و بریتانیا و نخســت وزیر انگلیسی
گرا ،اســماعیل صدقی ،و همچنین کمکهای مالی که دریافت میکرد ،بر میداشت.
کمونیســتها و وفدی ها ،جمعیت اخوانالمســلمین را متهم به "آلت دست امپریالیسم"
میکردنــد .وفدیها عنوان میکردند که "فاالنژیســتهای اخوانالمســلمین شــیوههای
ترور فاشیســتی را بکار میبندند ".آنان خواستار انحالل واحدهای شبه نظامی جمعیت
اخوانالمســلمین بودند که دولت حمایتشان میکرد .همچنین بسیاری از کارشکنیهای
مزدوران اخوانالمســلمین را در جریان اعتصابات با اســناد و مــدارک بیان میکردند.
اما جمعیت اخوانالمســلمین از رخدادی ناگهانی در " :1948جنگ فلسطین" ،نیرویی
دوباره گرفت.
حسن البناء و مفتی فلسطین
جنگ اعراب و یهودیان بشــدت باعث تقویت اخوانالمســلمین شــد .این پیش آمدی
آشوب انگیز بود که در فلسطین تحت سلطهی بریتانیا ،دولت یهود شکل میگرفت .این
جنگ ،و شکســت ارتش اعراب بوسیلهی واحدهای شبه نظامی یهودی و تشکیل دولت
اسراییل برای همیشه دینامیســم سیاست خاورمیانه را تغییر داد و سبب گسترش اسالم
بنیادگرا در اشــکال گوناگون گردید .جنگ اعراب و اسراییل بدالیل زیر عامل اساسی
تقویت این نوع اســامگرایی در خاورمیانه شد .نخست ،جمعیت اخوانالمسلمین بهانه
یافت تا واحدهای شبه نظامیش را در جریان جنگ تشکیل دهد .اینان همچون مجاهدان
افغان در جنگ دههی  1980پارتیزانهایی کارآزموده بودند که بســبب موقعیت اعراب
در برابر اسراییل از حمایت دول عربی نیز برخوردار بودند .دوم ،شکست اعراب اقتدا
رژیمهای عربی را بی اعتبار ســاخته بود و فضا را برای نیروهای سیاسی نوظهور ،چون
جمعیت اخوانالمســلمین فراهم آورد .اسالمگرایان بیشترین بهره را از تبلیغ دربارهی از
دست دادن فلسطین بردند .سوم ،اسالمگرایان از برجسته کردن اورشلیم بعنوان پایتختی
سیاسی و نیز تهدید اسراییل در اورشلیم و اماکن مقدس اسالمی ،بعنوان عامل یارگیری
استفاده کردند.
همچنین جنگ ســبب شــد تا پیوندهای میان جمعیت اخوانالمسلمین و یکی دیگر از
مهرههای تحت حمایت بریتانیا یعنی "حاج امین الحســینی" ،مفتی اورشلیم و همدست
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توطیه گر نازیها استوارتر شود .ارتباط این دو به بیش از یک دهه پیش باز میگشت.
نخســتین ارتباط حاج امین الحســینی با جمعیت اخوانالمســلمین در دیدارش با "عبد
الرحمــان البنــاء" رخ نمود که در تشــکیل آن جمعیت ،برادرش حســن البنــاء را یاری
داده بود .نیز عبد الرحمان البناء هدایت "الجهاز الســری" را بر عهده داشــت ((11(.حاج
امین الحســینی هم مانند حســن البناء نقش بســیار با اهمیتی در ایجاد خوراک اولیهی
ناسیونالیســتهای عرب چون جمال عبد الناصر که میخواست جهان عرب را از لوث
وجود پادشــاهان فاســد پاک کند ،گردید .از دیدگاه ناسیونالیستهای عرب پیدایش
دولت اســراییل ســمبل ســرخوردگی و زبونی اعراب شــده ،و در ژرفای وجدانشان،
عقدهی حقارت و سرســپردگی در برابر حاکمیت شــاهان دست نشانده در کشورهای
نیمه مســتعمرهی مصر ،اردن ،عراق و عربستان ســعودی آفریده بود .اما حسن البناء و
جمعیت اخوانالمســلمین استدالل میکردند که ناسیونالیستهای عرب در اشتباهند و
ناسیونالیســم سکوالر ،بازسازی ملی و غربگرایی راه بجایی نمی برد .به نظر آنان یگانه
راه احیای دوباره دوران طالیی پیشــین جهان اســام ،بازگشــت به بنیادگرایی اسالمی
است.
در خاورمیانه چالشــی چند گونه در جریان بود که تعییــن کنندهی آیندهی این منطقه
بود .اسالمگرایان تنها یکی از نیروهایی بودند که با هم رقابت داشتند ،نیروهای دیگری
چون ناسیونالیست ها ،چپها (به شمول احزاب کمونیست در حال رشد) ،روشنفکران
ســکوالر ،طبقهی کارگر شــهری ،تجار و بازرگانان ثروتمند کــه در معامالت و تجارت
جهانی سهیم بودند ،فرهیختگان سنتی ،رهبران قومی و قبیله یی ،اشراف و فیودالها و
دست آخر حکومتهای سلطنتی و ارتشهای آنان نیز در این میان بودند .اسالمگرایان
در حکم خواجگان حرمســرا بودند که همه جا ســرک میکشــیدند ،سخت ضد چپ
و ناسیونالیســتها بودند .آنان همبستگی با فرهیختگان ســنتی را حفظ میکردند ،از
حمایت بســیاری از بازرگانان بهره مند میشدند و با افسران ارتش و دربار سلطنتی نیز
پیوند پنهان داشــتند .جنگ فلسطین محاسبات آمریکاییها و انگلیسیها را پیچیده کرده
بود ،زیرا هم ناسیونالیســتهای چپ و هم اســامگرایان بابت اسراییل بر غرب خرده
میگرفتند و این خود انگلیســیها و سپس آمریکاییان را در گزیدن نیرویی برای سرمایه
گذاری روی آن ،دچار مشکل کرده بود.
اســامگرایی نوع اخوانالمســلمین در دههی  1940بسرعت رشــد کرد .سعید رمضان،
داماد حســن البناء شعبات این جمعیت را در فلسطین و اردن سازماندهی کرد .آنان زیر
( ((11میشل ،صفحه .55

«بازی شیطانی»

54

پوشــش آماده سازی خویش برای جنگ با صهیونیست ها ،مقادیر زیادی سالح ،عمدتا
از کانال اعضاء سریشــان در "الجهاز السری" که با ارتش مصر پیوندهایی داشتند فراهم
کردند .اتحاد حســن البناء -حاج امین در بســتر جنگ فلســطین رخ نمود و این اتحاد
کمک زیادی به جمعیت اخوانالمســلمین برای گســترش دامنهی فعالیتش به سوریه،
اردن ،لبنان و فلسطین کرد.
حاج امین الحســینی دورهی کاری پر فراز و نشــیبی داشــت .جهان بینی پارانوییدی
و مالیخولیایی یهود ســتیزانهی او و حمایت آشــکارش از هیتلــر او را از دیدگاه تاریخ
دانان موجودی حقیر نمایانده اســت ،اما او از آغاز دســت پروردهی بریتانیا بود .حاج
امین بر اندیشــهی چندین نسل از بریتانیاییها از جمله "فریا ستارک"( ،((12مامور مشهور
اینتلیجنس سرویس ،تاثیری افسونگرانه داشته است ،چنانکه برای نمونه فریا ستارک او
را با احترام چنین توصیف میکند" :او در سپید جامهیی گشاد و تمیز نشسته بود .مردی
در اوان  40سالگی .عمامه اش گویی هالهیی از نور دور سرش ساخته است ،با چشمانی
(((12
آبی و درخشان ،بسان درخشش دو ستارهی بامدادی!"
فعالیــت حــاج امین در آغاز بســیار عادی بــود .او که از خانوادهیی سرشــناس عرب
فلســطینی بود ،در جامع االزهر ،دانشگاه اسالمی مصر تحصیل کرد ،اما نتوانست آنرا
به پایان برساند .پس از جنگ اول جهانی ،در بنگاه خبری رویتر بعنوان مترجم مشغول
به کار شــد .حاج امین بتدریج در سیاســت فلســطین درگیر شد ،او نشــان داد که در
خشونت طلبی و نیز بکار بستن تیوریهای توطیه آمیز متحجرانه و یهود ستیزانه همچون
"پروتکلهای پیشــگامان صهیون"( ((12شــامهی تیزی دارد .او بزودی به سبب نقشی که
(Freya Stark ((12
(Joseph B. Schechtman, The Mufti and the Fuehrer (New York: Thomas ((12
.287 .p ,)1956 ,Yoseloff
( ((12در زبان عربی "بروتوکوالت حکماء صهیون" گفته میشود .جزوهیی که در آن نقشهی
یهودیان برای سلطه بر جهان بیان شده است .این جزوه نخستین بار بسال  1903در روسیه تزاری
منتشر شد .در پی آن در سال  1921روزنامهی  The Timesلندن در سلسله مقاالتی بیان داشت که
متن این جزوه برگرفته از یکی از آثار طنز نویس فرانسوی  Maurice Jolyبا نام "دیالوگ میان
مونتسکیو و ما کیاولی در جهنم" است که در آن به جاه طلبی ناپلیون بناپارت حمله میکند24 .
پروتکل این متن دستور العملی است برای برجستگان صهیونیست که بر ملل غیر یهودی مسلط
شوند و برای این امر شیوهیی آنان تبلیغ عقاید لیبرال بشدت رادیکال آزادی رسانههای ارتباط
جمعی ،منسوخ ساختن ارزشهای میهنی و اخالق سنتی است .هدف کنترل عقاید جمعی بوسیلهی
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 آشــوبهای یهود ستیزانه داشت دستگیر شــد .اما در " 1920هربرت سامویل"(،((12
نماینــدهی بلند پایــهی بریتانیایی در امور فلســطین که خود یک یهــودی بود ،حاج
امیــن را مشــمول یک عفو ویژه کــرد و "راهش را در صعود از نردبــان قدرت هموار
ساخت ((12(".گرچه اعتبار حاج امین به عنوان عالم اسالمی در حد صفر بود" ،سر رونالد
ستورس"( ،((12فرماندار اورشلیم ،با تدارک انتخابات تقلبی حاج امین الحسینی را مفتی
اورشلیم کرد .در "فرهنگ سیاسی خاورمیانه در قرن بیستم" چنین میخوانیم که مفتی
"نمایندهی مذهبی مســلمانان اســت و عموما دربارهی مسایل مختلف فتوا میدهد .در
اکثر کشورهای اسالمی مفتی از سوی دولت منصوب میشود .مفتی شخصیت معنوی
و اجتماعی تاثیرگذاری دارد و دارای احترام فراوان است .تنها استثناء در این میان مفتی
اورشــلیم ،حاج امین الحســینی ،بود (منصوب بسال  1921و معزول بسال  )1937که از
موقعیت مذهبیش برای تحکیم رهبری سیاســی خویش استفاده میکرد ((12(".یک سال
بعد ،هربرت ســامویل" ،شورای عالی مســلمانان" را که وظیفه اش تنظیم اوقاف مذهبی
فلســطین بود ،تاسیس کرد و حاج امین را به سرپرستی آن گمارد .این دو پست ،قدرت
(((12
فراوانی به عوامفریب غیر قابل اعتماد مسلمان بخشید.
به موازات تشکیل اخوانالمسلمین ،حاج امین نیز در " 1931کنگرهی اسالمی اورشلیم"
را برپا کرد و سپس برای تامین مالی و جلب پشتیبانی از خویش به هند ،ایران ،افغانستان
و دیگر کشــورهای اسالمی سفر کرد .حاج امین حتی آن گاه که به آلمانها متمایل شده
بود ،هنوز اندکی از حمایت و حفاظت بریتانیا برخوردار بود ،چنانکه هنگامی که با 60
تن از مبارزان عرب فلسطینی که در سال  1936در جریان آشوب ضد انگلیسی دستگیر
شدند ،حاج امین به آسانی آزاد شد ((12(.سرانجام تمایل حاج امین به نازیها او را ناگزیر
پنداشته شده اند که سرانجام به برپایی تیوکراسی یهودی میانجامد .نخستین نسخهی این متن در
تابستان  1978پس از انقالب در ایران منتشر شد .سال  1985نیز بوسیلهی 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  1994بعهده گرفت .با
توجه به شواهد و استدالالت روزنامهی تایمز ،ارتباط این متن با رویدادی واقعی منتفی میدانند و
جنبهی تبلیغاتی آنرا برجسته میکنند( .م)
(Herbert Samuel((12
( ((12همانجا ،صفحه .21
(Sir Ronald Storrs ((12
(20th Century (Jerusalem: Political Dictionary of the Middle East in the ((12
.260 .p ,)1972 ,.The Jerusalem Publishing House Ltd
(.24-23 .Schechtman, pp((12
( ((12همانجا صفحه .45
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از فرار کرد .نخســت به لبنان ســپس به عراق و ایران ،و سرانجام پس از ابراز وفاداری
به آدولف هیتلر" ،یار صدیق او در همهی آســمانها" ،به برلین رفت .حاج امین در آلمان
مســوول بنگاه ســخن پراکنی دول محور در خاورمیانه شد ،و شــبکهیی از جاسوسان،
(((12
همچنین واحدهای "اس.اس" نازی را که همگی مســلمان و بیشترشــان بوســنیایی
بودند ،سازمان داد.
اما با ســقوط رایش سوم مخفیانه آلمان را از طریق اتریش ترک گفت ،و در فرانسه که
البته متفقین از دســتگیری او خودداری کردند ،مقیم شد .بویژه بریتانیا از استرداد او
خودداری کرد و معاون وزارت خارجه بریتانیای کبیر اعالم داشــت" :مفتی جنایتکار
جنگی نبوده اســت ((13(".سال  ،1946حاج امین پیروزمندانه به مصر بازگشت و پادشاه
مصر پذیرای وی شد .نیویورک تایمز در گزارشی در آ گوست  1946اعالن داشت" :از
این پس کعبهی اسالم سیاســی ،خانهی مفتی است در "ویال آیدا" نزدیک ایستگاه خط
آهن رشــدی پاشا که از اســکندریه تا حومهی رامله امتداد مییابد .به فاصلهی هر  8تا
 10یارد یک ســرباز مصری پیرامون باغ او نگهبانی میدادند و مفتی محافظان شخصی
نیز درون خانه اش داشــت ((13(".گزارش دیگری در همین زمینه میگوید که مفتی در
فعالیت سیاسی خویش از "پشتیبانی مالی فراوان" ملک عبدالعزیز[ابن السعود] ،پادشاه
(((13
عربستان ،و ملک فاروق ،پادشاه مصر ،برخوردار بوده است.
ظاهــرا بریتانیــا کینهیی از مفتی و روابطش با نازیها نداشــت ،و بزودی او را بعنوان
مســوول تبلیغات خود اســتخدام کرد .اینتلیجنس ســرویس بریتانیا در قاهره "بنگاه
خبری قاهره" را تاســیس کرد ،و نیز "ایستگاه رادیویی خاور نزدیک"()NEABS( ((13
که "نخستین مدیر آن آلفرد مارسک ،فرماندهی یک اسکادران هوایی ،بود .او مسلمانی
پارســا بود که تا پیش از جنگ ،در خاورمیانه خدمت میکرد و بیشــتر عمر خویش را
( ((12حاج امین ،در سنخنرانیهایش خطاب به واحدهای "اس اس" بوسنیایی ،التزام به نظم
اجتماعی ،ساختار خانواده و مبارزه علیه یهودیان را وجه اشتراک ایدیولوژی اسالمی و نازیسم
معرفی میکرد(.م)
( ((13همانجا صفحه .172
(Clifton Daniel, “A New Chapter for the Mysterious Mufti,” New York ((13
.1946 ,25 Times Magazine, August
(Joseph Alsop, “Crafty Fanatic Organizes Trouble in Palestine,” Boston ((13
.1947 ,17 Evening Globe, December
( ((13نام این ایستگاه بسیار قوی و پربار که زیباترین و اصیلترین نغمات عربی را با تازه
ترین اخبار شبانه روز پخش میکرد ،این بود" :محطة الشرق األدنی لالداعة العربیة" ،ایستگاه
رادیویی عربی در خاور نزدیک( .م)

«بازی شیطانی»

57

به مســایل اعراب اختصاص داده و حتی به اسالم نیز گرویده بود ((13(".شاید  MI6به
دلیل تجربهی حاج امین در همکاریش با نازیها بعنوان گوینده ،او را به اســتخدام در
آورد .شــخصی که از طریق دفتر خاور نزدیک  MI6فرســتندهی  NEABSرا اداره
میکرد" ،ســر کناهان کورنوالیس"( ،((13اشراف زاده و بانکدار بریتانیایی بود که بعدها
رییس "دفتر عربی" اینتلیجنس ســرویس در قاهره در خالل جنگ اول جهانی و مرکز
(((13
عملیات لورنس ،شد.
در  ،1946مفتی و اخوانالمســلمین مشــترکا نیروی شــبه نظامی  10هــزار نفری را در
فلسطین با نام "نجات دهندگان" ســازمان دادند .بریتانیا از این مساله چشم میپوشید و
آن را تحمل میکرد .همزمان ،در مصر مفتی و حســن البناء رهبری مشترکی را تشکیل
دادند و فرماندهی یکی از واحدهای نظامی اخوانالمســلمین در غزه به همکار سودانی
مفتی واگذار شــد .نیز در قاهره ،حســن البنا ،از حاج امین بعنوان رییس دولت جدید
فلســطین پشتیبانی کرد .شــاید اوج پیروزی حاج امین الحسینی بازگشت او به غزه در
ســپتامبر  1947باشد که دولت(اتحادیه ی) فلســطینی را اعالم داشت و خود را رییس
جمهوری فلســطین( ((13خواند .اما با شکست اعراب بوســیلهی نیروهای یهودی دولت
حــاج امین چندان نپایید .ولی حاج امین خود نجات یافت و به جنگهای دههی 1950
بازگشت.
پایــان زندگی حســن البناء نزدیک میشــد .آفتاب رژیم فاروق نیز بــر لب بام بود و
کرکسهای سیاسی مرگش را انتظار میکشیدند .در  ،1948بحران فلسطین رژیم فاروق
را ســخت بی اعتبار ،و هرگونه ایتالفی از نیروهای سیاســی با پادشــاه را دشوار کرده
بود .بحران اقتصادی همراه تظاهرات خشــونت آمیز ،سراســر کشور را فرا گرفته بود.
همبستگی اخوانالمسلمین و دربار هم لرزان شده بود و ناسیونالیستها و اسالمگرایان
با ســرزنش رژیم فاسد و نامسیول فاروق بدلیل شکست فلسطین در کمین بهره جویی
سیاسی بودند .سرانجام در دسامبر  1948فعالیت جمعیت اخوانالمسلمین ممنوع اعالم
شــد .بدنبال آن و چند هفته بعد یکی از افراد اخوانالمســلمین ،نخست وزیر" ،محمود
فهمی نقراشی" پاشا را ترور کرد.
دو ماه بعد نیز ،در ژانویهی  ،1949روزگار حسن البناء به ناگاه پایان یافت .حسن البناء
(.537 .Dorril, p ((13
Sir Kinahan Cornwallis
(((13
همانجا صفحه .540
(((13
همانجا صفحه .234
(((13
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در پی تیراندازیی در خیایانی نزدیک دفتر مرکزی "انجمن اســامی جوانان" در قاهره
(((13
کشته شد .ظاهرا این ترور بوسیلهی افسران امنیتی مصری انجام گرفت.
مرگ حســن البناء نشــانهی پایان دور نخســت فعالیت جمعیت اخوانالمسلمین و آغاز
دوری دیگر بود .بدنبال مرگ البناء کشــاکش و دســته بندیهای درون سازمانی برای
بدســت گرفتن قدرت آغاز گشــت و این ،در حالی بود که دولت مصر این جمعیت را
گاه منع قانونی میکرد و گاه تحمل .ســرانجام "حسن اسماعیل الحدیبی" رهبری عالی
جمعیت را پس از حســن البناء بدســت گرفت .او یک قاضــی مصری بود و برادرش
رییس گارد محافظ خانوادهی ســلطنتی فاروق .انتصاب "اســماعیل الحدیبی" برهبری
اخوانالمسلمین با اعمال نفوذ یکی از فیودالهای ثروتمند مصری بود 50(.سال بعد پسر
اســماعیل الحدیبی جانشینی پدر و رهبر جمعیت شــد ).در این گیر و دار هر یک از
جناحهای درونی اخوانالمســلمین هنوز پیوندهای خود را با بدنهی سیاست مصر حفظ
میکــرد؛ یعنی خبر چینی از میان ارتش و پلیس و تماسهای پنهانی با جنبش در حال
رشد "افسران آزاد" که در  1952قدرت را در مصر بدست گرفتند.
آشــکار بود که اخوانالمسلمین با وجود کشاکش داخلی برای زمان درازی پس از حسن
البنــاء نیز ،فعالیت خود را ادامه خواهد داد .اخوانالمســلمین ادامهی فعالیت خویش را
مدیون "سعید رمضان" است که دامنهی فعالیت و اثرگذاری آن را جهانی کرد ،و در مصر
نیز همچنان نیروی غالب و برتر با هزاران هوادار باقی ماند .کمکهای پولی عربســتان
ســعودی اخوانالمســلمین را زمانی که دولت مصر ضد آن بود همچنان نگاه میداشت.
گذشته از آن باید جمعیت اخوانالمسلمین مدیون جنگ سرد باشد ،که به بهانهی جنگ
صلیبی ضد کمونیسم ،نیرویی مضاعف یافته بود .در حقیقت این ،سیاستهای پنهانی
رهبران کلیدی پشــت پرده در جنبشهای اســامی با روح ستیزه جویی خشونت آمیز
زیرزمینی این سازمانها بود که بر روی هم آغازی شد که امروز" ،اسالم بنیادگرا" نامیده
میشــود .ظهور رژیمهای اسالمگرا در آغاز دههی  ،1970بویژه در افغانستان و سودان
نتیجهی مستقیم فعالیتهای پیشگامانهی حسن البناء ،سعید رمضان و وارثانشان بود.
با پایــان جنگ دوم جهانی ،ایاالت متحــدهی آمریکا نیز نخســتین گامهای خویش را
در خاورمیانــه برداشــت و گویی مقدر شــده بود کــه مناطق گســتردهیی از یونان و
ترکیه تا پاکســتان و هند ،جبههی اصلی جنگ ســرد باشــد .آنچه به خاورمیانه اهمیت
ویژهیی در گســترهی جنگ میان شرق و غرب داد ،نزدیکی آن به اتحاد شوروی و این
( ((13هیچکس بعنوان قاتل حسن البناء دستگیر نشد .بگفتهی بسیاری از تاریخ نگاران ،ترور
حسن البناء بدستور دولت وقت مصر و بوسیلهی افسران امنیتی دولت انجام شد.
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واقعیت بود که دو ســوم نفت جهــان در منطقهیی کوچک ،اطراف خلیج فارس نهفته
است .استراتژیســتهایی که پیمانهای ناتو ،بغداد ،سنتو و نیز "نیروی واکنش سریع"
و فرماندهــی مرکزی نیروهای آمریکا( ((13را بنیــاد نهادند ،اهمیت فوق العادهیی برای
تثبیت امنیت خلیج فارس قایل بودند .همین استراتژیستها به اصطالح تهدید از سوی
اتحاد شــوروی را به تقابل با ناسیونالیســم عربی و ایرانی خودجوش که نفت منطقه را
بخشی از ثروت ملی خویش میدانند ،پیوند زدند و برای شکست دادن ناسیونالیستها
و ایجاد زنجیرهیی از کشــورهای ضد شوروی ،ایاالت متحدهی آمریکا طرح حمایت از
اســامگرایی افراطی را بنیان ریخــت و آن را از خاورمیانه عربی به اردوگاه پناهندگان
افغان در پاکستان و درخاک افغانستان گسترش داد.
و اکنون ،یکبار دیگر ،اخوانالمسلمین در انتظار!...

( ((13سنتکام ،این نیروی تحت فرماندهی وزارت دفاع ایاالت متحدهی آمریکا که در سال
 1983تاسسیس شد .حوزهی فعالیت آن خاورمیانه ،شمال آفریقا و آسیای مرکزی است .سنتکام
نیروی عمدهی آمریکا در جنگ خلیج فارس و نیز در جریان اشغال عراق در سال  2003بود که در
حال حاضر در ماموریت جنگ عراق و افغانستان هستند .پایگاههای نظامی سنتکام در کشورهای
کویت ،بحرین ،قطر ،امارات متحدهی عربی ،عمان ،پا کستان ،جیبوتی در آفریقا و آسیای مرکزی
دارد .فرماندهی سنتکام را از  7جوالی  2003ژنرال "جان ابیزید"( )John Abizaidبر عهده دارد.
پیش از او ژنرال "تامی فرنکس"( )Tommy Franksاین سمت را عهده دار بود( .م)
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بازی نفتی با اسالم
جنگ سرد

روی بشکه نفت
"هرمــان ایلتس"( ،((14کــه آن زمان دیپلمات آمریکایی جوانــی در جده بوده و بگفتهی
خویش حسن البناء را بخوبی میشناخته است ،اینگونه بازگو میکند" :نخستین بار حسن
البناء را در عربســتان ســعودی دیدم ،در واقع او برای دریافت پول از دولت آن کشور
میآمد .او را در منزل وزیر دارایی وقت عربستان سعودی ،شیخ محمد سرور[سبحان]،
که خود مردی دیندار و حامی البناء بود ،مالقات کردم" .سرور" بردهیی آزاد شده بود
که بیشتر مسایل مالی مرتبط با اخوانالمسلمین را اداره میکرد .او از سیاه پوستان اهل
(((14
سودان بود".
سال  1948بود ،و چند ماه پیش از ترور حسن البناء در قاهره" .ایلتس" اغلب در منزل
"ســرور" با حســن البناء دیدار میکرد" .الیتس" بیاد میآورد که" :او[حسن البناء] بارها
به عربســتان میآمد ،زیرا عربستان سعودی اصلی ترین منبع مالی وی بود ".از  20سال
پیش ،هنگام تاســیس اخوانالمســلمین ،این جمعیت نیرویی قدرتمند و تهدید آمیز در
مصر پدید آورده بود و با کمک واحدهای شبه نظامی سری خود تروریسم و جاسوسی
در ارتش و سازمانهای اطالعاتی را حمایت ،و رقبای سیاسی خویش را مرعوب میکرد.
یکی از دیپلماتهای پیشــین ایاالت متحده که از عرب شناســان پیشــرو و نیز سفیر این
کشــور در مصر وعربستان شد ،میگوید" :من او را بسیار بسیار صمیمی یافتم .او هیچ
گونه تردیدی در مالقات با غربیان ندارد".
(Hermann Eilts ((14
( ((14این گفتار از مصاحبهیی که در تاریخ آوریل  2004با 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 دورهی کاریش ،در خلیج فارس و شبه جزیرهی عربستان پستهای
گونا گون داشته است.
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"ایلتس" دربارهی جنبش حســن البناء با او به بحث ننشست ،ولی افسران سیاسی ایاالت
متحده در قاهره در دههی  1940چنین کردند .ایلتس میگوید" :اطالع دارم که آن زمان،
برخی از همکاران من در سفارت آمریکا در قاهره با حسن البناء مالقاتهای منظم داشته
انــد ،و او را کامال همدل یافتــه اند " ".تماس با او بویژه برای کســب اطالع بود ،زیرا
اخوانالمسلمین آن زمان بلحاظ سیاسی وزنهی مهمی بشمار میرفت ،و گمان نمی کنم
که خطری برای ما بوده باشــد .اگرچه زمانی که نخست وزیر [مصر] بوسیلهی "الجهاز
الســری" ترور شــد ،نگرانیهایی نیز پیدا شــد .ما بیش از هر چیز نگران ثبات منطقه
بودیــم ،و داوریمان این بود که چنین ترورهایی ،هر چند نگران کننده ،اما خبر از عدم
ثبات سیاسی جدی نمی داد".
هرگز شــگفت آور نیست که دیپلماتهای ایاالت متحده در مصر و عربستان در خالل
دههی  1940تماسهای منظم خویش را با اخوانالمســلمین ،با علم به ماهیت خشــونت
آمیــز و تمایالت فاشیســتی ایــن جمعیت ادامــه دادند .رژیم ملک فاروق در شــرف
سرنگونی بود و ماهیت رژیم آیندهی مصر در هالهیی از ابهام .بگفتهی "سعید ابوریش"
"اخوانالمسلمین که به سرعت در حال رشد بود ،در آن هنگام  1.5میلیون عضو داشت
و تنها نیروی سیاســی بود که حاکمیت را به چالش میکشــید ((14(".اما هنوز بســیاری
از کارگزاران ایاالت متحده در منطقه شــیفتهی نگرش ضد کمونیســتی ســتیزه جویان
اخوانالمسلمین بودند.
اخوانالمســلمین و جمعیتها و ســازمانهای اسالمی ســنتی در منطقه ،محور مباحث
گوناگون در واشــنگتن بودند .آیا اســام سپری در برابر کمونیســت است؟ یا اسالم
سازمان یافته نیرویی واپسگرا و فرا محافظه کار است که جهان بینی ضد غربی ذاتیش،
آنرا پذیرای سیاستهای مبارزهی طبقاتی چپها کرده است؟ آیا ایاالت متحدهی آمریکا
خواهد توانســت بر ســازمانهای اســامی بگونهیی تاثیر گذارد که بتواند پایهیی برای
جامعهی مدنی جدیدی در خاورمیانه باشد ،یا منافع آمریکا در همبستگی با تجددگرایان
ســکوالر اســت؟ ایاالت متحده در خاورمیانه هنوز در آغاز راه بود .شــمار اندکی از
شــخصیتهای آمریکایی تجربهیی در خاورمیانه داشتند .دانشــگاههای آمریکایی در
زمینهی پژوهش و مطالعات خاورمیانهیی بشــدت ضعیــف بودند و به رغم پیروزی در
(Said K. Aburish, Nasser: The last Arab (New York: Thomas Dunne ((14
 .30 .p ,)2004 ,Books, St. Martin’s Pressتخمینهای دیگر شمار اعضای اخوانالمسلمین
را چند صد هزار بیان داشته اند.

«بازی شیطانی»

62

جنگ دوم جهانی ،نیروهای نظامی ایاالت متحده حضور پررنگی در شــمال آفریقا و
خلیج فارس نداشتند .سیا که دانش آموختگان "آوی لیگ" و هر که را عربی میتوانست
ســخن بگوید جذب میکرد ،در این زمینه بسیار بی تجربه بود .از آغاز تاسیس سیا در
 1947تا دست کم دههی  ،1950این سازمان متکی به اینتلیجنس سرویس بریتانیا بود.
بگفتهی مایلز کاپلند ،که در آن ســالها بعنوان عامل ســیا در خاورمیانه خدمت میکرد،
(((14
"نگرش ما گونهیی انتظار تا دانستن نتیجهی کارمان" بود.
خاورمیانه حیات خلوت بریتانیا بود .و بریتانیا آنرا هوشیارانه مینگریست .مصر ،عراق
و ایران اگرچه اســما کشورهایی مستقل بودند اما بریتانیا بشکل دوفاکتو اختیاردارشان
بود .فلســطین و اردن رسما تحت الحمایه بریتانیا بودند .کویت و شیخ نشینهای خلیج
فارس و نیز هند و پاکســتان( ،((14مستعمرات بریتانیا بودند .با وجود این ،تسلط بریتانیا
بر منطقه و نفت آن رو به زوال بود ،و نقش آمریکا پس از جنگ دوم در حال فزونی.
ورود آمریکا به منطقه از عربســتان سعودی آغاز شد ،کشوری که نقطهی اتکاء حضور
آمریکا در منطقه گردید .اما حمایت عربستان سعودی از اخوانالمسلمین همواره ایاالت
متحده را با مســالهی بنیادگرایی اســامی روبرو میکرد .پیوندهــای ایاالت متحده با
عربســتان سعودی و بطور کلی خاورمیانه ،با هدف دســتیابی به نفت و کنترل جنگ
ســرد بود .ولی از همان آغاز ورود به خاورمیانه ،بی تجربگی و عدم شــناخت فرهنگ
منطقه ،بویژه اسالم ،سیاست ایاالت متحده را با مشکل روبرو کرد.
مطابق تاریخهای رســمی ،ورود ایاالت متحده به خاورمیانه از سال  1945و در جریان
دیداری بر دریاچهی المره( ((14بوده اســت .آنجا ،فرانکلین روزولت بهنگام بازگشت از
کنفرانس یالتا به واشــنگتن ،در فوریه با ملک عبدالعزیز ابن الســعود دیدار کرد .این
نخســتین دیداررییس جمهور ایاالت متحده و پادشــاه ســعودی و آغاز روابط نیم قرن
آینده میان دو کشور بود.
(Miels Copeland, The Game of Nations (New York: Simon & . ((14
184 .p ,)1969 ,Schuster
( ((14هندوستان -شبه قاره – پیش از تجزیهی بخشی از آن بنام پا کستان( .م)
( ((14البحیرة المرة الكبرى ،در یاچهی نمک میان راه بخش شمالی و جنوبی کانال سویز .در
جریان جنگ شش روزهی اعراب و اسراییل در سال  1967این کانال بسته شد و  14کشتی تا سال
 1975در این دریاچه بدام افتادند که به "کشتیهای زرد" معروف شدند .دلیل این نامگذاری پوشیده
شدن دکلهای کشتی از شن بهنگام طوفان صحرایی بود که رنگ کشتیها را زرد مینمایاند(.م)
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اما پیش از دیدار روزولت و ابن السعود ،دو رویداد تعیین کننده پیش آمد.
نخست ،امضاء توافقنامهی نفتی  1933در عربستان بود که زمینهی رشد یک ابرقدرت
نفتــی جهانی بنام کمپانــی نفتی عربی -آمریکایــی (آرامکو( )((14گشــت .دالل این
معاملهی با اهمیت کســی نبود مگر "عبدالله" فیلبی ،جاسوس انگلیسی که خاندان ابن
الســعود و برادرخواندگان وهابی او را در بدســت گرفتن قدرت در میانهی جنگ اول
جهانــی و پس از آن یاری رســانده بــود .فیلبی در اواخر دهــهی  ،1920ماموریتهای
دولتی خویش را رها کرد و بقصد تجارت شــخصی ،به خاندان ابن الســعود روی آورد.
فیلبی چنان پیوند اســتواری با او داشت که از سیاستهای بریتانیا فاصله گرفت و در
کمال بهت و ناباوری دوســتان ،خانواده و همسرش به اسالم گرویده ،نام "عبدالله" بر
خود نهاد .اما تغییر آیین او شــوخی و ترفندی بیش نبود .او در یادداشــتهای روزانه
اش بشــوخی مینویسد" :چقدر خوب است که چون مســلمان شوم ،میتوانم چهار زن
اختیار کنم ((14(".آشــکار است که آتییست درس خواندهی کمبریج ،همانگونه که خود
به دوســتانش گفته بود(" ،((14اســام را نه بخاطر ایمان بدان ،که برای آســان کردن کار
میخواهد ".فیلبی پس از گرویدن به اســام به زیارت مکه رفت و چندین همسر برای
خود اختیار کرد که یکی از آنان کنیز دوشــیزهیی بود که ابن الســعود بنام هدیه به او
بخشــیده بود .اما عالقهی حقیقــی فیلبی ثروت اندوزی بود ،و در جده گفته میشــد
کــه فیلبی "نباید عبدالله ،بندهی خدا ،باشــد؛ بلکه بایــد او را عبدالقرش ،بندهی پول،
نامید ((14(".فیلبی تاجر ،نمایندهی رســمی کمپانی "فورد" در عربســتان شــد( .گرچه
خود او گفته اســت که "من از هیاهو و منظرهی موتور اتوموبیلها بیزارم ((15()".فیلبی
ســرانجام نمایندهی استاندارد اویل کالیفرنیا (سوکال( ) ((15شد و با استفاده از دوستیش
با ابن السعود معاملهی سوکال برای فعالیت این کمپانی در عربستان -بهشت فیلبی -را با
تخفیف  50هزار پوندی( 250هزار دالری) و اجاره بهای ساالنه  5هزار پوند ،جوش داد.
مقرر شــد ،که توافقنامه بمدت  60سال و در منطقهیی به وسعت  360هزار مایل مربع،
()Arabian-American Oil Company (Aramco ((14
(Elizabeth Monroe, Philby of Araibia (New York: Pitman Publishing ((14
,Corporation
.24 .p ,)1973
( ((14همانجا صفحه .164
( ((14همانجا صفحه .168
( ((15همانجا صفحه .211
(Standard Oil of California ((15
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یعنی نیمی از مســاحت ایالت تگزاس معتبر بماند ((15(.پادشاه سعودی در برابر درآمدی
اندک ،ارزشمندترین گنجینهی کشورش را فروخت ،و حضور ایاالت متحده در منطقه
با فعالیت اســتاندارد اویل کالیفرنیا که بعدها شرکای آرامکو یعنی تگزاکو( ((15و سپس
(((15
اگزون( ((15و موبیل( ((15بدان پیوستند ،آغاز شد.
اما رویداد دوم ،بیانیهی ســال  1943روزولت بود ،که از آن پس عربســتان ســعودی را
زیر چتر حمایتی ایاالت متحده میبرد .روزولت اعالن داشت" :من به این نتیجه رسیده
ام که دفاع از عربســتان ســعودی برای دفاع از ایاالت متحــدهی آمریکا امری حیاتی
(((15
است".
حمایت روزولت از عربستان سعودی چندین هدف را دنبال میکرد .آشکارترینش نفت
ارزشمند عربستان بود و هدف استراتژیک آن ،ناشی از نگرانی ایاالت متحده از تهدید
(هر چند دور) اتحاد شوروی در احاطه بر خلیج فارس .اما هدف تاکتیکی دیگری نیز
در میــان بــود و آن به بریتانیا ،یکی از متحدان آمریکا ،باز میگشــت .گرچه لندن در
منطقه ،بویژه در جنوب ایران و عراق ،دست باال داشت ،اما رقابت سختی میان آمریکا
و بریتانیا -و در حد کمتری با فرانسه و ایتالیا -برای دستیابی به نفت خاورمیانه جریان
داشت.
چهار سال پیش از دیدار روزولت و پادشاه سعودی بر عرشهی کشتی ،بنظر میرسید که
روزولت مایل اســت عربستان را به بریتانیا بســپارد ،زیرا لندن قدرت غالب و برتر در
منطقه بود و آمریکا تجربهی اندکی در خاورمیانه داشــت .روزولت از آجودان خویش
(Daniel Yergin, The Prize: The epic Quest for Oil, Money, and Power ((15
.291 .p ,)1991 (New york: Simon & Schuster
(Texaco ((15
(Exxon ((15
(Mobil ((15
( ((15کمپانی استاندارد اویل کالیفرنیا (سوکال) در آغاز بخشی از مونوپل راکفلرها بود.
کمپانی نفت تگزاس یا تگزاکو سرانجام در سوکال ادغام شد و به چورون تغییر نام داد و اکنون با
نام چورون تگزا کو شناخته میشود .دو موسسه دیگر راکفلریعنی استاندار اویل نیوجرسی (اسو،
و بعدها اگزون) و نیز استاندارد اویل نیویورک (سوکانی ،و بعدها موبیل) در هم ادغام شده و نام
اگزون-موبیل یافتند.
(Quoted in David Holden .1943 ,18 February ,8923 Executive Order ((15
,and Richard Johns, The House of Saud (New York: Holt, Rinehart and Winston
.123 .p ,)1981
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چنیــن میخواهد" :به بریتانیاییها بگویید که امیدوارم آنان تامین پادشــاه ســعودی را
عهده دار شــوند ،آنجا دور از دســترس ما است ((15(".اما اســتاندارد اویل کالیفرنیا و
کمپانی نفت تگزاس ،شــرکایی که بزودی نام آرامکــو یافتند ،خواهان این نبودند .آنها
"هارولد ایکیز"( ،((15وزیر کشــور و دســت راست روزولت ،و ســپس خود روزولت را
متقاعــد کردنــد ،که ایاالت متحده بایــد در برابر بریتانیا که به نظــر آنها "راه خود را
زیرکانه بســوی عربستان سعودی باز میکرد" ،بایستد ((16(.سرانجام در خالل جنگ دوم
جهانــی دو متحد -بریتانیا و آمریکا -به معاملهیی دســت زدند و نفــت خاورمیانه را
میان خود تقسیم کردند .روزولت به "لرد هالیفکس" ،سفیر بریتانیا چنین گفت" :نفت
ایران...برای شما ،در نفت کویت و عراق سهیم میشویم ،و نفت عربستان سعودی نیز
(((16
از آن ما است".
روزولــت در تلگرامی به چرچیل میگوید" :لطفا تضمین مرا دربارهی این مســاله که ما
چشمداشــتی به میدانهای نفتی شــما در عراق و ایران نداریم ،بپذیرید ".و چرچیل که
به تنهایی معمار امپراتوری نفتی لندن ،در آنســوی دریاها اســت ،پاسخ میدهد" :اجازه
بدهید متقابال به شما اطمینان کامل بدهم که ما هرگز تصوری از تالش برای مداخله در
منافع شــما در عربستان ،نداریم( ((16(".البته هر دو دروغ میگفتند .بریتانیا مدتی دراز
در طمع نفت عربستان بود و ایاالت متحده بزودی راه خود را در امتیازهای نفتی ایران
و عراق باز کرد).
دیدار روزولت و ابن الســعود شــراکت آمریکایی -ســعودی را به مرحلهی اجرا رساند.
برای تدارک این دیدار ،کشــتی مورفی( ((16از ناوگان ایاالت متحده برای بردن پادشــاه
سعودی که هیچگاه از محدودهی عربستان خارج نشده بود ،مامور شد .پادشاه با کلیهی
تسهیالت و همراه خانواده و مالزمان و پیشخدمتهایش و نیز گوسفندانش برای قربانی
و حتی خیمهها برای خواب بر عرشــه کشتی ،همراهی شد" .الیوت روزولت"( ،((16پسر
(.394 .Yergin, p ((15
(Harold Ickes ((15
( ((16همانجا صفحه .397
( ((16همانجا صفحه .401
( ((16همانجا.
(U.S.S Morphy ((16
(Elliott Roosevelt ((16
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رییس جمهور ،دیدار روزولت و ابن الســعود بر عرشــه کویینسی( ((16را چنین توصیف
میکنــد" :خواهرم آننا ،آن روز برای مســافرت به قاهره از پــدرم خداحافظی کرد؛ بر
خالف عادت مســلمانان که زنان را گوشــه نشــین میکنند ...پدر ســخنانش را با ابراز
اطمینان به ابن الســعود در این باره که آمریکا هرگز حرکتی خصمانه نســبت به اعراب
نخواهد داشت ،خاتمه داد ...و ابن السعود که نگاهی رشک آمیز به ویلچر پدر داشت،
هنگامی که پدرم بی درنگ ویلچر را به او هدیه کرد ،هیجان زده شــد ((16(".آن ویلچر
یدکی بود ،و بســیار کوچک برای جثهی بزرگ پادشــاه سعودی! ولی این ،برای پادشاه
کافــی بود که خــود را "دو قلوی" روزولــت بنامد و در حقیقت ،ویلچر ســمبل آغاز
اتحاد رســمی آمریکا و عربستان بود" .ســولزبرگر"( ،((16مقاله نویس نیویورک تایمز در
آن هنگام ،از چشم انداز آیندهی دستیابی ایاالت متحده به ذخایر نفتی فراوان عربستان
سعودی ،هیجان زده میشود و مینویسد" :ذخایر نفتی فراوان عربستان سعودی به تنهایی
(((16
این کشور را از نظر دیپلماسی آمریکایی از هر کشور دیگری با اهمیتتر میکند".
روزولت نیز چندان که به نفت میاندیشید ،اسالم برایش مهم نبود.
بیانیهی  1943روزولت برای دفاع از عربســتان ســعودی از ســوی هر کدام از روسای
جمهور ایاالت متحده در ســالیان بعد تصدیق شــد ،بویژه ،دکتریــن  1957آیزنهاور و
دکترین  1980جیمی کارتر بر آن مهر تایید نهادند .ســال  1944ایاالت متحده نخستین
هیات نظامیش را به عربســتان گسیل داشــت ،و در  1945توافقنامهی همکاری نظامی
میان آمریکا و عربســتان امضاء شد ،و بر اساس آن آمریکا در ظهران ،در خلیج فارس،
پایــگاه هوایی تاســیس میکرد .این پایگاه نظامی تا دهــهی  1960بعنوان مرکز عملیات
هوایی آمریکا بکار میرفت .بدنبال آن موافقتنامهی دیگری در  1949به امضاء رســید
که به ایاالت متحده اجازهی فعالیت یک تیم جســتجوگرش را در سراسر شبه جزیرهی
عربستان و نیز استقرار  43هزار نیروی ارتشی و هوایی میداد .در سال  1951نیز طبق
پیمانــی دیگر ،ایاالت متحده اجازه یافت کــه بطور دایم یک هیات آموزش نظامی در
( Quincy ((16کشتی حامل رییس جمهور روزولت در "البحیرة المرة الكبرى" ،که ابن
السعود در آنجا با وی دیدار کرد(.م)
(,Elliott Roosevelt, As He Saw It (New York: Duell, Sloan and Pearce ((16
.244 .p ,)1946
(Sulzberger ((16
( ((16نگاه کنید به کتاب  Yerginصفحات  404و  405آمده است.
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عربستان داشته باشد.

(((16

از همان آغاز نیز ،روابط ایاالت متحده و عربستان بر اساس اهدافی معین بود که شامل
گسترش پهنهی استخراج نفت ،عقد موافقتنامههای نظامی دوجانبه و هجوم مردان نفتی
تگزاس ،اوکالهما و لوییزیانا به پادشاهی عربستان سعودی بود .ایاالت متحدهی آمریکا
با بریتانیای کبیر بعنوان رقیب و شــریکش ،عربســتان را با پیمانهای نظامی گوناگون
محاصره کردند .در  1951ایاالت متحده و بریتانیا پیشــنهاد تشکیل "بلوک خاورمیانه"
را دادنــد که این دو کشــور و نیز فرانســه را با ترکیه ،اســراییل و اردن متحد یکدیگر
میســاخت .آنان خواهان نزدیک شــدن به مصر نیز بودند ،ولی زمانی که دانســتند،
پادشــاه مصر زیر فشــار ناسیونالیستهای بشــدت ناخرسند از تشــکیل دولت جدید
اســراییل ،است ،و محترمانه پیشنهاد آنها را رد میکند ،صرفنظر کردند .سپس بریتانیا
دست بکار عقد معاهداتی با ترکیه ،عراق ،ایران و پاکستان شد که سرانجام "پیمان بغداد"
نامیده شــد .ایاالت متحده کــه خود در حال برقراری پیوندهایی با کشــورهای منطقه
بود و میخواســت دســت بریتانیا را از نفت خلیج فارس کوتاه کنــد ،به پیمان بغداد
نپیوســت .یکی از تحلیلگران تیزبین آن زمان و نویسندهی "شورای روابط خارجی" ،به
شــیوهیی کنایه آمیز مینویســد که بریتانیا پیمان بغداد را "برای حفظ موقعیت خویش
در عــراق و نیز نگاه داشــتن حداقل تاثیرگذاریش در خاورمیانــه"( ،((17تدارک میدید.
بزودی پیمان بغداد زمانی که انقالب  1958بوقوع پیوســت از هم گســیخت .هنگامی
که شــاه منصوب بریتانیا در عراق( ((17بوســیلهی اتحاد ناسیونالیستهای عراق و حزب
کمونیســت عراق(حکومت عبدالکریم قاسم) سرنگون و آنگاه اعدام شد ،پیمان بغداد
دیگر وجود خارجی نداشــت و با پیمان ســنتو که در آن ایاالت متحده ،بریتانیا ،ترکیه،
ایران و پاکستان عضو بودند ،جایگزین شد .پاکستان نیز بواسطهی "سازمان پیمان جنوب
شرقی آسیا" با غرب پیوند داشت.
پیمانهای انگلیســی -آمریکایی در خاورمیانه بر اهرمهــای نفوذ خارجی چون قدرت
برتــر نظامی ،اقتصادی و دیپلماســی اســتوار بود .چنانکه آرام آرام جنگ ســرد پیش
(David Long, The Kingdom of Saudi Arabia (Gainesville: University ((16
.116 .p ,)1997 ,Press of Florida
( ((17برای بهترین اظهار نظر پیرامون دیدگاه ایاالت متحده دربارهی مسالهی امنیت ملی در
خاورمیانه در خالل سالهای  1945تا  1958نگاه کنید بهC. Campbell, The defense of the :
.)1960 ,Middle East (New York: Frederick C. Praeger
( ((17ملک فیصل (م)
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میرفــت ،عامــل دیگری برای حفظ موقعیــت ایاالت متحدهی آمریــکا و بریتانیا در
منطقه رخ مینمود؛ توانایی فرهنگی و مذهبی اسالم سیاسی .در این راستا ،بویژه نقش
آیندهی عربستان سعودی بعنوان واتیکان اسالمی حایز اهمیت بود .همچنانکه عربستان
ســعودی بعنوان وزنهیی در برابر مصر ،ناصر و ناسیونالیسم در کنار ایاالت متحده قرار
میگرفت ،شــماری از ســازمان دهندگان اخوانالمســلمین بعنوان عامالن پنهانی برای
سازماندهی راست اسالمی در منطقه به تکاپو افتادند و در این میان شاید سعید رمضان
برجسته ترینشان باشد.
سعید رمضان ،ایدیولوگ کلیدی اخوانالمسلمین ،بعنوان سفیر غیر رسمی اسالم سیاسی
در خدمت عربســتان ســعودی درآمد .آنگاه که اخوانالمســلمین ،همزمان با مخالفت
روزافزونش با رژیم ناصر ،برای ماندن در صحنهی سیاسی مصر تالش میکرد ،عربستان
ســعودی نه تنها حمایت مالی خویش را از برادران مســلمان دریغ نداشــت ،که خاک
عربســتان را پناهگاه امن آنان کرد .شــاهان سعودی چنان ذهنشان از تهدید کمونیسم پر
شــده بود که اخوانالمســلمین و دیگر گروههای اسالمی افراطی را نوک پیکان جنبش
ضد کمونیســتی میدیدند .نیز به همین اندازه پادشاهان سعودی رژیم ناصر را تهدیدی
شــوم میپنداشــتند ،زیرا ناصر -که بر کشــور فقیر مصر حکومت میکرد -در فکر
نفت عربستان بود .اینگونه ،عربستان سعودی به دلیل دو ویژگی ضد کمونیستی و ضد
ناسیونالیسم عربی اخوانالمسلمین از رشد آنها در مصر و نیز سراسر خاورمیانه حمایت
و پشتیبانی کرد.
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نام و هویت احمدی نژاد
چرا نباید

"سعید رمضان" باشد؟
اواخر تابســتان  ،1953دفتر ُاوال( ((17کاخ سفید شاهد دیداری میان پرزیدنت "دوالیت
آیزنهــاور" و جوان فتنه جوی خاورمیانهیی بود .دیداری که که کمتر به آن توجه شــده
اســت .در عکس سیاه و سفید و نه چندان آشکار ثبت شــده از این دیدار ،آیزنهاور با
چهرهیی پدربزرگ گونه که در آن زمان  63ســال داشــت ،در لباسی خاکستری رنگ،
بحالت راســت ،ایستاده است ،و در ســمت چپ او ،جوانی مصری با پوستی زیتونی،
در لباســی تیره رنگ ،با ظاهری آراســته و با ریشــی انبوه و موهای کوتاه شدهی سر،
در حالیکه دســتهای کاغذ بدست دارد ،دیده میشود .او با بیش از یک دهه تجربه در
قلب سیاســتهای خشن و پر شر و شور جهان اسالم  ،تنها  27سال دارد ،و مشتاقانه به
چهرهی رییس جمهور خیره شــده اســت .در کنار او عدهای در لباسهای عربی دیده
میشــوند ،برخی دیگر که ردا و جامهی مسلمانی به تن دارند ،اعضای هیات نمایندگی
از پژوهشــگران ،روحانیون و فعاالن کشــورهای هند ،ســوریه ،یمن و نیز شمال افریقا
هستند.
آن که در آن روز تابســتانی ماه ســپتامبر ،از رییس جمهور دیدار کرد "سعید رمضان"
ایدیولوگ و مبارز اخوانالمســلمین بود .او بواسطهی ازدواج با "وفا البناء" ،دختر "حسن
البنــاء" ،به نوعی مدعــی جایگاهی برتر در حلقهی اخوانالمســلمین برای خویش بود،
زیرا داماد بنیانگذار"اخوانالمســلمین" شــده بود .در آن عکس ،رمضان در کنار رییس
جمهور احترام انگیز و بی آزار به نظر میرسید ،اما جمعیت اخوانالمسلمین ،دست کم
از اواخر دههی  ،1940در سرتاســر خاورمیانه به جمعیتی تروریســت و متحجر مشهور
بود .هوادران این ســازمان ،چند تن از افســران مصری و نیز رییس جمهور این کشــور
را به قتل رســانده بودند ،و درســت  5ماه پیش از آنکه رمضان با آیزنهاور دیدار کند،
(Oval office ((17

«بازی شیطانی»

70

اخوانالمسلمین از ســوی رژیم در حال سقوط ملک فاروق ،پادشاه مصر ،غیر قانونی
شناخته شده بود .اما اخوانالمسلمین ناپدید نشد.
به درازای  50سال آینده ،اخوانالمسلمین بتناوب عقب نشینیهای تاکتیکی میکرد ،به
آرامی نیرو و نفوذش را باز مییافت و ایدیولوژی خویش را با بنیاد نهادن شــعباتش در
اردن ،ســوریه ،کویت و دیگر کشورها میگستراند .سعید رمضان تا پیش از مرگش در
سوییس در سال  ،1955سازمانده اصلی اخوانالمسلمین در سطح جهان بود.
بــه رغم اینکه ســعید رمضان تند مزاج ،خشــونت طلب و آشــکارا خواهان باز ســازی
خاورمیانــه بر اســاس ویژگیهای بنیاد گرایی اســامی بود ،او تهدیــدی جدی تلقی
نگردید .در مقابل ،در ارزیابی ســری سفیر ایاالت متحدهی آمریکا در قاهره ،رمضان
متحد بالقوهی آمریکا پنداشته شد .این هنگام ،اوج دوران مکارتیسم و جنگ سرد بود و
ً
اخوانالمسلمین نیز شدیدا ضد کمونیست .به عالوه ،متحدان سعید رمضان در جمعیت
اخوانالمســلمین ،جماعت اسالمی پاکستان و ســازمانهای مشابه در منطقه شدیدا ضد
مارکسیست ها ،فعاالن دانشجویی چپگرا ،رهبران اتحادیههای کارگری ،ناسیونالیستهای
عرب" ،سوسیالیســتهای عرب" ،حزب بعث و نیز گرایشات گوناگون سکوالریستها
بودند .از میان دســتهی اخیر مزاحم تازه به دوران رسیدهای چون رییس جمهور مصر،
جمال عبدالناصر ،بود که وفاداریش به جبههی ایاالت متحدهی آمریکا در جنگ سرد،
حتی از  ،1953تنها یکســال پس از آنکه جنبش "افســران آزاد" پادشاهی فاسد و حقیر
مصر را خلع کرد ،مشکوک مینمود.
ســعید رمضان متولد  ،1926در "شبین الکوم" ،روســتایی در  70مایلی شمال قاهره ،در
دلتای رود نیل بود .در نوجوانی با حســن البناء آشــنا شــد ،و بی درنگ به جنبش او
پیوست .او پس فارغ التحصیل شدن از دانشگاه قاهره در سال  ،1946منشی خصوصی
"الشهاب" ،ارگان هفتگی
حسن البناء و دست راست او شد .یکسال بعد ،رمضان سردبیر ِ
اخوانالمسلمین شد.
ســعید رمضــان در کنار کمک به حســن البناء در حوزهی کارهای ســازمانی ،ســفیر
اخوانالمسلمین ،برای تدارک شبکهای گسترده از تماسها در سطح بین المللی شد؛ نقشی
که حســن البناء به دلیل شخصیت روحانیش و نیز اقامتش در مصر امکان آنرا نداشت.
رمضان در ســال  1945به اورشلیم ســفر کرد ،آنزمان اورشلیم ،شــهری تحت کنترل
بریتانیــا در تحت الحمایگی فلســطین بود ،که اندک اندک ابرهــای طوفانزای جنگ
میان اعراب و یهودیان در آســمانش نمایان میشد .رمضان در خالل سالهای آینده ،برای
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تاســیس شعبات اخوانالمسلمین زمان بسیاری صرف مسافرت به اورشلیم ،عمان ،دمشق
و بیروت کرد .او در اکتبر  1945نخستین دفتر جمعیت اخوانالمسلمین را در اورشلیم
بنیاد نهاد .آنچه که زیربنای ســازمانی گردید ،که از دههی  1980بنام "جنبش مقاومت
اسالمی" (حماس) شــناخته شده است .تا سال  25 ،1947شــاخهی اخوانالمسلمین در
فلسطین پدید آمد ،که شمار اعضای آنها در حدود  12هزار تا  20هزار بود .سعید رمضان
در  1948کوشــید تا نیرویی اســامی ،وابسته به اخوانالمســلمین ،را سازمان دهد که
بدلیل چنین وابســتگی ،به لحاظ سمبولیک پر اهمیت جلوه کند .این ،نیرویی بود که
در جریان جنگ علیه نیروهای یهودی ،که همانســال دولت اسراییل را تاسیس کردند،
وارد نبرد شد.
"ســعید رمضــان" در اواخر دههی  1940برای نخســتین بار از پاکســتان ،کــه در آینده
دیدارهای بســیاری از آن داشــت ،برای شــرکت در نخســتین کنگرهی مسلمانان جهان
در کراچی بســال  1949و  1951دیدار کرد( .چپ پاکســتان کنگــره را متهم میکرد
که بوســیلهی امپریالیسم آمریکا و انگلیس سازمان داده شــده است ).پاکستان یکسال
پیش از آن ،از بریتانیا اســتقالل یافته بود ،و بعنوان نخستین دولت اسالمی مرکز جذب
ایدیولوگهای اســامی و سازمان دهندگان و پژوهشگران اسالمی بود .در پاکستان نیز،
اســامگرای جوانی بنام "ابو االعلی المودودی" ـ که جنبشــی به سبک اخوانالمسلمین
با نام "جماعت اســامی پاکســتان" تاســیس کرده بود ،به مرور این جنبش را به حزبی
سیاســی بدل میکرد .در دهههای بعد ،پاکســتان منزلگاه دوم سعید رمضان شد .حتی
دولت اسالمی نوظهور [پاکستان] برنامهیی رادیویی نیز در رادیو پاکستان در اختیار او
گذارد و او از روابط خوبش با دولت غرب گرای پاکســتان و نیز نخست وزیر" لیاقت
علی خان" ،که مقدمهای بر یکی از کتابهای سعید رمضان نوشته است ،بهره میبرد.
اقامت سعید رمضان در پاکستان کامال داوطلبانه نبود .فعالیت جمعیت اخوانالمسلمین
در مصر ممنوع شــده بود ،و حســن البناء نیز ترور .ســعید رمضان در  ،1950هنگامی
که اخوانالمســلمین در دورهی عقب نشینی بسر میبرد ،به مصر بازگشت ،اما بتناوب
دورههایی طوالنی را در پاکستان ،در تماس تنگاتنگ و نزدیک با "المودودی" و "جماعت
اسالمی" او گذراند .ســعید رمضان با گروه "مسلم لیگ" پاکستان نیر همکاری داشت،
و با حمایت رســمی پاکستانیها به سراســر جهان عرب مسافرت و سخنرانی کرد .این
هنگام ،سیاست در پاکستان در دست گروههای اسالمگرای افراطی ،اسالمگرایان میانه
رو ،ناسیونالیستهای سکوالر و نیز چپها بود ،و در ضمن پاکستان به سوی اتحادهای
نظامــی با غــرب میگرایید .رمضان ســالها در کراچی ،المودودی را در ســازماندهی
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فاالنژهایی نیرومند از دانشــجویان متعصب ،بویژه در کمپهای دانشجویی ،در برابر
جنبش چپ پاکســتان یاری میرساند .این به اصطالح "جماعت طالب اسالمی" ،که از
جوخههای مســلح فاشیستی موسولینی ،نسخه برداری شده بود ،دست پروردهی ایدهی
سعید رمضان بود .بگفتهی پژوهشگری بنام " ولی رضا ناصر"" ،اگر چه جماعت طالب
اســامی ،سازمانی تحت نظارت جماعت اسالمی پاکســتان بود ،اما بشدت تحت تاثیر
اخوانالمسلمین مصر بود .در میانهی ســالهای  1952و  ،1955رمضان رهبران جماعت
طالب اســامی را در شکل دادن ساختاری دولتی در سازمان و نیز پی ریزی استراتژی
برای آن یاری کرد .برجســته ترین نشــانهی تاثیر و نفوذ اخوانالمســلمین در جماعت
طالب اســامی وجود حوزههــای مطالعاتی و نیز مطالعات شــبانه منظــم بود ،که هر
دو بــرای جذب اعضای جدید و اســتحکام پیوندهای درون ســازمانی بکار میرفت".
آدمکشان اغلب مسلح جماعت طالب اسالمی ،مدام با دانشجویان چپگرا در کمپهای
دانشجویی درگیر میشدند .ناصر مینویسد" :برخوردهای آنها رفته رفته به درگیریهای
جدی تر ،بویــژه در کراچی و مولتان میانجامیــد ".او میافزاید " :دیگر ،فعالیتهای
دانشجویی ضد چپ پیشهی جماعت طالب اسالمی شده بود و این بیش از پیش گویای
شــیوهی برخورد آنها بود .جماعت طالب اسالمی ،بریگادی از جنگجویان شد که در
خدمت اسالم و علیه دشمنان اسالم یعنی سکوالریستها و چپها جهاد میکرد".
بنظر میرسد که سعید رمضان در خالل سفرهایش به پاکستان با بنیادگرایان عرب و از
آن میان ،بویژه با فلســطینیها و اردنیها که به اصطالح "حزب آزادی اســامی"( ((17را
بنیاد کردند نیز همکاری داشــت( .بعدها این حزب ســرایت یابنده ،دفترش را به آلمان
منتقل کرد و ســپس خود را در میان مسلمانان آسیای مرکزی گستراند .این حزب بطور
فزاینده از سوی عربستان حمایت میشد و تا پیش از دههی  1990متحد خشونت طلب
مهمی برای جنبش اسالمی ازبکستان و القاعده بود ).رمضان ،آنگاه که در دههی 1950
در اردن بســر میبرد ،به پی ریزی شعبهی اخوانالمســلمین در این کشور یاری رساند.
رهبر اخوانالمسلمین اردن" ،ابو قراء" بود؛ بازرگان ثروتمند اردنی که پیوندهای نزدیکی
با ملک عبدالله و پادشاهی تحت حمایت بریتانیایی هاشمیها داشت .بگفتهی " ماریون
بالبی"( ،((17این حسن البناء بود که سعید رمضان را برای کمک به اخوانالمسلمین نوپای
اردن به عمان فرستاد ،و پادشاه اردن نیز "فعالیت قانونی اخوانالمسلمین را تحت عنوان
سازمانی خیریه ،به این امید که حکومت او را در برابر اپوزیسیون سکوالر ،یعنی چپ
ها ،محافظت کند ،پذیرا شد ".بدانگونه که در پاکستان رخ داد ،اخوانالمسلمین اردن نبز
( ((17ـ "حزب التحریر السالمی "
(Marion Bonlby ((17
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ابزاری در خدمت ســرکوبی جنبش چپ و ناسیونالیســتهای عرب شد .سعید رمضان
و ابوقراء اســتدالل میکردند که آنچه در سدهی بیستم ،مصر و دیگر کشورهای جهان
اســام را تهدید میکند ،حمالت سخت از سوی ایدیولوژیهای کمونیسم و ناسیونالیسم
است که منکر برتری شریعت اسالمی در جامعه هستند".
ُ
حضور ســعید رمضان در دفتر اوال کاخ ســفید در ســال  ،1953هرگز تصادفی نبود.
بطور رسمی ،حضور سعید رمضان در ایاالت متحده برای شرکت در کنفرانس فرهنگ
اســامی در دانشگاه پرنیســتون و نیز سفری به واشــنگتن ،بود .کتابخانهی کنگره با
تدارک برنامهی  9روزه در کنفرانس شــرکت کرد .این ،رویدادی بس بزرگ و بســیار
باشــکوه در تاالر سبزهای"ناســاو"ی( ((17دانشــگاه پرنیســتون بود .در میان سخنرانان
و شــرکت کنندگان ،برخی از شــرق شناسان برجســته نیز بودند ،کسانی چون "فیلیپ
هیتــی"(" ،((17کویلــر یانگ"( ((17و "بیلی وایندر"( ((17از دانشــگاه پرنیســتون" .ویلفرد
کانتول ســمیت"( ((17از دانشــگاه "مک گیل"(" ،((18ریچارد نلسون فری"( ((18از دانشگاه
"هاروارد"" ،کارلتون کوون"( ((18از دانشــگاه "پنســیلوانیا" ،و "کنت َ
کرگ"( ،((18سردبیر
ِ
(((18
ژورنال "جهان مســلمانان" از موسسهی "هارت فورد"( . ((18دکتر "بایارد داج"  ،رییس
پیشین دانشگاه آمریکایی بیروت نیز ریاست کنفرانس را داشت.
بنوشتهی مستندات رسمی ،حضور شماری از شخصیتهای مشهور در کنفرانس اتفاقی
بوده است .اما شــرکت کنندگان در کنفرانس " تصادفی" آنجا نبودند؛ برگزار کنندهی
کنفرانس دولت ایاالت متحدهی آمریکا بود ،که خود ،کنفرانس را بلحاظ مالی پشتیبانی
کرد و شرکت کنندگان در کنفرانس را با این هدف معین که از نگاه آمریکا مفید باشند،
به "نیوجرســی" فرا خوانده بود" .هیتی" ،ریش سفید شــرق شناسان ،در جستجو برای
یافتن شرکت کنندگانی از قاهره ،بحرین ،بغداد ،بیروت ،نیودهلی و دیگر شهرها دیدار
(Nassau ((17
(Philip K. Hitti ((17
(Cayler Young ((17
(Wiltred Cantwell Smith ((17
(Mc Gill University ((17
(Richard Nelson Frye ((18
(Carleton Coon ((18
(Kenneth Cragg ((18
(Hart ford Seminary Foundation ((18
(Dr.Bayard Dodge ((18
(International Information Administration ((18
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کــرد ،و همچنین برای کنفرانس ،منابع مالی دیگری از شــرکتهای هواپیمایی آمریکا
چون" ،پان آمریکن" ،TWA ،و نیز کنسرســیوم نفتی عربســتان سعودی یعنی آرامکو
تهیه شــد .ســعید رمضان ،ایدیولوگ دگم و نه پژوهشگری اهل دانش ،همچون بسیاری
از شــرکت کنندگان در حالی در کنفرانس شــرکت کرد ،که پیشــتر ،همهی هزینههای
ســفرش پرداخت شده بود ،و البته دولت ایاالت متحدهی آمریکا نیز خوب میدانست
که او کیست!
متولــی پرداخت هزینههــای کنفرانس و از آن میان پرداخت هزینهی ســفر شــرکت
کننــدگان خاورمیانه یی ،به عهدهی "انجمن اطالعات بین المللی"( ((18بود؛ شــعبهای از
وزارت خارجه که پیوندهایی نیز با محافل اطالعاتی آمریکا داشــت .آن زمان" ،انجمن
اطالعات بین المللی" ارگانی نوپا بود ،که بطور رســمی در سال  1952تاسیس و بعدها،
در ســال  ،1953در سازمانهای تابعهی ســیا ادغام شد .از مسیولیتهای این ارگان ،یکی
نیز نظارت بر حســن اجرای " برنامههای تعامل فرهنگی" رسمی آمریکا ،چون کنفرانس
دانشــگاه پرنیستون بود .این نیز آشکار اســت که هدف پایهیی کنفرانس سیاسی بوده
اســت .در یکی از اســناد خارج شــده از طبقه بندی محرمانه ،با مهر "اطالعات سری"
ً
بر آن ،آمده اســت " :کنفرانس در نگاه نخســت یک گرد همآیی صرفا علمی به نظر
میرســد .این ،البته همان چیزی اســت که کنفرانس میخواهد بدان وانمود کند ".در
ادامهی ســند ،چنین میخوانیم " :هدف کنفرانس گرد هم آوردن شخصیتهایی است،
که توانمندی اثر گذاری بســیار در فرمول بندی آراء و نظرات مسلمانان در حوزههایی
همچون آموزش و پرورش ،علوم ،حقوق و فلســفه و بطور اجتناب ناپذیر ،در سیاست
دارند ".هدف کنفرانس ،جســتجویی گســترده بود" .از میان نتایــج گوناگونی که از
برگزاری کنفرانس انتظار میرفت ،القاء انگیزه و خط دهی ویژه به جنبش رنســانس در
درون اسالم است".
ســفیر وقت آمریکا در قاهره" ،جفرسون کافری"( ، ((18دیپلمات کهنه کار و حقوقدان
لوییزیانایی ،بود که در آستانهی پایان دورهی کاری تالییش در سیاست خارجی آمریکا
که  4دهه به طول انجامید ،بود .او از  1949در قاهره بسر میبرد و سر انجام  6سال را در
پایتخــت منفعل کرانهی نیل خدمت کرد .در جوالی  ،1953کافری تلگرام محرمانهیی
(Jefferson Caffery ((18
( :Zelig ((18فیلمی ساخته شده در  1983با بازی ،نویسندگی و کارگردانی ،Woody Alen
که در آن قهرمان فیلم (وودی آلن) ظاهرش را متناسب با اطرافیان تغییر میداد ،مثال در میان
پزشکان پزشک میشد و در میان افراد فربه بشکل آنان در میآمد .مقصود نویسنده حضور سعید
رمضان همه جا در اسالم سیاسی و در اشکال و شرایط گونا گون است( .بوقلمون صفت)
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مخابره کرد ،که در آن خواهان دعوت ســعید رمضان به کنفرانس پرینســتون شد .این
ً
پیغام "کافری" اجماال نشــان میدهد که تا چه میزان ســرویس اطالعاتی ایاالت متحده،
پیشتر ،اطالعاتی پیرامون اخوانالمسلمین ،رهبرانش و نیز میدان عمل و فعالیتهای آن،
گرد آورده است .پیغام محرمانه ی" ،کافری" ،در واقع بیوگرافی فشرده سعید رمضان و
شرح مختصری است از اخوانالمسلمین .اما با نگاهی موشکافانه تر ،پیغام به شکلی وهم
انگیز خالی از هرگونه اشــارهای به ماهیت تروریستی و خشونت طلب اخوانالمسلمین
و نیز ذکر این نکته اســت ،که جمعیت به برپایی دولتی اســامی تحت قوانین قرآنی
معتقد اســت .از اظهارات "کافری" ،دیپلماتی چنان با تجربه ،آشکار است که او (وشاید
ســیا) عامدانه اشارهیی به خشونت طلبی اخوانالمسلمین نکردند ،و هدفشان به خدمت
گرفتن رمضان در شــکل متحد و یا عامل خویش بوده اســت .کافری میگوید" :سعید
رمضان در میان علمای اســامی اخوانالمســلمین ،از دانش آموخته ترینشــان است .او
دانش آموختهی دانشــکدهی حقوق دانشگاه فواد قاهره ،در سال  1945است ،و بیشتر
وقت خویش را به پژوهش دربارهی اسالم میگذراند .او متولد  1925است؛ جوانسال،
اما کهنسال در تجربه.
در حال حاضر او ســردبیر ماهنامهی "المســلمان" اســت ،که اکنون دو ســال از انتشار
آن میگذرد .در این ماهنامه ســرمقاالتی از پژوهشگران اســامی سراسر جهان اسالم،
پیرامون حقوق و فرهنگ اســامی منتشر میشود .تیراژ این ماهنامه در حدود  10هزار
نسخه است و مشــترکانی از تونس و اندونزی دارد .او [سعید رمضان] در جایگاه دبیر
ً
کل "کنفرانس جهانی اســام" ،ســفرهای بسیاری به کشورهای اســامی دارد ،و اخیرا
از چند کنفرانس در پاکســتان باز گشــته اســت .او زمانی که در مصر است ،هر هفته
برنامهیی رادیویی دربارهی فرهنگ و معارف اسالمی و نیز تفسیر قرآن اجرا میکند.
ســعید رمضان در سال  1940مطالعات اســامی خویش را زیر نظر حسن البناء ،رهبری
عالی اخوانالمسلمین آغاز کرد و در سال 1947سردبیر ماهنامهی "الشهاب" شد .الشهاب
حاوی مقاالتی دربارهی حقوق و فرهنگ اسالمی بود ،پس از  5شماره انتشار آن تحت
فشار دولت پادشاه سابق مصر ،فاروق ،متوقف شد .اندکی بعد فعالیت اخوانالمسلمین
نیز غیر قانونی گردید و بیش از  2000نفر از اعضای آن دستگیر شدند .سرانجام ،سعید
رمضان پاکســتان را برای جلوگیری از بازداشــتش ،ترک گفت .او تقریبا یک سال در
پاکستان بود ،در آنجا دو برنامهی رادیویی هفتگی داشت که امواج آن بسوی کشورهای
عربی از جمله مصر ارســال میشــد .اواخر سال  ،1949مسلم لیگ پاکستان از رمضان
برای ایراد سلسله سخنرانیهایی پیرامون فرهنگ و معارف اسالمی در نقاط بسیاری از
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خاورمیانه دعوت کرد .او که اغلب در دانشگاهها سخنرانی میکرد ،سفر خویش را از
سودان آغاز کرد ،آنگاه به مصر رفت و سرانجام آنرا در ترکیه به پایان برد".
پیرامون دعوت سعید رمضان به کنفرانس پرینستون جریان اینگونه بود که یک مامور
گمنــام آمریکایی از ســوی"محمد البکی" با "کافری" تمــاس گرفته بود .محمد البکی
کــه خود در مرکز آموزش علوم اســامی "االزهر"  ،با قدمت چند ســده ،بود و او نیز
به پرنیســتون ســفر کرد ،رمضان را چنین توضیف میکند " :او از اعضای برجســتهی
اخوانالمســلمین اســت"" .محمد البکی" پیشــنهاد میکند که رمضان برای شرکت در
گردهمایی پرینستون دعوت شود و میافزاید که جمعیت اخوانالمسلمین مایل است او
را در پرداخت هزینههای سفرش یاری رساند.
کافری نتیجه میگیرد :
"ســفارت باور دارد که کماالت عالمانهی رمضان او را شایســتهی شرکت در کنفرانس
فرهنگ اســامی کرده اســت .مهم اســت که تمایل او به پذیرفتن دعوت شــرکت در
کنفرانس ،بدلیل موقعیت وی در اخوانالمسلمین ،محتاطانه نگریسته شود؛ زیرا ممکن
است چنین شخصیت ارزندهای آزرده شود".
ســعید رمضان در خالل  4دههی آینده ،همچون "زلیــگ"( ((18بعنوان عامل کلیدی هر
بیانیهی اسالم سیاسی رادیکال رخ نمود .هیچ مدرک مستندی مبنی بر اینکه رمضان در
دههی  1950به استخدام سیا در آمده باشد ،در دست نیست ،اما آشکار است که دعوت
وی به پرینستون نشان از آن دارد که در او بالقوه هدف مناسبی برای همکاری میدیده
اند ،و بعدها نیز سعید رمضان متحد مهم خانوادهی سلطنتی سعودی برای تدارک بلوکی
از کشورهای اسالمی و ایجاد جنبشهایی علیه گسترش کمونیسم و نفوذ اتحاد شوروی
از مرزهای جنوبی اش شد .بر اساس اسناد خارج شده از طبقه بندی محرمانهی آرشیو
ســوییس که "سیلوین بسون"( )18در نشــریهی  LE TEMPSدر ژنو گزارش کرده
اســت ،در دههی  1960دولت ســوییس ـ که آن هنگام میزبان ســعید رمضان در مرکز
اسالمی اش در ژنو بوده ـ او را به دلیل گرایشات ضد کمونیستی اش عنصری مطلوب
میدیده اســت .وی میافزاید" :ســعید رمضان فراتر از همه ،مامــور اطالعاتی بریتانیا
ییها و آمریکاییها است .و بیشتر از آن ،باور دارم که او ـ طبق طرحی اطالعاتی ـ در
خدمت پلیس فدرال ســوییس نیز بوده اســت ".مستندات گزارش شده دربارهی سعید
رمضان در  LE TEMPSشــامل اسناد بسیاری اســت که نشان میدهد سعید رمضان
(Sylvain Besson ((18
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اسالم ارتجاعی

سنگر بزرگ امریکا

در طول جنگ سرد
سند مربوط به نامهی کراکر است از بغداد به وزارت خارجه آمریکا و شرح اثر
کاریکاتورها بر مردم و مفید دیدن ادامهی آن در تبلیغات ضد شوروی.

آیا ســعید رمضان ،اخوانالمسلمین و راســتگرایی اسالمی متحدان سودمندی در جریان
جنگ ســرد در برابر کمونیســم بودند؟ آیا اسالم خود ســدی در برابر کمونیسم ،این
ایدیولوژی آتییســت خارجی بود؟ از یک منظر پاســخ منفی بود .هم کمونیســم و هم
ناسیونالیســم بسادگی هواداران بسیاری در میان تودههای مسلمان یافتند؛ برای نمونه در
عراق ،حزب کمونیســت این کشور (بزرگترین حزب کمونیست در کشورهای عربی)،
پس از جنگ دوم جهانی هواداری میلیونها شــیعهی عراقی را بخود جلب کرد و اواخر
دههی  1950این حزب چنان نیرومند شــده بود که توانست در بغداد ،دمونستراسیونی
با شــرکت یک میلیــون عراقی ترتیب دهد .همچنین ،در مصــر ،جمال عبدالناصر که
رادیــو صدای عــرب قاهره پیام ناسیونالیســم او را تا مصر و اردن ،عراق و عربســتان
رســاند ،پیروان بســیاری یافت ،و در خالل ســالیان دههی  1950و  1960محبوب ترین
رهبر سیاســی عرب بود .همانگونه که مســیحیان در اروپا به شــکل تودهای به احزاب
کمونیســت میپیوستند ،مسلمانان جهان اسالم نیز که از شرایط زندگی شان ناراضی و
ضد امپریالیســم غرب و نفوذ بریتانیایی ـ آمریکایی در خاورمیانه بودند ،کمونیسم و
اغلب بیشترشان ناسیو نالیسم عربی را برمی گزیدند.
اگر چه بســیاری از مســلمانان ،جذب ایدیولوژیهای چپ میشدند ،اما شرق شناسان و
سیاســتگزاران آمریکایی بر این باور بودند که هنوز میتوان اســام سیاسی را بصورتی
ً
که آشکارا ضد کمونیست باشــد ،بسیج کرد .طبیعتا در خاورمیانه ،اسالم سازمان یافته
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اشکال گوناگونی یافت .نخست ،و پیش از همه اسالم سیاسی در شکل اسالم روحانیان
ســنتی رخ نمود که در مساجد و بنیادها و موسســات مذهبی یا اوقاف و امور خیریه،
دادگاههای اســامی و دیگر موسسات ،که ریشههای ژرف اجتماعی داشتند ،اما آشکارا
سیاســی نبودند ،ســازمان یافته بودند .در وهلهی بعد" ،دولتهای اســامی" چون دولت
عربستان سعودی ،از آغاز تاسیس در  ،1920و نیز دولت پاکستان ،از زمان کسب استقالل
(و بویژه از دههی  ،)1970بودند که درشــان همهی اقوام و ملل ،تحت هویت مشــترک
مذهبی و شــریعت اسالمی میزیســتند ،و بســختی خط تمایزی میان دولت و اسالم
یافت میشــد .و دســت آخر ،ظهور "راست جدید" اســامی در جهان اسالم در هیات
جمعیتهایی چون اخوانالمســلمین و دیگر ســازمانها و احزاب سیاســی بود که برای
تشکیل حکومت اسالمی میکوشیدند .از دید سیاستمدارن غربی که در خاورمیانه در
جســتجوی نیروهای سیاسی ایدیولوژیک بودند تا بتوانند بلحاظ فکری ،همطرازی در
برابر جاذبهی رادیکال کمونیسم باشند ،هر سهی این اشکال ،در موقعیتهای گوناگون
جذاب مینمود .و مهمتر اینکه با یکدیگر وجوه اشتراکی نیز داشتند.
در ایاالت متحده بر این واقعیت هشــدار داده میشــد که "برجســتگان" عرب؛ رهبران
فکری ،روشــنفکران ،سیاســتمداران  ،ژورنالیستها و از این دســت ،بطور فزاینده به
احــزاب و جنبشهای چپ میپیوندند .اما در میــان توده ها ،بویژه دهقانان محروم از
سواد ،مردان قبایل بدوی و تاجران هوادار سرمایه داری و نیز رهبران بازار ،تمایل کمتری
به وداع با قرآن و جایگزینی آن با کاپیتال [مارکس] بود؛ و طبعا بسیج کردن آنها بسود
مارکسیسم ،سوسیالیسم سخت تر .اینگونه ،سوال این بود؛ کدام چارچوب ایدیولوژیک
میتواند تودههای عرب و مســلمان را در یک سو و بخش مهمی از برجستگان عرب را
در دیگر ســو بســیج کند؟ از نگاه برخی تحلیل گران" ،اسالم نوین"ی که روشنفکران
و مامورانی سیاسی چون حســن البناء ،سعید رمضان و ابواالعلی مودودی پرچمدار آن
بودند ،همان ســفارش مورد نظرشــان بود .اخوانالمسلمین ،کامیابیهایی در کمپهای
دانشــجویی در جلب دانشجویان ،و بویژه در میان دانشجویان مهندسی ،علوم ،پزشکی
و نیز مدیریت و تجارت ،داشــت .آیا چنین جنبشــی بویژه با حمایت خاندان سلطنتی
ســعودی میتوانست در برابر بلوک مارکسیســت ـ ناسیونالیست بایستد؟ و آیا تبلیغات
ایاالت متحده با تکیه بر ارزشــهای مذهبی آمریکا ،در برابر اتحاد شــوروی آتییســت،
میتوانســت تودههای مســلمان را به اردوگاه آمریکا جلب کند یا دســت کم آنها را از
مسکو دور نگاه دارد؟ و چنین مینمایید که ارزش آزمودن را دارد!
آن کــه بزعم وی چنین پروژههایی به آزمودنش میارزید ،برنارد لوییس ،مبدع عبارت
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"برخورد تمدنها" بود .لوییس که اکنون پروفسور بازنشسته و همکار افتخاری دانشگاه
پرینســتون است ،مدت  5دهه تنها تیوریســین متنفذ در زمینهی پژوهش اسالمی بوده
است .او همواره بشدت بحث انگیز بوده است؛ بیشتر به دلیل نظرگاه بسیار جانبدارانه،
محافظه کارانه (و بعدها نو محافظه کارانه) ،و نیز بدلیل نزدیکی و وابســتگی شدیدش
به اســراییل .مقالهی پروفســور لوییس در  1953با عنوان "کمونیسم و اسالم" نمونهی
برجستهیی از جریان فکری آن هنگام و کنونی او پیرامون نبرد ایدیولوژیها ست.
لوییس روشــن ساخت که تمایل ذاتی مسلمانان به ایجاد زنجیری از دولتهای استبدادی،
چنانچه هدف غرب مقابله با گســترش کمونیســم باشــد ،راهکار مناسبی بدست داده
اســت .او مینویسد " :اگر مســلمانان در ازای ترک ســنتهای خویش تنها مجبور به
انتخاب یکی از دو گزینهی کمونیســم یا پارلمانتاریســم باشند ،چنین چیزی ،بسیار به
زیان ما اســت .به ســود جهان اســام و نیز جهان غرب اســت که چنین انتخابی تنها
محــدود به یکی از این دو جایگزین نباشــد .هنوز این امکان وجود دارد که مســلمانان
ً
سنتهای خویش را ،احتماال در نوع تغییر شکل یافتهی آن ،اعاده کنند .تحقق این امر،
تحت گونهیی دولت تکامل یافته ممکن است ،که گرچه حکومتی استبدادی و یا حتی
دینی اســت ،اما هرگز از استبداد بد سگاالنهی دیکتاتوری نوع اروپایی چندان متفاوت
(((18
نخواهد بود".
لوییس در ادامه ،پس از صحه گذاردن بر احتمال "موفقیت" ایدهی رژیمهای استبدادی
اسالمی ،پیشــنهاد میکند که نتیجهی دیگر چنین راهکاری زمین بایر برجای ماندهیی
است که رشد عقاید مارکسیستی در آن را عقیم میگذارد .بگفتهی لوییس:
" کمونیســم مذهب نیســت و نمی تواند باشــد ،حال آن که اســام برای بســیاری از
باورمندانش هنوز آیینی مذهبی اســت و این هســتهی اساسی مقاومت اسالم در برابر
افکار مارکسیســتی اســت .اگرچه باور مســلمانان به آزادی برای ســرپا نگاه داشتنشان
ً
ناچیز باشــد ،در مقابل ،ایمان آنها به خدا بسیار اســتوار است .مسلمانان عمیقا مذهبی
هســتند .اســام بعنوان یک دین بیشتر از مسیحیت ضد کمونیســت نیست؛ در واقع،
(Bernard Lewis, "Communism and Islam," in The Middle East in ((18
• PP )1958 ,Transition, ed. Walter Laqueur (New York: Frederick A. Praeger
.24-311
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همانگونه که گفته ام کمتر ضد کمونیســت اســت ،اما اســام بعنوان نیروی حاکم و
اثر گذار بر زندگی و اندیشــهی باورمندانش ،در این زمینه بالقوه بســیار تواناتر است.
مسلمانان پرهیزکارـ که بیشترشان اینگونه اندـ در درازمدت مرامی آتییست یا عقیدهیی
که اصول اخالقی مذهبی و ســنتی شــان را به چالش کشــد ،تاب نمی آورند ...جنبش
کنونی مســلمانان علیه عقاید ضد اخالقی و اپورتونیسم برخی رهبرانشان و نیز رهبران
غربی ،شاید بطور گذرا ،به سود کمونیست ها ،با ژست ایثارگرایانه شان برای یک آرمان
باشــد ،اما ســرانجام ،زمانی که مسلمانان پشــت پردهی چنین تبلیغاتی را دریابند ،ضد
کمونیســم عمل خواهند کرد .بیایید امیدوار باشیم که مســلمانان برای زمانی دراز در
اختیار کمونیستها نخواهند ماند".
در همایش پرینســتون ،که در ســال نگارش مقالهی لوییس برگزار شــد ،از سوی یک
عالم پاکســتانی به نام "مظهرالدین صدیقی" ،استاد موسســهی فرهنگ اسالمی الهور،
نیز نظراتی مطرح گردید .مظهرالدین ،از شــخصیتهای دولتی پیشین و نویسندهیی با
تألیفات بسیار بود .او دانش آموختهی دانشگاه "مدرس" هند ،و نیز نگارندهی کتابهای
" اسالم و کمونیسم"" ،مارکسیسم و اسالم" و "ماتریالیسم تاریخی و اسالم" بود .صدیقی
در ســخنرانیش در گردهمایی پرینســتون اظهار داشــت که با کمونیسم تنها بوسیلهی
اپوزیســیونی ایمان محور و متکی بر بنیاد گرایی اسالمی میتوان مقابله کرد .صدیقی
به ایدهی "اســتبداد ذاتی" مسلمانان حمله کرد ،اما سکوالرهای جهان اسالم را نیز به باد
حمالتی ســخت گرفت و گفت ":اینان دانشمند نمایان و روشنفکرانی بی خرد هستند
که آشــکار و پنهــان از نابودی تدریجی مذهب دفاع میکننــد؛ مذهب را مجموعهیی
از خرافههــای دگم و تعالیم ماوراء طبیعــی میانگارند که قدرت منطق و عقل را حقیر
ً
میشــمارد .سکوالرها ،و نه کمونیســت ها ،بزرگترین خطر برای ثبات پاکستان و ضمنا
ثبات در گسترهی خاورمیانه هستند .صدیقی میگوید:
" آتییســم کمونیستی قدرتی االقاگر دارد که راسیونالیسم ناب فاقد آن است .کمونیسم
علم اســت و نیز ایمان .انجیلی اجتماعی است ،نیز سیســتمی مذهبی  .کمونیسم تنها
جایگزین ،در نبود ایمان مذهبی است و این در حالی است که مدافعان علم و تکنولوژی
برای سست کردن پایههای مذهب با یکدیگر در رقابت هستند .این ،اهمیت اجتماعی ـ
اقتصادی اسالم است که آنرا سدی در برابر کمونیسم میسازد .تودههای مسلمان تنها به
این دلیل به اسالم روی میآوردند که برای آنها وعدهی عدالت اجتماعی و اقتصادی و
نیز آزادی بیان میدهد .اگر کوچکترین تالشی برای انکار محتوای اقتصادی ـ اجتماعی
آموزههای اسالم انجام شود ،بی گمان کمونیسم برای پر کردن خالء ناشی از آن هجوم
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میآورد و همانگونه که اشــاره کردم ،کمونیسم در کنار ارضای احساس ایمان مذهبی،
وعدهی امنیت اقتصادی و اجتماعی را نیز میدهد [و اینگونه جای اســام را بسادگی
پر میکند] ...در جهان اسالم گزینش میان کمونیسم و دموکراسی سکوالرنیست ،بلکه
میان کمونیســم و اســام لیبرال اســت ...بزرگترین خطر برای ثبات پاکستان از سوی
تیوریســینهای واپسگرا یا کمونیستها که چیزی بهتر از آنچه اسالم وعده داده است،
نمی توانند ارایه کنند نیست ،بلکه خطر از سوی آنانی است که بدون کمترین آ گاهی
از ویژگیهای ژرف اســام ...در تکاپو برای ایجاد خالیی معنوی در زندگی ما هستند،
(((19
که سرانجام آن راهگشایی برای کمونیسم خواهد بود".
ک نت َ
کرگ( ،((19ســردبیر "جهان مسلمانان" ،پیام مشــابهی داشت .مقالهی کرگ با نام "
ِِ
برخورد نظری کمونیســم با اسالم معاصر" ،که پیشــتر در همایش پرینستون ارایه شده
بود ،چند ماه بعد در " ژورنال مسایل خاورمیانه"( ((19منتشر گردید .در این مقاله ،کرگ
در پی بحثی عالمانه و پیچیده ،ایدهی احیاگری اسالمی را ارایه میکند .وی مینویسد":
آنچه ما از موضع مقاوت در برابر کمونیســم بوسیلهی مذهب درک میکنیم ،آن است
که جهان اســام ،باید پاســخی عقالنی در برابر چالش کمونیسم بیابد .پاسخی معنوی،
متافیزیکی و اخالقی که بتواند " آخرت شناسی" مارکسیستی را که در جستجوی بهشت
روی زمین است ،بچالش بکشاند .پادزهری که کرگ در برابر کمونیسم اغواگر پیشنهاد
میکند ،این اســت ":همانگونه که شــمار بسیاری از نویســندگان مدرن ،تشریح کرده
اند ،مدینهی فاضلهی اســامی ،تحقق جامعهی اسالمی راستین است که برخی نیز آنرا
حکومت اســامی راستین خوانده اند ".سپس امیدوارانه نتیجه میگیرد که  ":آیا بدلیل
نیاز مشــترک مسیحیت و اســام به ارایهی پاســخی در خور به کمونیسم ،این فرصت
برایشــان فراهم نیست که همکاری ثمربخشــی را با یکدیگر آغاز کنند؟" کرگ با ذکر
نقل قولی از همایش پرینستون که در آن از موقعیت سربازان ترکیه در جنگ کره سخن
بمیان آمده بود ،نتیجه میگیرد ":ســرانجام ،اکنون پس از  1300سال جدلهای بیهوده،
مردان بزرگترین ادیان توحیدی در کنار هم با ماتریالیسم خداناباور در پیکارند".
تا این هنگام ،در دههی  ،1950ایدهی پیوســتن اســام به "مســیحیت" غرب در شــکل
جهادی صلیبی علیه "ماتریالیســم آتییســت" ،نگرشــی کامال در اقلیت بود .از سویی
(.89-86 .Colloquium on Islamic Culture, pp ((19
(Kenneth Cragg ((19
(Kenneth Cragg, "The Intellectual Impact of Communism upon ((19
38-127 .PP ,)1954 Spring( )2( 8 Contemporary Islam," Middle East Journal
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بســیاری از استراتژیســتهای عملگرا ـ که امروز ممکن است "ریالیست" نامیده شوند
ـ احســاس میکردند اسالم گرایی چنان نیرویی سســت و متزلزل است که نمی توان
ً
بدان اتکا کرد .نظرگاه دیگری هم بود که به باور آن ،از اســام ،بدلیل ماهیت ذاتا ضد
غربیش ،هرگز نمی توان بعنوان عاملی ضد کمونیسم بهره گرفت.
هرمــان ایلتس ،چنین تلقیی که اســام را بصورت اغراق آمیــز متحد غرب در جدال
علیه مســکو میپنداشــت ،بیاد میآورد .ایلتس ،که آغاز خدمتش از ایران و عربستان
سعودی در دههی  1940بود ،میگوید " :آن هنگام نگرشی بود که کمونیسم و اسالم را
خیلی ســاده در تضاد با هم میپنداشت .شمار بسیار کمی از دولتمردان حتی دربارهی
اســام میاندیشیدند ...برخی میگفتند ،اسالم برای دفع کمونیسم سودمند است،
امــا هیچکس آنرا واقعا جــدی نگرفت .نگرش عام در دولت ایــاالت متحده و نیز در
محافل آ کادمیک این بود که اســام بعنوان یک پارامتر سیاســی در حال افول است و
شریعت اسالم (قوانین اســامی) آرام آرام به امری شخصی بدل میشود .بسیار خوب
بخاطر دارم که کارشناســان اقتصادی آمریکا با اشــاره به کشــورهایی کــه من در آنها
خدمت کردم میگفتند که شــما هر چه زودتر از اســام رهایی یابید ،به همان سرعت
نیز در راه رشــد و توســعه گام برمیدارید .چنین میگفتند زیرا آنها اسالم را سدی در
برابر توسعهی اقتصادی میدانستند".
جان کمپبل( ،((19که به مدت چندین دهه استراتژیســت برجستهی خاورمیانه در شورای
روابط خارجی بود ،در راس هیاتی از اعضای مطرح در زمینهی سیاست خارجی ایاالت
متحــده جای گرفت که کار خویش را از  1954آغاز کرد .بنظر کمپبل ،خواه اســام
ســدی در برابر رشد اقتصادی بوده باشد یا نه ،به عنوان مانعی در برابر کمونیسم ظاهر
نشد.
" مطمینا نمی توان روی اســام بعنوان ســدی در برابر کمونیســم حساب باز کرد .این
تیوری که کمونیســم و اتحاد شــوروی هرگز نمی توانند در جهان اسالم سرایت کنند،
تنها به این فرض ســاده انگارانه که کمونیسم به ماتریالیسم و آتییسم باور دارد و اسالم
به خالف آن ،درســت نبوده اســت .مذهب نقش مهمی در جوامع خاورمیانهیی دارد،
نگرش عمومی و رســمی تحت تاثیر آن اســت .اما این مســیله ســبب ایمنی کامل در
برابر ویروسهایی سیاســی چون فاشیسم و کمونیسم نمی شود .کمونیسم دارای وجوه
اشــتراک صوری با اسالم اســت ،و وعدهی زندگی دنیوی بهتر در تضاد با آن نیست.
(John C. Campbell ((19
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فراتر از این ،برخورد جهان مدرن با اســام دو گرایش عمده در میان مسلمانان آفریده
اســت ،که درها را به روی نفوذ کمونیسم میگشاید .نخســت ،نارسایی تعالیم سنتی و
رســوم معمول در حفظ جایگاهشان در میان روشنفکران ،و نسل جدید است که مصمم
بــه یافتن راهــی برای برون رفت از عقــب ماندگیهای مادی هســتند .دوم بیزاری از
غرب ،که اغلب گرایش به اســام را تقویت میکند و بیشــتر از آن ،پایهی هویت یابی
مشــترک با هر آنچه تیوریها و نیروهای سیاســی غرب ستیز دیگر است ،میشود ...در
ســرزمینهای عربی و ایران جنبش ناسیونالیســم ضد غرب با رنگ و بوی احساســات
مذهبی و حتی تحجرگرایی ،آمیخته است".
اینچنین ،کمپبل ،باور دارد که غرب ســتیزی ذاتی اسالم سیاسی ،باید مانع از سودمند
(((19
پنداشتن آن در استراتژی ایاالت متحده باشد.
برغم چنین هشــدارهایی ،ایاالت متحده در سالهای  1945تا  1957اسالمگرایی را بکار
بست و اغلب نیز ناشیانه.
حتی بیشتر از این ،در  ،1945آنگاه که طراحان بریتانیایی و آمریکایی در فکر چگونه
یافتن هم پیمانانی برای خویش و ایجاد بلوکی دفاعی ضد اتحاد شوروی ،در گستردهی
مرزهای جنوبیش بودند ،اسالم در اندیشه شان بود .اتحاد دول عربی با اشارهی بریتانیا،
به دلیل آن که ترکیه ،ایران و پاکستان را در بر نمی گرفت ،سست بود؛ هدف ،جایگزینی
آن با اتحادی از کشــورهای اســامی و دســت کم دربرگیرندهی کشــورهای شمالیتر
[نزدیکتر به اتحاد شــوروی] بود ((19(.زمزمهی آن نقشــه ،ناپدید گشت و سیاستهای
بعدی نیز ،کمتر بر اســام و بیشــتر بر اعمال قدرت مســتقیم آمریکایی ـ بریتانیایی
اســتوار بود .در ســالهای حاکمیت ترومن و آیزنهاور ،ایاالت متحده برای بسیج اسالم
سیاســی در جریان جنگ ســرد در بکار گیری آن بعنوان ســاحی ضد اتحاد شوروی
( ،Campbell . ((19صفحه  .299اما یک ربع قرن بعد ،کمپبل نظری تا حدی متفاوت دارد.
در شمارهی بهار  1984نشریه "مسایل آمریکا و اعراب" (شماره  8صفحه  ،)80او مینویسد" :
بنظر میرسد 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  25سال از عملیات و ایدههای کمپبل در شورای روابط خارجی ایاالت متحده تا
انقالب ایران تغییر کرده است.
(S. A. Morrison, "Arab Nationalism and Islam," Middle East Journal ((19
59-147 .PP ,)1948 (April
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کوشید .بخشی از این تالشها ،نقشههایی جدیتر بودند ،حال آنکه بیشترشان بی بهره از
هر آزمودگی و بطرز مضحکی به بیراهه رفتن بود.
بــرای نمونهیی از گونهی اخیر پروژهی "خوک قرمز" را در نظر آورید .شــیوهی عمل
آمریکا در نزدیک شدن به اسالم سیاسی در دههی  ،1950دامن زدن به جنگهای تبلیغاتی
با تکیه بر این امر بود که ایاالت متحده ملتی دیندار است ،حال آنکه در اتحاد شوروی
مذهــب باوری تحــت آزار و پیگرد .در  ،1951ســرویس اطالعات آمریــکا در بغداد،
متکبرانه آغاز عملیاتی تبلیغاتی را با هدف اثر گذاردن بر قلوب و اذهان مردم مسلمان
عراق به کمک "مقایســهی شرایط مذهب در ایاالت متحده و یک دولت کمونیستی "،
اعالم کرد .بدین منظور کاریکاتوری تهیه شــد که در آن ،دولتی کمونیســتی در شکل
قلدری بزرگ جثه با مردی که برچسب مذهبی داشت ،بدرفتاری میکرد!
کاریکاتوری دیگر " ،داســتان خوک قرمز آزمندی را بــاز میگوید و اینکه چگونه به
سرنوشتی شوم گرفتار آمد .این واقعیت که خوک ستارهیی سرخ بر بازو بندش ،و دمی
از داس و چکش در پشتش ،بجای دنبالچهی معمول خوک ،دارد ،از نگاه مشاهده گران
چنیــن طرحی پنهان نمی ماند .دیگران بر مناســب بودن انتخــاب خوک بعنوان نمادی
از کمونیســتی بد ذات ،بدلیل چندش آور بودن خوک نزد مســلمانان ،صحه گذاردند.
ما احســاس کردیم که میتوان چندین ســری از این دســت کاریکاتورها که شخصیت
(((19
محوری آنها یک خوک قرمز است ،تهیه کرد".
ادوارد کراکر( ،((19از شخصیتهای سرویس خارجی و از طراحان عملیات تبلیغاتی32 ،
تصویر مربوط به عملیات خوک قرمز را در جریان ماموریتش با خود همراه برد(.سند
مربوط به نامهی کرگ در این زمینه را ببینید(.م))
ســازمان نوپای جاسوسی آمریکا (سیا) نیز راههای برقراری پیوند با جنبش اسالمگرایی
را آزمود .برخی از این راهها در کتاب مضحک "بازی ملت ها" نوشــتهی مایلز کاپلند،
افسر عملیات سیا و متحد ناصر در خالل سالهای دههی  1950و کسی که سالیان بسیاری
در سیاســت اعراب درگیر بود ،آمده است .کاپلند ،بزودی بازنشست شد ،اما با شماری
از ماموران پیشــین و کنونی ســیا ،بویژه ،کرمیت روزولــت( ((19و آرکی روزولت(،((19
(Anti-Communist Poster Material Prepared by USIS Baghdad,"" ((19
.National Security Archive .1951 ,10 March
(Edward S. Crocker ((19
(Kermit Roosevelt ((19
(Archie Roosevelt ((19
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نوههای تــدی روزولت ،پیوندهــای نزدیکی را حفظ کرد .کاپلند ،که خود از روســتا
زادههــای اهل جنوب آمریکا بود ،از فریبندگی و گرمــی چهرهی خویش برای پنهان
کردن آنچه از دنیای اعراب در مییافت ،سود میجست .او گزارش کرد که همزمان با
عملیات "خوک قرمز" ،برای سیا پروژهی " بیلی گراهام مسلمان"( ((20مطرح شد .کاپلند،
میگوید که در ســال  1951دین آچسن( ،((20وزیر خارجهی وقت " ،کرمیت روزولت" را
از سازمان تازه تاسیس سیا برای ســپردن سکان رهبری کمیتهیی سری از کارشناسان به
وی ،فرا میخواند .برخی از این کارشناســان از وزارت خارجه ،شماری چند از وزارت
دفاع و دیگرانی بعنوان مشاور از کمپانیهای تجاری و دانشگاهها برای پژوهش پیرامون
جهان عرب ،آورده شده بودند( .هیچ کس جز روزولت از سیا در این کمیته نبود").
اینچنین ،بوســیلهی این جمع نقشــهی عملیات طرح شده برای بسیج احساسات مذاهب
اســامی آغاز شــد و از آن میان " فردی ایدهی بیلی گراهام مسلمان را برای بسیج شور
مذهبی در راســتای جنبشی گســترده علیه کمونیسم پیشنهاد کرد و در واقع تا انتخاب
یک مرد عراقی مقدس[برای بازی کردن نقش بیلی گراهام] و فرستادن او در یک تور
به کشــورهای عربی پیش رفت ".هویت این عراقی آشــکار نبود .اما کاپلند ،همهی این
کوششها را تجربههایی آموزش دهنده میدانست .بگفتهی وی:
"پروژه کوچکترین زیانی ببار نیاورد ،و اتفاقا راهبری آن ،به کمیته دربارهی اشتباهاتش
در خصوص پیش فرضهای پایهیی نقشــه  ،بســیار آموخت .همــان چیزهایی که بعدها،
زمانی که مشاوران ملک فیصل [پادشاه عربستان] در پروژهیی از این گونه ،او را نامزد
(((20
نقش مرد مقدس کردند ،از آن بهرهی فراوان گرفتند".
از دیگــر پروژههای ،البته کمتر جاه طلبانهی ســیا ،تبلیغات کنایه آمیز علیه نفوذ اتحاد
شــوروی در مصر بود .سیا ،تراکتهایی ضد اسالمی مربوط به دورهی پیش از جنگ
اول جهانــی ،با عنوانهایی چون "هیچگاه محمدی نبوده اســت"" ،آثــار زیانبار روزه
گرفتن در ماه رمضان" و "علیه حجاب" ،رو کرد ،و پس از انتشــار دوباره ،اینبار آنها را
(((20
به سفارت شوروی در قاهره نسبت داد.
همچنین سیا کوشــید تا مصر را مرکز تماس و دستیابی به فعاالن اسالمی در خاورمیانه
( ((20بیلی گراهام ،واعظ مسیحی آمریکایی که در سفرهایش به اقصی نقاط جهان آموزههای
مسیح را تبلیغ میکرد(.م)
(Dean Acheson ((20
(.58 .Copeland, p ((20
(.184 .Ibid., p ((20
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و آفریقا کند .محرک این تالش نیز کســی نبود مگر انور ســادات .ســادات از جنگ
دوم جهانی ،با جمعیت اخوانالمســلمین در تماس نزدیــک بود و نقش حلقهای پیوند
دهنده ،میان اخوانالمســلمین و جنبش "افســران آزاد" ناصر در سالهای دههی  1940و
 1950را داشت .سادات با پیشنهاد ایجاد کنگرهیی اسالمی ،به ناصر نزدیک شد و پس
از جلب موافقت او ،خود بعنوان هدایت کنندهی کنگره از ســوی ناصر برگزیده شد.
بگفتهی مایلز کاپلند " ســفرای مذهبی ،در ماموریتهای هیاتهای مصری گوناگون
به خارج همراهشــان فرستاده میشدند که وظیفهی آنها بهره گرفتن از فرصتها بود تا
بواســطهی آن از تمایالت مذهبی مشترک برای رسیدن به دست کم اتحادهای تاکتیکی
بهره برند....
در آغاز ،دولت ایاالت متحده حمایت محدودی از این برنامه کرد " ((20(.بعدها که روابط
میان ایاالت متحده و ناصر تیره شد ،سیا نیز دست از حمایت این طرح کشید.
ایاالت متحده بطور جدی ،همراه عربستان سعودی دست بکار امکان سنجی برای ایجاد
بلوکی از کشــورهای اسالمی شد که پتانسیل بالقوهی آن از دههی  1940از سوی برخی
افســران و دیپلماتهای ایاالت متحده مطرح شــده بود .هنوز زمان آن فرا نرسیده بود
که اتحاد ایاالت متحده ـ عربســتان سعودی اســتوار گردد .اما این سوال که ،آیا اسالم
میتواند سدی در برابر کمونیسم ،افکار مارکسیستی و ناسیونالیسم رادیکال عرب باشد
یا خیر ،ذهن بســیاری از آ کادمیسینها سیاســتگزاران و شخصیتهای سیاست خارجی
ایاالت متحده را بخود مشغول کرده بود.
در ســال  ،1951ویلیام ا .ادی( ،((20کنســول ایاالت متحده در ظهران عربستان ،جزییات
بحثهایی که با بســیاری از رهبران مســلمان ،از جمله پادشــاه عربستان سعودی،مفتی
اورشلیم ،رهبران اسالمی مصر و یکی از شخصیتهای اتحادیهی عرب داشت را نوشت
و این اســتراتژی را پیشنهاد کرد" :غرب مسیحی و دموکرات با جهان اسالم در جبههی
اخالقی مشترکی علیه کمونیسم بهم بپیوندند ".بگفتهی ادی ،مفتی اورشلیم ،همان حاج
امین الحســینی ،فلسطینی مرتبط با بریتانیا که در خالل دهههای  1930و  1940هوادار
نازیســم شــده بود " ،با بیزاری و نفرت از روســیه و کمونیسم سخن میگوید و بر این
امر پای میفشــارد که ما در جریان آخرین نبرد (جنگ دوم جهانی) در جبههی اشــتباه
جنگیدیم و باید با آلمان برای از بین بردن روســیه[اتحاد شــوروی] متحد میشدیم...او
صمیمانه از اســتقبال مسلمانان در همکاری با مسیحیان برای ترویج تبلیعاتی که هدفش
(.86-185 .Ibid., pp ((20
(William A. Eddy ((20
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ً
آشــکار ساختن این خطراست سخن میگوید ".دربارهی عربستان سعودی ،ادی صراحتا
از نیروی جنبش بنیادگرایانهی وهابی ســخن بمیان آورد " :این هفته زمانی که با پادشاه
عربستان سعودی ،ملک عبدالعزیز ابن السعود دیدار کردم ،پادشاه قویا تمایل خویش به
این نکته را بیان داشت .وی تصدیق کرد که مسیحیت و اسالم از سوی کمونیسم ،دشمن
مشــترک ،هر دو تهدید میشوند[...وی افزود] مسلمانان در شرق و مسیحیان در غرب
باید برای دفاع از ایمان تاریخی خویش در برابر این مشــکل با یکدیگر متحد شــوند...
بی گمان پادشاه سعودی بعنوان رییس جنبش ناب گرای وهابی برای احیاء ایمان و سنن
(((20
اسالم ،شایسته ترین نماینده و اثر گذارترین مسلمانان جهان امروز است.
ادی ،رونوشتهایی چند از نامه اش را به سه تن از شخصیتهای کمپانی نفتی آرامکو،
کنسرســیوم مرکــب از کمپانیهای اگزون ،موبیل ،تگزاکو و چورون و نیز به ســرتیپ
رابرت مک کالر( ،((20رییس بخش جنگ روانی وزارت دفاع فرستاد.
ادی ،بیش از یک کنسول دون پایه بود .او در خالل جنگ دوم جهانی مامور اطالعاتی
"دفتر خدمات استراتژیک"( ((20بود .جایی که ،تجربههای فراوانی دربارهی بهره گیری
از اسالم سیاسی در راستای اهداف ایاالت متحده ،کسب کرد" .او بدلیل اینکه والدینش
مبلغین مذهبی اعزامی بودند ،در سوریه متولد شد .عربی را بسیار روان سخن میگفت
و دانش آموختهیی برجســته و نیز قهرمان جنگ بــود و یک پای خویش را در جنگ
اول جهانی از دست داده بود".
ادی با شــجاعت بســیار هدایت چندین عملیات را در بخشــهایی از شــمال آفریقا که
بوســیلهی آلمانها اشــغال شده بود ،بر عهده داشــت" .ادی ،زنجیری از خبرسازان برای
گرد آوری اطالعات ،پخش تبلیغات براندازانه و نیز ســازماندهی یک جنبش مقاومت،
تشکیل داد ".این جنبش مقاومت شامل جمعیتهای سری اسالمی با هدایت همدستانی
بود که تنها "رشــته" و "مهره" ،شــناخته میشــدند" .رشــته" رهبر جمعیتی نیرومند از
(((20
اخوانالمسلمین در مراکش بود".
گزارش دیپلماتیک امضاء نشدهیی به تاریخ  1952با عنوان "گفتگو با شاهزاده السعود"
(National .1951 ,7 William A. Eddy, letter to Dorothy Thompson, June ((20
.Security Archive
(Robert A. McClure ((20
(Robert A. McClure ((20
(Patrick O'Donnell, Operatives, Spies, and Saboteurs (New York: The ((20
.32-31 .pp ,)2004 ,Free Press
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و مهر "محرمانه" بر آن آشــکار ساخت که هزینهی چاپخانه و یک ایستگاه رادیویی در
ریاض برای پخش تراکتهای مذهبی را ،آرامکو پرداخت میکرده اســت .شــاهزاده
الســعود که پس از چندی به پادشاهی عربســتان رسید ،چنین اعالم داشت که عربستان
"بدلیل وجود شــهرهای مقدس در قلمرو پادشــاهی اش شایســتهی رهبری جهان عرب
است".
السعود اشــارات دیگری نیز داشــت؛ دیپلمات آمریکایی میافزاید " :برخی روزها ،او
میگفت که میخواهد صورت عینی به رهبری عربســتان [در جهان اســام] ببخشد و
نقشههایی دارد که فعال مایل نیست پیرامون جزییات آن سخن بگوید ،زیرا نمی خواهد
جرقهی آغاز جنبشــی پان اسالمیستی گردد .او ابراز میداشت که با انگیختن کشورهای
اسالمی برای اتحاد و همکاری با یکدیگر بصورتی یکپارچه ،میخواهد کارهای خوبی
انجام دهد ،اما بی درنگ تکرار میکرد که آمادهی شــرح جزییات برنامه اش نیســت
 ...به او گفتم که گفتههایش پیرامون یک اتحاد اســامی گســترده بسیار جالب بود و
ما بســیار خرسند خواهیم شد آنگاه که تدابیرش بشکلی روشن بقاعده گشت ،دربارهی
آن بیشــتر بدانیم ... .نیز گفتم که ما از چنین جنبشی برهبری او استقبال میکنیم زیرا
(((21
اطمینان داریم که جنبشی خودی خواهد بود"....
در حالی که برخی کارگزاران سیاست خارجی مردد بودند ،بهر ترتیب و بطور آزمایشی
کوششهایی برای تشویق ملک فیصل در این جهت انجام گرفت ،و البته این امر ،بدون
اندک آ گاهی مبتنی بر واقعیت سیاست یا فرهنگ جهان اسالم بود.
دیوید النگ( ،((21افســر بازنشســتهی امور خارجه و کارشناس امور عربستان سعودی و
خلیج میگوید که در دورهی پس از جنگ دوم جهانی ،ایاالت متحده پیرامون اســام
سیاسی کامال کورکورانه عمل میکرد .وی میافزاید ":هیچ چیز نمیدانستیم .آنگاه که
دورهی پس از جنگ فرا رســید ،در برهههای زمانی از اســام در راستای حل مسیلهی
سیاسی روز استفاده میشد ".النگ میگوید که خط مشی ایاالت متحده فاقد کمترین
درکی از ســابقهی تاریخی منطقه بود .او با اشــاره به دوران خالفت قدیم میافزاید ":ما
تالش میکردیم آنچه را که مسلمانان خود ،پیشتر در هزار سال پیش آزموده بودند ،باز
ً
آزماییم .ایدیولوژی آنها بس دیرینه است ،خوب ،طبعا زمانی که ما به دنیای حماسهیی
 1300ســال پیش گام نهادیم ،هرگز دربارهی آن نشنیده بودیم ،تنها به این دلیل ساده که
ما بزرگترین بازیگر این بازی بودیم .تنها برخی آمریکاییان آشــنایی اندکی با خاورمیانه
(National Security .1952 ,10 Conversation with Prince Saud," March" ((21
(David Long ((21
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و فرهنگ اســامی داشتند .معموال گفته میشــود که کمپانیهای نفتی جوان و مبلغین
مذهبی چیزهایی میدانســتند .اما من سالها با بسیاری از آنها در ارتباط بوده ام .آنها در
دنیای کوچکشــان زندگی میکردند و در واقع دانستههایشان بسیار اندک بود .ما نفت
میخواســتیم و نیز خواهان ستیز با کمونیســم بودیم .اما هرگز عالقمند به آن تفالههای
ناشی از اسالم نبودیم .ما نوآموز این راه بودیم؛ راهی که بریتانیا و فرانسه پس از سپری
کردن زمانی دراز بدان رســیدند ".زمانی که از النگ پرســیده شد :آیا ایاالت متحده،
آنزمان فعاالنه از اسالم سیاســی بعنوان چارهیی برای کمونیسم حمایت کرد یا خیر ،او
گفت ":ما مشوق آن بودیم ،اما آنرا نیافریدیم ".و میافزاید:
" معامله چنین بود ،ســعودیها آسیب پذیر بودند .ما امنیت آنها را تضمین میکردیم و
آنان درمقابل برای ما نفت فراهم میکردند.
آنگاه که نوبت به ناصر رسید ،فیصل قرار داد را برای مقابله با پان عربیسم تمدید کرد.
او بر این باور بود که آنها سوسیالیســت و ضد اســام بودند .همچنین ،در حالی که ما
همراه اســراییلیان ناصر را مرعوب میساختیم ،اینجا ،فیصل با او مقابله میکرد .او [از
دیدگاه صرفا مذهبی] نگران گرایش جوانان مســلمان به سوسیالیسم بود .ما این را درک
نکردیم و انگیزههای فیصل را در نیافتیم .کوشیدیم پیمان اتحادی میان عربستان سعودی
و حبیب بورقیبه( ((21ایجاد کنیم اما فراموش کرده بودیم که بورقیبه یک سکوالر است.
به فیصل گفتیم "شما همه میانه رو هستید .و باید با هم متحد باشید ".اما از دید فیصل،
بورقیبه یک مرتد بود و چنین اتحادی ناممکن.
بنابرایــن ما بدون اینکه خودمان بدانیم با ســعودیها در یک جهت حرکت میکردیم.
تالش کردیم با اعمال سیاســتهای زورمدارانه تغییری در خط مشــی مان بدهیم .اگر
چه سعودیها خود را مدافعان مکانهای مقدس مسلمانان میدانستند ،و نظرگاهشان از این
(((21
منظر بود ،اما ما آن را در چارچوب سیاستهای قدرت محور نگریستیم".
همانگونه که النگ پیشــنهاد میکند" ،نوآمــوزان" آمریکایی از در اتحاد با بنیادگرایی
اســامی وارد شــدند ،آنهم بدون آ گاهی ازآن چه در حال روی دادن بود .شمار کمی
از دیپلماتها و پژوهشــگران آمریکایی پیرامون اسالم و رابطه اش با سیاست ،مطالعاتی
داشــتند کــه آن نیز اغلب همراه آشــفتگی و ســردرگمی فکری بود .در ســال 1951
( ((21نخستین رییس جمهوری تونس از  25جوالی  1957تا  7نوامبر  . 1987معموال او را به
سبب اصالحات غربگرایانه اش با کمال آتاتورک مقایسه میکنند(.م)
(.2004 David Long, interview with author, April ((21
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"موسســهی خاورمیانه" همایشی دو روزه دربارهی " اسالم در جهان مدرن" برگزار کرد
و در آن فیلیپ آیرلند( ،((21شــخصیت ارشــد وزارت خارجه که بعنوان جانشــین سفیر
ایاالت متحده در بغداد خدمت کرده بود ،در ســخنرانیش پیرامون رابطهی میان اسالم،
دموکراســی و کمونیسم ،این مسیله را مطرح کرد که " آیا گرایشات کنونی ،اسالم را به
اردوگاه کمونیســم پیوند میزند یا به اردوگاه دموکراســی ".آیرلند پس از توجه دادن به
اینکه کمونیســم ـ در حقیقت منظور او ناسیونالیســم بودـ در سوریه ،عراق و اردن در
(((21
حال کســب برتریهایش ،بیان داشت ":در عربستان ســعودی ،یمن و حضرالموت
ً
ویژگی ریاضت گونه و بدوی اســام ،دقیقا ،هم بلحــاظ عملی و هم بلحاظ تیوریک
(((21
سدی در برابر کمونیسم ساخته است".
آیرلند به احتمال زایش حکومت دینی اســامی کم بها داد و امیدوار بود که مسلمانان
بتوانند تا حدودی اسالم را با تیوریهای مدرن سیاسی بیامیزند .استراتژیستهای پیشروی
ایاالت متحده ،نگران بودند که مســلمانان در روند مدرن شــدن اســام ،ایمان مذهبی
خویش را ترک گویند و به سکوالریسم روی آورند؛ اینچنین درها بروی گسترش افکار
کمونیســتی در خاورمیانه باز میشد" .بایارد داج"[( ،((21رییس پیشین دانشگاه آمریکایی
بیروت ( 1923تا  )1948در همایش انستیتو خاورمیانه گفت:
" امروز ناسیونالیســم ماتریالیســتی در جامعه و اندیشهی اسالمی اهمیت میابد ،و البته
چنین چیزی درســت خالف افکار کهنهی پان اسالمیستی یا خالفت و اسالم در شکل
یک امت بزرگ منسجم عمل میکند .تا حد زیادی ،ناسیونالیسم ،جایگاه مذهب را در
جنبش پان اســام پر کرده اســت .نیازی به ذکر این نکته نیست که این نوع مسلمانی
تمایلی به اســام در شکل امت واحد اســامی ندارد و احتمال گرایش آن به کمونیسم
کم نیست...
عکس العمل نســل جدید مســلمانان ،بســیار ناامید کننده است؛ زیرا بســیاری از آنها
مذهب ،اخالق مذهبــی و نیز وفاداری به آیین را به کناری مینهند .آنها به زندگی بی
بندو بار گونه ،خو گرفته اند ،مینوشند ...قمار میکنند....و خویش را در کابارهها و
روسپی خانهها سرگرم میسازند.
(Philip W. Ireland ((21
( ((21منطقهیی تاریخی در جنوب شبه جزیرهی عربستان در امتداد خلیج عدن و یمن( .م)
(,10-9 The Middle East Institute, "Islam in the Modern World," March ((21
.72 .p ,1951
(Bayard Dodge ((21
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اگر اســام در جامعه رو به زوال گذارد ،چنانچه ماتریالیســم و رادیکالیسم در زندگی
جوامع مســلمان مطرح شــوند و از دیگر سو افکار کمونیستی نفوذ آنها را تسهیل کند،
(((21
بی گمان نتیجهی آن برای جهان یک تراژدی خواهد بود".
وفاداری به "آیین"؟ زندگی بشــیوهیی "بی بندو بار گونه  ...در روسپی خانه ها"؟ داج،
فرزند مبلغین مذهبی پروتســتان با ریشــههایی در خاورمیانهی قرن نوزدهم ،بیشتر به
واعظ کتاب مقدس میماند تا یک تحلیلگر مسایل سیاست خارجی .و در واقع ،داج در
سخنرانیش اخوانالمسلمین را میستاید ،نیز احیاء گری مذهبی ضد حکومت آتاتورک
در ترکیــه را ،و همچنین ایرانیانی را که تحت حکومت رضاشــاه " تصور میکنند باید
به عقب بازگردند و هر چه بیشــتر به بنیادگرایی مذهبی روی آورند ((21(".ســپس داج
آن پیوند مســیحی ـ اسالمی را که بسیاری از سیاســتگزاران ایالت متحده آنرا به خواب
نمی دیدند و در جستجویش بودند ،مطرح میکند .صرفنظر از اینکه اساسا چنین ایده
یــی ،چه میزان عملی اســت .بدتر آن که ،خاورمیانه نیازمند چنیــن ایدهیی نبود ،زیرا
آن ضد مدرنیته بود ،و رهبران ســکوالر در همهی خاورمیانه (بجز عربســتان ســعودی)
میکوشــیدند از نقش اسالم ،روحانیون ،وهابیون و اخوانالمسلمین بکاهند .آنچه ،داج
و بســیاری دیگر از آن هراس داشــتند ،کمونیسم بود و نه کاپیتالیسم بشیوهی غربی ،و
اینکه ســرانجام کمونیســم روح و ذهن اعراب ،ترکان ،ایرانیان و هندیان را که دیگر از
پایبندی به قید و بندهای مذهبی رویگردان بودند ،برباید.
البته ،بســیاری از دیپلماتهای آمریکایی ،که هم دغدغهی منافع خارجی ایاالت متحده
و هم ســودای مبارزه با کمونیســم را داشــتند ،این نگاه عقالنیتر را داشتند که ایاالت
متحده باید بر توســعهی اقتصادی در خاورمیانــه تکیه کند و بر این باور بودند که امر
تســهیل گذار از بنیادگرایی مذهبی واپســگرا در منطقه به ســمت افکار مدرن غربی
ً
ســازمانده جامعهی مدنی ،لزوما به سود اتحاد شوروی نخواهد بود .نیز ،بسیاری دیگر
بر این باور بودند که اســام نباید چیزی بیشتر از مجموعهیی از باورهای شخصی باشد
و نباید آنرا سیستمی اجتماعی  -سیاسی انگاشت.
اما در گذر دههی  ،1950این صداها ضعیف و ضعیفتر میشدند و سیاست عدم تعهد
ناصر از نگاه برادران دالس و همفکری آنها در برنامه هاشــان برای جنگ ســرد بیشتر
به اســب تراوای کمونیست میمانست .ناسیونالیسم نخست وزیر ایران ،محمد مصدق،
نیز چنین بود .و در هر دو مورد ،زمانی که دولت آیزنهاور در صدد مقابله با رژیم آنها
(.18-15 .Ibid., pp ((21
(.14-13 .Ibid., pp ((21
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نقش ضد ملی

فداییان اسالم در ایران

اخوانالمسلمین در مصر
اوایل دههی  ،1950مصر و ایران ،دو کشــور قدرتمند خاورمیانه ،شــاهد ظهور رهبران
ناسیونالیست بودند .در مصر" ،افسران آزاد" به رهبری جمال عبدالناصر پادشاهی فاسد
این کشــور را خلع کردند؛ و اینچنین ،تهدیدی برای شــعله ور شــدن آتش انقالب در
عربستان سعودی ،قلب انرژی جهان شدند .در ایران نیز ،دموکراتی سوسیالیست گرا به
نام محمد مصدق با آراء مردم ،به قدرت رسید و حاکمیت شاه ایران را به چالش کشاند.
چنانکه شــاه وادار به گریختن از کشور شــد .آنچه مصدق کرد؛ دفاع از حق مالکیت
کشورش بر صنعت نفت و خلع ید از کمپانی نفت ایران -انگلیس بود.
در هر دو مورد ،ســازمانهای جاسوســی بریتانیای کبیر و ایاالت متحدهی آمریکا وارد
عمل شــدند .آنها دولت مصدق را ســرنگون کردند ،اما تالشهایشان برای ساقط کردن
رژیم ناصر ناکام ماند .باز در هر دو مورد MI6 ،و ســیا از راســت اســامی بعنوان
آلت دســت خویش بهره گرفتند؛ در مصر از اخوانالمســلمین و در ایران از جمعی از
روحانیون مانند آیت الله کاشانی و سازمانی بنام "فداییان اسالمی" بود.
شــاید ،برای ایاالت متحده ناکامی در جلب جمال عبدالناصر و محمد مصدق بســوی
غرب ،آنگاه که آنان در دههی  1950بعنوان رهبران آرزوهای مردمانشــان ظهور کردند،
بزرگترین تراژدی و فرصت بر باد رفتهی نیم سدهی گذشته در خاورمیانه باشد .اشتباه
آمریکا در ســرنگونی مصدق خشــم و بیزاری مانــدگاری در خاورمیانه پدید آورد که
سبب رشد احساسات ضد آمریکایی تا به امروز و حتی دستمایهی فعالیت ستیزه جویان
القاعده گردید .شــگفت اینکه ،ایاالت متحده آن اشتباه را با خطایی بس بزرگتر همراه
کرد؛ و آن ،حمایت از عربستان سعودی بعنوان قطب مخالف ناسیونالیسم عرب و ایران،
نیز برقراری پیوند با شــبکهی جهانی اسالمگرایان تحت حمایت عربستان سعودی بود.
پیامدهای غیر مستقیم چنین تصمیماتی ،سبب پیدایش حکومت دینی درایران ،نابودی
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افغانستان و تروریسم بین المللی القاعده گردید.
برادرخواندگان علیه ناصر
از  ،1954هنگامــی که ناصر قدرتــی یکپارچه پدید آورد و رقبایش را برچید ،تا ،1970
هنگام درگذشــت ناصر ،او هواداری افســانهیی و بی مانندی از خویش را ،در مصر و
جهان عرب برانگیخت" .آندره مالرو"( ،((22نویســندهی فرانسوی دربارهی ناصر گفت":
او بعنوان نمایندهی ملت مصر به تاریخ خواهد پیوســت ،همچنانکه ناپلیون برای ملت
فرانسه چنین شد" ((22(".ویلیام پولک"( ،((22از شخصیتهای شورای امنیت ملی در دههی
 1960دربــارهی ناصر گفت" :او جان.اف.کندی جهان عرب بــود 5 ((22(".میلیون نفر
در مراسم خاکسپاری ناصر شــرکت کردند و این جدای از "دهها میلیون عربی بود که
هرجــا ،در قهوه خانه ها ،در منازل ،در محافل ،در تنهایی ،در نماز ،در نقاطی بســیار
دورتر در اتومبیلهایشــان در کالیفرنیا ،در سکوت یا به بانگی بلند ،برای او گریستند
و درد ناشــی از مرگ او را دریافتند ((22(".بارهــا در دههی  1950و باز در دههی 1960
ایاالت متحده توسط سازمان سیا طرح سرنگونی ناصر را در پس پرده تهیه کرد.
ِاد کیــن( ،((22افســر ناظر عملیات ســیا که اواخر دههی  1950و اوایــل دههی  1960در
قاهره بود میگوید":ما تالش کردیم ناصر را ســرنگون ســازیم .ســیا درگیر عملیاتی
پنهانی -و البته باید بگویم بســیار غیرماهرانه – با تکیه بر عمال رژیم پیشــین مصر که
کمترین قدرتی نداشتند ،شد .ما در پی عامالنی بودیم که بتوانند او را سرنگون سازند.
بیشترشان ،وابســتگان رژیم پیشــین از جمله فیودالها ،صاحبان صنایع و دیگر دشمنان
(((22
قدیمی ناصر بودند .پروژهی بیهودهیی بود".
نیم ســده پیش ،ناصر ســمبل انقالب عرب ،خودباوری و اســتقالل آنها بود .بقدرت
رســیدن افسران آزاد در مصر زمانی رخ داد که سرتاسر جهان عرب از مراکش تا عراق
(Andre Malruax ((22
(Quoted in Said K. Aburish, Nasser: The Last Arab (New York: ((22
.314 .p ,)Thomas Dunne Books, St. Martin's Press, zoo4
(William R. Polk ((22
(.Ibid ((22
(.315 .Ibid., P ((22
(Ed Kane ((22
(	Ed Kane, interview with author, May Z004 ((22
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در یخبندانی سیاســی گرفتار آمده بود .مراکش و الجزایر و تونس مســتعمرات فرانسه
بودند و کویت ،قطر ،بحرین ،امارات متحدهی عربی ،عمان و یمن مستعمرات بریتانیا.
در عراق و اردن و عربســتان ســعودی نیز پادشــاهان دست نشــاندهی لندن حاکمیت
داشــتند .مصر تحت حاکمیت سســت و لرزان ملک فاروق ،مرکز اقتصادی و سیاسی
جهان عرب بود .ناصر با بدست آوردن قدرت در مصر ،سیاسیون جهان عرب را شگفت
زده کرد ،و نمونهیی برای احزاب سیاسی آزادیخواه و انقالبیون نظامی شد .از  1954به
بعد ،ناصر به یاری ماموران خویش و حمایتهای سیاسی و نیز صدای پر قدرت رادیو
صدای عرب قاهره و نیز بواسطهی شخصیت کاریزماتیکش در راس رهبری جنبشهای
اســتقالل طلبانــهی خاورمیانهی عربی قرار گرفت .از  1956تــا  ،1958موج انقالب،
لبنان و اردن و عراق را نیز فرا گرفت .پادشــاه عراق ســقوط کرد ،و سوریه و مصر در
شکل "جمهوری متحدهی عربی" ،ایدهی ناصر ،متحد شدند .جمهوری متحدهی عربی
چنــدان نپایید اما تاثیری ژرف دراتحاد جهان عرب بر جای گذاشــت .انقالب الجزایر،
پیش از دســتیابی به اســتقالل در  ،1962از حمایت مادی و معنــوی قاهره برخوردار
بود .این ،همان ســالی بود که به تحریک ناصر ،یمن نیز دستخوش قیام شد؛ قیامی که
غیر مســتقیم مصر و عربستان سعودی را وارد کارزار با یکدیگر کرد .حتی در ،1969
یکسال پیش از درگذشــت ناصر ،لیبی و سودان از قهر انقالب مصون نماندند .پادشاه
لیبی ســرنگون ،و رژیم دســت راستی سودان بوســیلهی رهبران نظامی وفادار به ناصر
ساقط شد.
در فضــای جنگ ســرد ،مبتنی بر منطــق مانوی(" ،((22با ما ،یا بر ما" ،ناصر از ســوی
لندن ،واشــنگتن و تل آویو تحت فشار بود .در اقصی نقاط جهان ،از گواتماال و کنگو
تا اندونزی ،سیا مشــغول طراحی و اجرای کودتاهایی برای سرنگونی رهبران ملی بود،
نه از آن رو که آنها کمونیست بودند ،بلکه به دلیل مشی مستقلشان که آنها را در جنگ
میان ابرقدرتها متحدان غیر قابل اطمینانی میکرد .ناصر نیز استثناء نبود.
اما برخالف رهبران کشورهای آمریکای التین یا آفریقا ،ناصر با نگرش انقالبی خویش
تهدیــدی جدی برای قلب اســتراتژی ایاالت متحده پس از جنــگ دوم جهانی ،یعنی
میادین گســتردهی نفتی عربســتان ســعودی بود .ناصر نه تنها رقیــب نظامی بالقوهی
عربســتان سعودی بود ،نه تنها در جریان جنگ یمن با عربستان رویاروی شده بود ،نیز
نه تنها اعراب عربستان سعودی را با افکار جمهوریخواهانه برانگیخته بود؛ بلکه توانسته
( ((22در آیین مانی دوالیسم خیر و شر برجسته است .منظور نویسنده منطق "با ما یا بر ما"ی
حا کم بر جنگ سرد است که چنین دوالیسمی را تداعی میکند(.م)
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بود هواخواهانی چند در میان برخی خانوادههای ســلطنتی ســعودی ،برهبری شاهزاده
طالل( ((22که گروه "شــاهزادگان آزاد" را تشــکیل داد ،بیابد و این شــاهزادگان خواستار
برپایی جمهوری در عربستان بودند.
همچنانکــه ایاالت متحده ،شــبکهی متحــدان خویش را با اتکاء هر چه بیشــتر به دول
غیر عربی از جمله ترکیه ،ایران و اســراییل پدید مــیآورد ،در میان اعراب نیز "جنگ
سرد عربی" شــکل میگرفت؛ یک سوی این نبرد مصر بود و سوی دیگرش عربستان
ســعودی .در ظاهر ،بنظر میرسید که جدال داخلی جهان عرب دول عربی هوادار اتحاد
شــوروی را در برابر متحدان ایاالت متحده قرار خواهد داد .اما در واقع اتحاد شوروی
هیچ متحد حقیقی و یا دوستانی در منطقه نداشت .دینامیسم واقعی حاکم در خاورمیانه
در میانهی سالهای  1954تا  1970ناشی از دو نظرگاه متفاوت و رقیب ،پیرامون آیندهی
خاورمیانه بود .در یک سو ،نگرش ناصر بر پایهی جهان عرب سکوالر و مدرن متشکل
از جمهوریهــای عربی مســتقل با همکاریهــای متقابل بود و در ســوی دیگر ،باور
عربســتان سعودی نیمه فیودال به برپایی سلســلهیی از پادشاهیها که منابع طبیعی شان
نیز در اختیار غرب باشــد؛ و در این میان برگ برندهی خانوادهی ســلطنتی عربســتان
سعودی اخوانالمسلمین و راستگرایی اسالمی بود.
گروهی از عرب شناسان آمریکایی استراتژی منزوی ساختن ناصر را نپذیرفتند و حتی
برخی او را نجات بخش جهان عرب میدانســتند" .کین" با اشــاره به ســالهای  1952تا
 1954میگوید ":در آغاز ،ناصر از سوی سازمان سیا و سفارت [آمریکا] قویا حمایت
شــد ((22(".بر اســاس اظهار نظر مایلز کاپلند در کتابش" ،بازی ملت ها" ،حتی سیا ،پس
از آنکه نخســت کوشید ملک فاروق را به مدرنیزه کردن مصر وادارد ،به "افسران آزاد"
در انقالبشــان یاری رساند .کرمیت روزولت مشهور ("کیم") ،مجری کودتای  28مرداد
 1332که تاج و تخت شــاه ایران را به او بازگرداند ،در ســال  1952مخفیانه وارد مصر
شد .کاپلند مینویسد:
" بطور خاص ،ماموریت او [کرمیت روزولت] ،نخســت سازماندهی "انقالبی مسالمت
آمیز" در مصر بود .چنانکه ملک فاروق ،خود در متن گذار به شــرایط جدید باشــد و
اینگونه ،از خطر نیروهای انقالبی که از دو ســال پیش بوســیلهی ماموران سیا شناسایی
(((23
شده بودند ،کاسته شود".
( ((22طالل بن عبد العزیز آل سعود (م)
(.Ibid ((22
(,Miles Copeland, The Game of Nations (New York: Simon & Schuster ((23
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اما بگفتهی کاپلند ،فاروق کم خردتر( ((23و فاسدتر از آن بود که به اصالحات تن سپارد.
او را همین بس که در میهمانیهای آنچنانی و در میان روســپیان باشــد ،تا پذیرفتن بار
مسوولیت مصر .اینچنین ،کیم روزولت " ...پذیرفت تا با افسرانی که سیا آنها را بعنوان
رهبــران احتمالی گروهی ســری از نظامیان در کمین کودتا شــناخته بود ،دیدار کند.
روزولت در مارس  4 ،1952ماه پیش از کودتای ناصر ،این مالقات را انجام داد ...ســه
دیدار از این دســت انجام شــد و یکی از افسران بســیار معتمد ناصر در آخرین دیدار
شــرکت کرد ((23(".روزولت ،ســپس به واشنگتن بازگشــت تا دولت ایاالت متحده را به
حذف حکومت فاروق متقاعد کند.
راهی برای اثبات گفتههای کاپلند نیســت .آرشــیوهای بیرون آمده از بایگانی محرمانه
کمکــی در این زمینه نمی کنند ،و هیچ کس دیگری نیز برای تصدیق اظهارات کاپلند
پیشقدم نشده است .چنین اســت که در آغاز ،ایاالت متحده روابط خوبی با حکومت
جدید مصر داشت .جول گوردون در کتاب تحسین برانگیزش" ،جنبش ناصر" گزارش
میکند که "اسناد محرمانهی بیرون آمده ،وجود پیوندهای نزدیک میان سفارت ایاالت
متحده در قاهره و رژیم جدید مصر را ثابت میکند ".از سوی دیگر ،گرچه بریتانیا از
دنبال کردن مشــی آمریکا خودداری کرد ،با این همه از آمریکا ســخت عصبانی بود و
در هراس از اینکه مبادا صعود ناصر به قدرت ،تهدیدی برای آبراه ســویز و پایگاههای
(((23
بریتانیا در آن و نیز راه ارتباطی بریتانیا به هند باشد.
اما چیزی فراتر از باقیماندهی مســتعمرات امپراتوری بریتانیا در خطر بود .ظهور ناصر
تهدیــدی عینی برای امپراتوری نفتی بریتانیا یعنی عربســتان ســعودی ،عراق و شــیخ
نشــینهای دستنشــاندهی بریتانیا در خلیج بود .بریتانیاییها و سپس آمریکاییها نه از
آن روی به مقابله با ناصر برخاســتند که او را کمونیســت یا مظنــون به تاثیر پذیری از
کمونیســم میدانستند؛ در واقع ناصر چپ مصر و بســیاری از احزاب کمونیست این
کشور را بسختی ســرکوب کرد ،و اساسا چپ مصر که تنها در میان روشنفکران پایگاه
اجتماعی داشت بسیار ضعیف و پراکنده بود و شانسی برای بدست آوردن قدرت مگر
در شــکل اقلیتی ایتالفی در دولتی ناسیونالیست برهبری حزب وفد نداشت .بنابراین،
آنچه برای لندن و واشــنگتن قابل تحمل نبود ( نیز برای پاریس تا ســال  ،)1956مطیع
.62 .p ,)1969
(.63 .Ibid., p ((23
(.65 .Ibid., p ((23
(Joel Gordon, Nasser's Blessed Movement (New York: Oxford ((23
.198 .p ,)1992 ,University
Press
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نبودن ناصر در برابر آنها ،سیاســت بیطرفی مثبت او در بهره بردن از رقابت ابرقدرتها
به سود مصر و نیز پیدا شدن هواخواهان او در میان اعراب خارج از مصر ،بویژه اعراب
نشسته بر روی چاههای نفت بود.
و آنچه که بطور خاص لندن و واشنگتن را نگران میساخت این بود که ناصر در متحد
ساختن مصر و عربستان و در نتیجه پدید آوردن قدرت عربی نیرومندی کامیاب شود.
یکی از طنزهای جهان عرب این اســت که مصر ،ســوریه ،لبنان و فلســطین که بلحاظ
تاریخی مراکز فرهنگی و آموزشــی جهان عرب و نیز خاســتگاه جنبشهای سیاســی
بوده اند ،نفت ندارند .از ســوی دیگر بجز ایران غیر عرب و عراق ،کشــورهای دارای
نفت  -عربستان سعودی ،کویت ،امارات متحدهی عربی ،بحرین و قطر -جمعیت کمی
دارند و فاقد ســنت روشنفکری (بجز در تیولوژی اســامی فرا راست آیین) هستند و
حکومتهایی یغماگر و فاســد که مشروعیتشان هیچ است و بقاشان در گرو حمایت و
حفاظت نظامی خارجی ،بر این کشورها حکم میرانند .اکثر اعراب بر این امر آ گاهند
که هم حکومتهای پادشاهی و هم مرزهای جغرافیایی پدید آورندهی کشورهای عربی
کنونی ،پیامد نقشــههای امپریالیستهایی است که در دههی  1920برای تضمین امنیت
چاههای نفتی چنان کردند .از نظرگاه استراتژیک ،اعراب با در کنار هم داشتن دانش و
نیروی انســانی کشورهای عربی فرهنگ خیز (بشمول عراق) با ثروت نفتی کشورهای
پادشــاهی عربی راه ترقی را خواهند پیمود .مصر و عربستان در کانون چنین دیدگاهی
هســتند .مصر با چند ده میلیون جمعیت و فرهنگی دیرینه و عربســتان سعودی با 200
میلیارد بشکه نفت .در بطن اهمیت پان عربیسم این واقعیت نهفته است که اتحاد قاهره
و ریــاض میتواند مرکز عربی بســیار مهمــی با اثر گذاری جهانی پدیــد آورد ،و این
آنچیزی است که امپریالیسم غرب بر نمی تابد.
اینچنین ،سیاســت ایاالت متحده ،پس از مناســبات خوب آغازینش با ناصر دیگرگونه
شــد و با هدایت جان فاســتر دالس وزیر خارجه و برادرش آلن دالس رییس ســازمان
سیا علیه ناصر و همســو با لندن گردید .آنتونی ایدن ،نخست وزیر بریتانیا که همواره
دشمن سرسخت ناصر بود ،از  1953در اندیشهی نقشهی کودتایی در قاهره ،علیه ناصر
بود .یگانه نیروی سیاسی در مصر که میتوانست ناصر را به چالش کشد -بجز ارتش-
اخوانالمســلمین بود که صدها هزار هوادار داشــت .اخوانالمسلمین از حمایت برخی
افســران نظامی از جمله ژنرال محمد نجیب برخوردار بود .نجیب مدت زیادی شریک
اخوانالمسلمین و همزمان عضو محافظه کار جنبش افسران آزاد بود .در  ،1952پس از
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کودتای افســران و سرنگونی حکومت پادشاهی ،نجیب رییس جمهور و نخست وزیر
مصر شد ،و ناصر معاون او .اما پشت پرده ،قدرت حقیقی در دستان ناصر بود .کاپلند
نوشــت ":ویلیام لیک لند( ،((23افسر سیاسی سفارت ایاالت متحده ،بی درنگ دریافت
که نجیب جز بازیگر روی صحنه نیست ،و در حالی که مردم مصر و جهان برای نجیب
هورا میکشیدند ،سفارت بوسیلهی لیک لند برای معامله با ناصر ،که تصمیم گیرندهی
واقعی بود ،آماده میشد ((23(".اگرچه نجیب در برابر ناصر از قدرت کمتری برخوردار
بود ،در مقابل پیوندهای نزدیکی با حسن اسماعیل الحدیبی ،جانشین حسن البناء بعنوان
رهبر اخوانالمســلمین ،داشت .سرانجام ،جنگ قدرت میان ناصر و نجیب شدت یافت
و نجیب – با حمایت بریتانیا – به اخوانالمسلمین بعنوان متحد اصلی خویش روی آورد.
در گذشــته ،روابــط شــخصی ناصر با اخوانالمســلمین قــدری دیگرگونــه و زیرکانه
بود((23(.افســران آزاد بهنــگام بدســت گرفتــن قــدرت در  ،1952مراقــب بودند که
اخوانالمســلمین را از خود نرنجانند ،زیرا بخشــی از اعضای جنبش افسران آزاد ،عضو
اخوانالمسلمین نیز بودند و بسیاری از جمله شخص ناصر در خالل سالهای دههی 1940
تماسهای گستردهیی با این جمعیت داشتند .نظامیان حاکم ،در آغاز رسیدن به قدرت،
ایتالفی از گرایشــات گونه گون از جمله وفدی ها ،چپ ها ،ســلطنت طلب ها ،افرادی
از حزب فاشیســتی "مصر جوان" و نیز جمعیت اخوانالمسلمین بودند .ناصر که خود،
مراقب روابط شــکنندهی نظامیان با اخوانالمســلمین بود ،نخست بر این شد که بجای
مواجه با اخوانالمســلمین ،آنها را به سوی خویش جذب و خنثی کند .اینچنین بود که
هنگام غیر قانونی کردن فعالیت احزاب در  1953از سوی رژیم جدید ناصر ،جمعیت
اخوانالمسلمین از آن مستثنی شد.
اما ،ناصر و اخوانالمســلمین نگرش متضادی داشتند .اخوانالمسلمین بدنبال جامعهیی
اسالمی بود ،حال آنکه ناصر در پی تحقق گونهی سکوالر آن .و بلکه مهمتر از این ،ناصر
خواهــان رفرم از جمله اصالحات ارضی و تغییر ســاختار آموزش و پرورش بود ،آنچه
که اخوانالمسلمین ســخت مخالفش بود .حدیبی ،رهبر اخوانالمسلمین ،در گفتگویی
با سفیر ایاالت متحده ،جفرســون کافری -همان که به آمریکاییان توصیه کرد تا سعید
رمضان در  1953در همایش پرینســتون شــرکت و از کاخ سفید دیدار کند -گفت که
(William Lakeland ((23
(.Copeland, p ((23
(The most detailed account of this period is in Gordon's Nasser's ((23
Blessed
.90-175 and 106-98 .Movement, pp
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او " بســیار خرسند خواهد بود ،چنانچه شاهد حذف افســران آزاد باشد ((23(".در همین
هنگام ،ترفور ایوانز( ،((23دیپلمات ارشد بریتانیایی در قاهره ،دست کم یک بار با حسن
اســماعیل الحدیبی ،رهبر عالی اخوانالمســلمین ،دیدار کرد .دیداری که ناصر بعدها،
هنگام برچیدن بساط اخوانالمسلمین ،از آن به نشانهی خیانت آن جمعیت یاد کرد .ولی
هم آمریکاییها و هم بریتانیایی ها ،پیوسته روابطشان را با اخوانالمسلمین حفظ کردند.
مرحلهی آخر مواجههی ناصر با اخوانالمســلمین که ناصر آنــرا به تاخیر انداخته بود،
ســال  1954رخ داد ،و این همزمان با ناامیدی فزایندهی بریتانیاییها از رهبر مصر در
پــی مذاکرات مربوط به تحویل آبراه ســویز و پایگاههای آن به مصر بود .در حالی که
به نظر میرســید جناح چپ سیاستمداران حزب کارگر انگلیس مایل به معامله با ناصر
بودند ،راســتگرایان بریتانیایی – برهبری امپریالیستهایی چون وینستون چرچیل – در
برابــر رژیم جدید مصر درمانده و ناامید از هر گونه تغییری بودند .از ســال  1954به
بعد ،آنتونی ایدن ،نخســت وزیر انگلیس ،خواستار مرگ ناصر شده بود .پیرامون جهاد
ایدن علیه ناصر که در  1956به اوج خود رســید ،مرهون اســتفان دوریل( ((23هســتیم.
بگفتهی دوریل " MI6نقشهی ترور پرزیدنت ناصر را در نظر داشت ".او میافزاید که
مشــاور ناصر ،محمد هیکل ،در کتاب "بریدن دم شیر" ،کپی تلگرام مامور سیا ،جیمز
ایچلبرگر( ،((24به آلن دالس ،رییس ســازمان ســیا را که در آن شرح گفتگوهای ایچلبرگر
در لندن با جورج یانگ( ((24مامور  MI6آمده بود ،منتشــر ســاخت .هیکل مینویسد:
"او[جورج یانگ] آشــکارا از ترور ناصر سخن گفته و حتی از تعبیرهایی مودبانه تری
چون برچیدن او استفاده نکرده بود .اوهمچنین گفته بود که آدمهایش در مصر و دیگر
کشــورهای عربی افراد مناســبی برای این کار[ترور ناصر] دارند ".ایچلبرگر -همچون
کاپلند از اندک موافقان ناصر در ســازمان ســیا -آنچه را که یانگ دربارهی ناصر گفته
بود فاش ساخت!( ((24یک ماه بعد ،یاوه سرایی ایدن بود که " میگویید ناصر را منزوی
یا خنثی کنیم؟ این چه مهمالتی اســت که میبافید؟ من میخواهم که او نابود شود ،آیا
نمی فهمید؟ من مرگ او را آرزو میکنم ....و ابدا برایم مهم نیســت اگر....آشــوب و
(((24
هرج و مرج مصر را فراگیرد".
(.103 .Gordon, p ((23
(Trefor Evans ((23
(Stephen Dorril ((23
(James Eichelberger ((24
(Jeorge Young ((24
(.610 .p ,)2000 ,New York: The Free Press( Stephen Dorril, M16 - ((24
(.613 .Ibid., p - ((24
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در نخســتین ماههای ســال  ،1954زمانی که درگیری میان ناصر و اخوانالمسلمین آغاز
شــد ،اندک اندک آشــوب نیز مصر را فرا میگرفت .آغاز آشــوب هــا ،هنگامی بود
که آدمکشــان اخوانالمســلمین در ماه ژانویه در دانشگاه قاهره به هواداران ناصر حمله
کردند .انور ســادات ،عضو پیشین اخوانالمســلمین که اینک ستارهی بخت خویش را
در همکاری با ناصر ضد جمعیتی که پیشــتر در آن عضویت داشــت میدید ،مقالهیی
نگاشــت ،و در آن بــه گروههایی که " از مذهب ســوء اســتفاده میکنند" تاخت .دو
روز پــس از آن ،ناصر بیانیهیی صادر و ضمن اعالم غیرقانونی بودن فعالیت گروههای
تروریستی ،اخوانالمسلمین را آلت دست بریتانیا خواند .در بیانیه آمده بود ":انقالب به
واپســگرایی اجازه نخواهد داد تا با نام مذهب خود را بازتولید نماید ((24(".اسناد خارج
شــده از بایگانی محرمانه نشان میدهد که اینتلیجنس سرویس بریتانیا به دقت فعالیت
اخوانالمسلمین را گزارش میکرده ،از جمله " شایعات مربوط به برخوردهای میان افراد
اخوانالمســلمین و نیروهای پلیس در دلتای نیل و نیز جلســات پنهانی برگزار شده در
(((24
اسماعیلیه را".
بگفتهی رابرت بایر( ،((24کارشــناس عملیات پنهانی ســیا ،این سازمان موافق بکارگیری
اخوانالمسلمین علیه ناصر بود .بایر در کتاب "خفتن با شیطان" خطوط کلی کوششهای
فوق سری ایاالت متحده را چنین توصیف میکند:
" پشــت پردهی ماجرای بســیار محرمانهیی که در واشــنگتن دنبال میشد ،چنین بود:
کاخ ســفید اخوانالمســلمین را به دید متحد خویش مینگریســت ،همچون ســاحی
ضد کمونیســم .عملیات پنهانی در دههی  1950بوســیلهی بــرادران دالس  -آلن دالس
بعنوان رییس ســیا و جان فاستر دالس وزیر خارجه -هنگامی که آنها با حمایت مالی از
اخوانالمســلمین از سوی عربستان سعودی ضد ناصر موافقت کردند ،آغاز شد .تا آنجا
که به دغدغههای واشنگتن بازمی گشت ،ناصر یک کمونیست بود .او صنایع سودآور
مصر ،از جمله آبراه ســویز را ملی کرده بود .منطق جنگ ســرد به نتیجهی روشــنی
میانجامیــد :اگر خداوند موافقت میکرد که در جبهــهی ما بجنگد ،همه چیز خوب
بود .چنانچه خداوند ترور سیاســی را جایز میشــمارد آن نیز تا زمانی که جایی از آن
سخنی به میان نیاید بر مراد ما بود.
همچون بسیاری از نقشههای محرمانهی موثر هیچ جا کمترین سخنی از این برنامه ثبت
(105 .Gordon, p ((24
(.106 .Ibid., p ((24
(Robert Baer ((24
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نشد .هیچ یافتهیی از سیا ،هیچ ابالغیهیی به کنگره و از این دست نبود .حتی یک پنی
از خزانهی کشــور برای حمایت مالی این نقشه خارج نشد .به دیگر سخن ،هیچ سندی!
همهی آنچه کاخ ســفید باید انجام میداد ،دادن چراغ ســبزی به کشورهای حامی افراد
(((24
اخوانالمسلمین چون عربستان سعودی و اردن بود".
طبق شــواهد موجود ،زمانــی که بریتانیا و ایاالت متحده بازی بــا آتش را آغاز کردند
و دســت بکار بســیج تروریســتهای اخوانالمســلمین علیه ناصر بوده اند ،جمعیت
اخوانالمسلمین با گروه اسالمی خشونت طلب و تروریست ایرانی به نام فداییان اسالم
همکاری داشــته است .گروهی که یکی از بنیادگذاران آن ،کاشانی ،روحانی (آیت الله)
ایرانی ،با ســیا برای سرنگونی حکومت مصدق همراه شد .برنارد لوییس ،افسر پیشین
اینتلیجنس سرویس و شرق شــناس برجسته ،به این نکته توجه داد که تصمیم جمعیت
اخوانالمسلمین برای همراهی در مخالفت با ناصر ،تا اندازهیی به پیوندهای این جمعیت
با فداییان اسالم مربوط بود .لوییس گزارش میکند که شورش اخوانالمسلمین در سال
 1954علیه ناصر نتیجهی دیدار رهبر فداییان اسالم از قاهره در همان سال ،و تحریکات
او بوده است:
" در سازمان ایرانی فداییان اسالم ،همان ایدیالیسم و خشونت طلبی ،همان تقوای مذهبی
و تروری که از اخوانالمســلمین ســراغ داریم ،دیده میشود .اگر چه آنها شیعه هستند،
ولی باورهای پان اسالمیستی مشابه با نظرات همتایان مصریشان  -که با آنان تماسهایی
نیز داشتند -دارند .در  7مارس  1951یکی از اعضای فداییان اسالم به سوی ژنرال رزم
آرا ،نخســت وزیر وقت تیر اندازی کرد و او را بقتل رساند .دیدار رهبر فداییان اسالم،
نواب صفوی از مصر در ژانویه  1954ســبب نخستین برخورد جدی آشکار میان افراد
(((24
جمعیت اخوانالمسلمین و رژیم نظامی ناصر شد".
پیوندهای فداییان اســام با اخوانالمسلمین در سال  1954بخوبی بیانگر این امر است
که بنیادگرایی اســامی حتی در دههی  ،1950حقیقتا در سطحی بین المللی فعال بوده
اســت ،و فراتر از محدودهی مرزهای ملی در جهان عرب ،توانسنه بود افراطیون عرب
را با متحجرین پاکســتان و نیز ســتیزه جویان ســنی را با شــیعیان ایرانی و دیگر نقاط
پیوند دهد .اکنون نیز ،پس از گذشــت نیم ســده ،روشن نیســت که آیا ایاالت متحده
(,Robert Baer, Sleeping with the Devil (New York: Crown Publishers ((24
	99 .p ,)2003
(Bernard Lewis, The Middle East and the West (New York: Harper & ((24
. 13-112 .PP ,)1964 ,Row
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بــه قدرت و دامنهی فعالیت جهانی نیروهایی که با آنها کار میکرد ،آ گاه بوده اســت
یا خیر .آیا آمریکاییان میدانســتند که راستگرایی اسالمی در مصر ،عربستان سعودی،
ایــران و دیگر نقاط ســایه وار اما به صورت یکپارچه در ســطح جهانی عمل میکند یا
اینکــه ایاالت متحده باور داشــت که میتواند بصورت مــوردی ،هر جا و هر زمان که
بخواهد ،اســامگرایان را به خدمت گیرد؟ واقعیت این اســت کــه تا آغاز دههی 1950
اسالمگرایان سازماندهی ارگانیک در سطح جهانی ،و گونه گون در کشورهای مختلف
پدید آورده بودند و وجود آن برای چندین دهه از چشم سیا پنهان بوده است .در مقابل،
دیپلماتهای آمریکایی وشــخصیتهای سیا ترجیح میدادند فعاالن اسالمی را تنها در
پیوند با کشورهایی که از آنها برخاسته بودند ،ببینند.
در ســال  1954روابــط ناصــر و اخوانالمســلمین تیرهتــر گردید .اگر چــه فعالیت
اخوانالمسلمین منع قانونی داشت اما همچنان حضور قدرتمندی در مصر داشت .ناصر،
نخســت ،نجیب را از سر راه برداشت .او ،در پی مبارزهیی طوالنی در میانهی فوریه و
مارس ،نجیب را به حاشــیه راند و در این روند اخوانالمسلمین را نیز با زبردستی خنثی
کرد .در آوریل ،ناصر نخســتین گروه از رهبری اخوانالمسلمین را به پای میز محاکمه
کشــاند ،مواجههی پایانی با جمعیت اجتناب ناپذیر مینمــود .پلیس مصر فعالیتهای
جمعیت را میپایید و حتی با ورود به مساجد مراقب خطبههای روحانیون افراطی بود.
در ســپتامبر ،دولت مصر  5تن از افراد اخوانالمســلمین را که در سفر سوریه بودند از
تابعیت مصر محروم کرد .در میان آنان ســعید رمضــان ،ایدیولوگ اصلی جمعیت هم
بود .این  5نفر برای شــرکت در همایشــی در دمشــق که در آن اعضای اخوانالمسلمین
عراق ،اردن و ســودان را برای مقابله با ناصرسازمان داده بودند ،عازم شدند ((24(.در پی
این ماجرا ،اعضای برجستهی اخوانالمسلمین نیز ،همچون حدیبی پنهان شدند.
ســرانجام در  26اکتبر یکی از اعضای اخوانالمســلمین  8گلوله به سوی ناصر شلیک
کرد .واقعیات پیرامون این ترور آشــکار نیست ،اما در بسیاری از گزارشات چنین آمده
که شــلیکها از روبرو و بوســیلهی یکی از اعضای اخوانالمسلمین بوده است که بی
درنگ نیز دستگیر شد .آیا توطیهی بزرگتری پشت پرده بود؟ آیا بریتانیا ترور ناصر را
به اخوانالمسلمین القا کرده بود؟ بی گمان چنین بود ،اسناد نشان میدهد که این ترور
نقشهی ایدن بوده است.
در میانــهی دهــهی  1950بریتانیاییها در فعالیتهایی که گویی خبر از کوشــشهای
(Richard Mitchell, The Society of the Muslim Brothers (London: ((24
.42-141 .pp ,)1969 ,Oxford University Press
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آینده برای قتل فیدل کاســترو بوسیلهی سازمان سیا در دورهی جان.اف.کندی میداد،
ایدههای بی شماری برای ترور رهبر مصر داشتند که بسیاری از آنها بس نابخردانه بود.
برای نمونه ،بریتانیا مبالغی پول به مصر ســرازیر کرد تا پزشــک ناصر را برای مسموم
کردن او تطمیع کند .بر اساس نقشهیی دیگر باید "شکالت کروپجه مرسوم مصریان که
به سمی مهلک آغشته شده بود" به ناصر تعارف میشد ،یا طبق طرح جیمزباند گونهی
دیگری " جعبه ســیگار ویژه یی ،دارت مســمومی را پرتاب کند" .نیز بریتانیا کوشید
تا "قرصی ســمی در فنجان قهوهی ناصر بیندازند( ".کاپلند که دربارهی نقشــهی اخیر
میدانست ،میگوید که بشوخی با ناصر دربارهی آن سخن گفته است " .جمال رویت
را به آنســو برگردان تا ببینم میتوانم این ســم را در قهوه ات بریزم ((25()".اما همهی این
نقشههای رندانهی بریتانیا شوخی نبود ،و چنین کوششهایی این تصور را واقعی مینماید
که بریتانیاییها تالش داشته اند تا تروریستهای کارآزمودهی اخوانالمسلمین را برای
این مقصود بکار بگیرند.
انتقام از اخوانالمســلمین برق آســا ومهلک بود .بیش از هزار نفر از اعضای جمعیت
دستگیر شدند؛ بسیاری به زندانهای بلند مدت محکوم شدند و  6تن نیز اعدام .اموال
جمعیت مصادره و دفاتر و مراکز خیریه وابسته بدان نیز از سوی نمایندگیهای دولتی
ضبط شــد .در ماه نوامبر ،نجیب بــا اعتبار رو به افولش در میان ارتشــیان ،و متحدان
پراکنده شــده اش در اخوانالمسلمین ،به کلی از دولت برکنار شد ،اینچنین ،سولزبرگر
(((25
از او در نیویورک تایمز با عنوان "کرنسکی کاله قرمز" یاد کرد.
ناصر برای دستگیری باقیماندهی رهبران اخوانالمسلمین مانور جوجیتسو( ((25گونهیی را
ضد یک دسته از نازیهای پیشین که پس از جنگ دوم جهانی در مصر جا خوش کرده
بودند ،آغاز کرد .در زمان جنگ ،بســیاری از اسالمگرایان افراطی و فعاالن اسالمی از
جمله حاج امین الحســینی ،مفتی اورشلیم ،که در قاهره اسکان گزیده بودند پیوندهای
صمیمانهیی با نازیها و ســرویس اطالعات آلمان داشــتند .پس از جنگ ،بســیاری از
نازیهای پیشــین که از دادرســی نورنبرگ و دیگر دامها جسته بودند ،به پناهگاههای
امن در این ســو و آن ســوی جهان گریختند و در این میان ،بویژه مصر در دههی 1940
مامن نازیها بود .تا آن هنگام ،سیا و  MI6بسرعت نازیهای پیشین را در جنگ سرد
(.34-633 .Dorril, pp ((25
(,17 From The New York Times, November .186 .Cited in Gordon, p ((25
.1954
( ((25ورزشی که در آن از نیروی حریف ضد خودش استفاده میکنند(.م)
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علیه اتحاد شــوروی به اســتخدام خویش در میآوردند .سیا و ارتش ایاالت متحده ،در
پی همکاری با راینهارد گهلن( ،((25رییس پیشــین سرویس جاسوسی نازی ها ،به تاسیس
ســازمان مشهور گهلن یاری رساندند .این سازمان ،انجمنی از جاسوسان نازی پیشین بود
که بوســیلهی جیمز کریچفیلد( ،((25مامور سیا بعنوان هســتهی سیستم جاسوسی آلمان
غربی اســتفاده شد .بی گمان ،تعدادی از این جاسوسان از سوی سرویسهای جاسوسی
ایاالت متحده و بریتانیا برای نفوذ در مصر استخدام شده بودند اما دیگرانی هم بودند
کــه تنها به این امید که مصر جان پناهی برای آنــان خواهد بود به آنجا مهاجرت کرده
بودند.
یکی از نازیهای پیشــین که ســرانجام در مصر ســکنی گزید ،فرانس بونش( ،((25نام
داشــت که آوازه اش بخاطر انتشــار تراکتی ضد یهود با نام "عادات جنســی یهودیان"
بود .ناصر برای کشف توطیههای افراد اخوانالمسلمین ،بونش را بکار گرفت .بگفتهی
مایلز کاپلند ،بونش نقشهی عجیبی پیشنهاد کرد که بر اساس آن از نازیهای سابق برای
تشــکیل سازمانی اسالمی زیرزمینی در سطح بین المللی و در پیوند با اخوانالمسلمین
استفاده میشد .ناصر وانمود کرد که نقشه جالب است ،سپس ،از رییس امنیت خویش
خواست که طبق آن نقشه برای دستگیری دیگر اعضای اخوانالمسلمین عمل کند:
"بونش ...نقشــهیی ارایه داد که خیلی زود توجه مصریها را جلب کرد :بر اســاس آن
نازیهای ســر سخت را از مخفیگاههایشان در سراســر جهان (آرژانتین ،برزیل ،ایرلند،
اسپانیا و غیره) فرا خوانده و نامهای اسالمی بر آنان نهاده میشد .آنگاه به "محفلهای
زیرزمینــی" که مصــر در خالل جنگ دوم جهانــی پدید آورده بود ،میپیوســتند و
اینچنین ،ســازمانی اطالعاتی ،از بهترینهای آلمان و مصر ،برای جنگ بین المللی علیه
کمونیسم و امپریالیسم در اختیار جمال عبدالناصر بود.
این نقشــه به سعد افرق ،افسرسرویس اطالعاتی ،که آن هنگام ،مسوول نظارت بر امور
آلمانها بود ،ارایه شــد .سعد ،که خوش مشــربی اش چهرهی یکی از حیله گرترینهای
مصر را در او پنهان میکرد ،به اجرای نقشــه تمایل فراوانی نشــان داد ،اما ُمصر بود که
جزییات بیشتری از محفل زیرزمینی به اطالع او رسانده شود .بونش که تا آن هنگام از
بی تفاوتی مصریان نســبت به نقشه اش ناخرسند بود ،پس از اظهار عالقهی افرق خود
را در مرتبهی مهمی مییافت .با تشویق افرق ،بونش همهی اطالعاتی که به یاد داشت،
(Reinhard Gehlen ((25
James Critchfield
(((25
(Franz Buensch ((25
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بازگــو کرد و آنگاه دیگر مهاجران آلمانی را نیز به این کار واداشــت .همین اطالعات،
برای بدار آویختن نیمی از اخوانالمســلمین کافی بود و عــاوه بر آن راهکاری کافی
بدســت میداد ،که افســران امنیتی مصر را برای مدت دو سال برای گسترش دامنهی
(((25
نفوذ این سازمان هم در مصر وهم جهان عرب ،مشغول میداشت".
در  ،1954مصر و بریتانیا توافقنامهیی دربارهی آبراه سویز و حقوق پایگاههای نظامی
بریتانیایی امضاء کرده بودند ،که چندی بیش نپایید .در  ،1956بریتانیای کبیر ،فرانسه
و اســراییل توطیهیی علیه مصر برای ســرنگونی ناصر و بدســت گرفتن کنترل آبراه
ســویز چیدند؛ توطیهیی که در اجرای آن از اخوانالمسلمین یاری جستند .هنگامی که
رودررویی بریتانیا و مصر به مرحلهی بحرانی رســید ،عمال اخوانالمسلمین ناتوان بود
زیرا بســیاری از اعضایش در زندان و بسیاری در تبعید و شماری نیز در زندگی مخفی
بســر میبردند .اما همهی اینها مانع از دســت یازیدن بریتانیا بسوی متحد قدیمی اش
نمی شــد .بارها پیرامون داستان آبراه سویز ،ســخن گفته اند؛ اینکه ناصر برای ساخت
سد اســوان از ایاالت متحده درخواست کمک مالی کرد و آمریکا بشکلی توهین آمیز
از اعطای آن خودداری ورزید ،اینکه چگونه ایاالت متحده از فروش اسلحه به مصر سر
باز زد ،اینکه اتحاد شــوروی پای پیش نهاد و سالحهای ساخت چکسلواکی را به ناصر
فروخــت و مصر را یــاری کرد ،اینکه چطور بریتانیاییها چــوب الی چرخ مذاکرات
انتقال حق مالکیت کانال ســویز به مصر میگذاشتند و سرانجام اینکه چگونه لندن و
پاریس با همراهی اســراییل وارد جنگ علیه ناصر شــدند .دشمنی سخت ایدن با ناصر
رنگی بیمارگونه و هیســتریک یافته بود .اما آنچه کمتر شناخته شده ،این واقیت است
که زمانی که توطیه برمال شد ،بریتانیا نشستهای محرمانهیی با اخوانالمسلمین در ژنو
داشت .بگفتهی دوریل دو بریتانیایی به نامهای نیل مک لین( ((25و جولین امری (((25به
 MI6برای سازماندهی اپوزیسیونی مخفی علیه ناصر در جنوب فرانسه و سویس یاری
رســاندند ".آنها تا بدان جا پیش رفتند که در ژنو با اخوانالمسلمین وارد مذاکره شدند.
رییــس ادارهی  MI6در ژنو نورمان داربی شــایر( ((25بود .گــروه بریتانیایی مذاکره
کننده تنها  MI6را از این اقدام آ گاه کرده بود و آن را از دیگر افراد گروه سویز[که
عملیات نظامی را طرح ریزی میکردند] پنهان داشــتند" .امری" ،اسامی مختلفی را به
(.183 .Copeland, p ((25
Neil McLean
(((25
Julian Amery
(((25
(Norman Darbyshire ((25
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[ســلوین] لوید( ،((26وزیر خارجهی بریتانیا ارســال کرد ((26(".ماهیت واقعی تماسهای
 MI6با اخوانالمسلمین در این دوره ،در اروپا روشن نیست .اما دامنهی آن احتماال باید
از تالشهای پنهانی برای ترور ناصر تا تشکیل دولت مخفی در تبعید برای جایگزینی با
رژیم ناصر پس از جنگ سویز باشد.
نقشهی فرانســویها که در  1956فاش گردید ،بیشتر به طرحهای امپریالیستی سدهی
نوزدهم میمانست .لندن و پاریس در نظر داشتند اسراییل را وارد جنگ با مصر کنند.
بر اســاس این توطیه بریتانیاییها و فرانســویها چند روزی منتظر میماندند ،سپس با
مداخلهی نظامی ،آتش بســی را به مصر و اســراییل تحمیل و در این میان کنترل آبراه
ســویز را نیز قبضه میکردند .آنهــا امیدوار بودند که حکومــت ناصر در این گیر و
دار سقوط کند -و حتی ســرنگونش کنند .اخوانالمسلمین نیز گرچه ناتوان شده بود،
آمادهی اجرای باقی نقشه و سرانجام بدست گرفتن قدرت باشد ،در پایان هم ،پرزیدنت
آیزنهاور -از ترس اینکه مبادا اتحاد شــوروی از تجاوز بریتانیا -فرانسه -اسراییل بسود
خود بهره برد -همرا دیگر کشــورها وارد عمل شــده و مانع از آن میشد .برای چندی
در ایــن هنگامه ،چنین مینمایید کــه ایاالت متحده بار دیگر ایــن فرصت را دارد که
روابــط مثبتی بــا ناصر برقرار کند .با این همه ،بی درنگ این فرصت از دســت رفت
و برادران دالس بار دیگر به برنامههای معمول خویش علیه ناصر و ناسیونالیســم عرب
روی نهادند.
اما ،در وزارت خارجه و ســازمان سیا ،بودند افرادی ناخرسند از دولتمردان ضد ناصر.
یکــی از اینها ،کاپلند ،تحســین گوی بی پروای ناصر بود .کاپلند ضمن تحســین ناصر
و نیز ســرزنش بی غرضانهی او مینویســد" :او یکی از شــجاع ترین ،پاک ترین و در
راه خویش انســان دوســت ترین رهبران ملی اســت که تا کنون دیده ام ((26(".همچنان
که دههی  1950ســپری میگشــت و بازیگران جنگ سرد در واشنگتن ناصر را شیطانی
مجســم جلوه میدادند ،از شــمار کاپلند و همفکرانی چون او کاســته میشد .کاپلند
میگوید که عرب شناســان وزارت خارجه نسبت به ناصر با "تساهل" مینگریستند .اما
"این اندک تمایل نیز با مخالفت موسســات اقتصــادی" بویژه کمپانیهای بزرگ نفتی و
بانکها خنثی شــد .چنانکه جریان بر خالف نگاه کاپلند به ناصر پیش رفت ،یکی از
همکاران شــوخ وی در ســیا در خالل دیداری از قاهره او را به کناری کشید و گفت:
(Selwyn Lloyd ((26
(.629 .Dorril, p ((26
(.282 .Copeland, p((26
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"فکر میکنم ،ســرانجام ما هواداران ناصر را ســر بزنگاه گرفته ایم ".در  ،1954کاپلند
با ناراحتی مینویسد که رییس سیا در قاهره در تلگرامی به واشنتگتن از آنان خواست
که اســراییل را وادار به تکیه بر "توانایی ستودنی اخوانالمسلمین برای سرنگونی ناصر"
کنند ((26(.جان ُول( ،((26اسالم شناس برجسته ،بگونهیی بی تفاوت میگوید که حمایت
سیا از اخوانالمسلمین در خالل جنگ سرد درست بود .وی میگوید ":اخوانالمسلمین
عاملی هوشمند و زیرک بود .آنان تنها جایگزین مناسب ناصر بودند .حزب کمونیست
مصر کمترین شانسی برای پیروزی نداشت .بلحاظ اطالعاتی و سیاستگزاری عملیاتی،
(((26
بی خردی ما بود که ارتباطی با آنها نگرفتیم".
با نگاهی به گذشــته ،کمتر چیزی چنان نابخردانه مینماید که گذشت .ایاالت متحده
نیازی به جایگزینی ناصر نداشــت ،بلکه باید او را زیر چتر حمایت خویش میگرفت
و بــرای محو اســامگرایی افراطــی یاریش میکرد .امــا در مقابل ،سیاســت ایاالت
متحده سرســختی علیه ناصر و پیوستن به خاندان سلطنتی عربستان سعودی و متحدان
بنیادگرایشــان بود و اینگونه بدرازای چندین دهه ،آمریکا کوشــید تا اســام سیاسی را
کارپایهی نفوذ خویش در خاورمیانه کند.
و بیشــتر اینکه ،انعطاف ناپذیری ایدیولوژیک برجســتگان سیاست خارجی آمریکا ،به
مورد مصــر محدود نبود .آنها هنگامی که در تکاپوی برانــدازی ناصر بودند همزمان
کوشــیدند حکومت یکی دیگر از رهبران ناسیونالیســت منطقــه یعنی محمد مصدق
نخست وزیر ایران را سرنگون سازند .این تالشها در کودتای مشهور  28مرداد  1332در
پی عملیات پنهانی سیا در ایران به اوج خود رسید ،و همچون مصر اسالمگرایان افراطی
ایران نیز نقش برجستهیی در این کودتا بازی کردند.

(.184 .Ibid., p ((26
(John Voll ((26
.2004 John Voll, interview with author, March
(((26
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ارتباطهای انگلیسی
روحانیون در ایران

طنــز روزگار چنیــن بود ،کــه ناصر و مصدق هــر دو در آغاز خیز بســوی قدرت از
انــدک پشــتیبانی آمریکا برخوردار شــوند .اما الزامات جنگ ســرد سیاســت ایاالت
متحــدهی آمریکا را علیه هــر دو پیش برد .در آغاز ،ایاالت متحــده با اطمینانی لرزان
از ناسیونالیســتهای ایرانی به رهبری مصدق حمایت کرد ،و این بر پایهی آن سیاست
آغازین واشــنگتن بود که ناسیونالیستهای لیبرال جهان سومی میتوانند کشورهایشان
را مدرنیزه ســازند و همزمان در اردوگاه غرب بمانند .اما دولت آیزنهاور خریدار چنین
سیاســتی نبــود و بر این بود که شــما ،با ما یا برماییــد .با ما بودن بدیــن معنا بود که
رهبران کشورهای جهان سوم باید در پیمانهای نظامی پیوسته به آمریکا اجازهی برپایی
پایگاههای نظامی میدادند ،و با واگذاری امتیازهای اقتصادی ،سیاســتهای اقتصادی
بازار آزاد را در کشورهایشــان پیاده میکردند .شــاید در شــرایط جهانی کمتر قطبی،
مصدق ،چونان ناصر ،میتوانســت به مصالحه و سازشــی درازمدت با واشنگتن دست
یابد ،اما جنگ سرد حکم خویش میراند.
همچنانکه در مصر ،اخوانالمســلمین را علیه ناصر بسیج کردند ،در ایران نیز ،نیروهای
اســامی به شیوهیی بدســگاالنه علیه مصدق بکار گرفته شدند .بخشی از اسالمگرایان
دست راســتی تحت رهبری روحانیون ،که شاه را در سال  1357سرنگون ساختند ،در
 1332از سازمان سیا برای حمایت از شاه پول گرفتند.
مصدق ،حقوقدان دانش آموختهی پاریس و ســویس ،شــخصیت پیچیدهیی داشت .او
تا پیش از ســال  1332چندین دهه در متن سیاســت ایران بود .وی در ســال  ،1915در
دورهی قاجــار ،نمایندهی پارلمان ،و در  1924وزیر امور خارجهی ایران بود .پیوندهای
خانوادگی مصدق با شــاهان قاجار او را در تقابل با رضا پهلوی و پسرش مینمایاند .اما
این ،تنها یک پندار بود .مصدق در ســال  1323( 1944شمسی) بار دیگر به نمایندگی
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پارلمان برگزیده شــد ،و اینبار بعنوان مدافع سرسخت و پرشور ملی کردن صنعت نفت
ایــران ،که آن هنگام در چنگ کمپانی بریتانیایی بریتیش پترولیوم بود .مصدق رییس
کمیســیون نفت در پارلمان شد و یک جنبش سیاسی ایتالفی به نام "جبههی ملی ایران"
پدید آورد .پس از ترور ژنرال "علی رزم آرا" در 1329شاه دریافت که ناچار به پذیرش
نخســت وزیری مصدق اســت .اما مصدق ملی کردن کمپانی نفتی ایران و انگلیس را
به تصویب قانونی رســاند .این رویداد ،ضربهیی فاجعه آمیز برای انگلیس بود؛ کمپانی
نفتی ایران و انگلیس ،که آن هنگام بدین نام خوانده میشــد و بعدها بریتیش پترولیوم
نام گرفت ،از طرحهای امپریالیســتی بریتانیا بود که از میانهی جنگ اول جهانی بدان
آغازیید ،و نیز پروژهی ویژهی وینســتون چرچیل بود ،که نفت ایران را منبع ســوخت
ناوگان دریایی بریتانیا در ســطح جهان میدانســت .مصدق در پی ملی کردن صنعت
نفت ،بی درنگ چهرهیی نفرت انگیز در لندن شــد ،و بسختی با شاه که انگیزشهای
ناسیونالیســتی اش تابع تمایالت او برای نگهداری تاج و تخت و روابط خوبش با لندن
و واشنگتن بود ،رودررو گردید .در آغاز ،بسیاری از روحانیون سیاسی ایران درجبههی
ملی شرکت جســتند اما بزودی جبههی ملی را ترک گفته ،به کارزار تحت حمایت سیا
علیه مصدق پیوســتند ،که ســرانجام به کودتای نظامی  28مرداد  1332انجامید .شــاه
که از کشــور گریخته بود ،بار دیگر بر تخت طاووس نشانده شد و ملی کردن صنعت
نفــت لغو گردید .در این گذر ،ایاالت متحده نیز خود را در نفت ایران شــریک کرد:
 40درصد از ســهم نفت در کنسرسیوم جدید به  5کمپانی بزرگ آمریکایی داده شد و
سهم بریتیش پترولیوم نیز کاهش یافت.
رویدادهای کودتای  28مرداد  ،1332که با همدســتی مشترک سیا و  MI6اجرا شد،
بارها بازگو شــده است .اما آنچه بندرت ســخنی از آن به میان آمده ،واقعیت همکاری
نزدیــک روحانیون و علمای ایران با ســازمانهای جاسوســی انگلســتان و آمریکا برای
ســرنگونی مصدق اســت .بحران آفرینی اوباش خیابانی به پشــتوانهی پولهای سیا ،با
ســازماندهی غوغاگران وابسته به علماء و روحانیون خواستار براندازی نخست وزیر و
بازگشت شاه ،نقش آفرین کودتا شد .آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی ،روحانی برجسته
و نمایندهی شاخص اخوانالمسلمین در ایران شخصیت محوری این حرکت بود.
بگفتهی بســیاری از شخصیتهای رژیم پیشــین ایران[ ،آیت الله] خمینی آن هنگام ،از
روحانیون میانه ســال و گمنامی بــود که در تظاهرات ضد مصدقی ســازمان یافته از
سوی سیا شرکت نکرد 25 ((26(.سال پس از کودتای [ ،1332آیت الله] خمینی ،در سال
( ((26مصاحبه با شخصیتهای سیاسی پیشین ایرانی.
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 ،1357با رهبری مذهبی انبوه مردم ،شــاه را بزیر کشــید و جمهوری اسالمی ایران را
پدید آورد.
آیت ابوالقاســم کاشــانی ( )1882-1962ذاتا روحانی سیاســی بود و فعالیت سیاســی
خویــش را از دههی  1920و از نمایندگی در پارلمان ایران آغاز کرد .در ایران روحانیت
به اینکه از هیچ کاری برای حفظ پایگاه خویش فرونمی گذارد ،شــهره بود و از همین
رو در دهــهی  ،1300روحانیون پر نفوذ با هیاهوی بســیار ،مانع از برپایی جمهوری در
ایران شــدند .رضا پهلوی ،دیکتاتور نظامی که در اوایل دههی  1300قدرت را در ایران
بدست گرفت ،ستایندهی کمال آتاتورک ،رهبر سکوالر جمهوری ترکیه ،و خواهان پیاده
کــردن الگوی جمهوری ترکیــه در ایران بود .اما روحانیون ،ازجمله کاشــانی ،از اینکه
یک جمهوری ســکوالر قدرت و نفوذشان را محو سازد در هراس بودند .اینچنین ،آنان
خواهان ماندگاری پادشــاهی بودند .اشــرف پهلوی ،خواهر دوقلوی شاه ،در خاطراتش
پیرامــون مقابلهی روحانیون با جمهوری خواهی [پدرش] مینویســد ":پدرم به برپایی
جمهورییی از نوع ترکیه مایل بود .او این نظر خویش را با روحانیون برجســتهی شیعه
در میان گذاشــت .اما در دیداری در شــهر مقدس قم ،روحانیون -هواداران ثابت قدم
فیودالیســم -به پدرم گفتند که آنها در مقابل هر نقشهیی برای ایجاد جمهوری خواهند
ایســتاد ((26(".رضا [پهلوی] که آمادگــی مقابله با نفوذ پرقــدرت مذهبی روحانیون را
نداشــت ،ایدههای خویش را ترک گفت و خود را شــاه خواند .کاشانی جوان یکی از
عامالن و حامیان شاه [رضا پهلوی] بود.
در خالل بیســت سال آینده ،دشــمنان کاشــانی دو گروه بودند :کمونیستها و شاه.
همچون همهی اســام گرایان ،علماء ایران نیز از کمونیســتها و نمایندهی آنها ،حزب
توده ایران متنفر بودند ،و از قدرت مذهبی خویش ضد چپها استفاده میکردند .اما
آخوند ها ،تهدید اصلی برای قدرت خویش را از سوی شاه میدانستند ،که آنها را بعنوان
عتیقههــای مقدس با ذهنیت قرون وســطایی که در برابر کوششــهای او برای مدرنیزه
کردن کشور میایســتند ،خوار میشمرد .شاه در سالهای دههی  1310با الگوبرداری از
مدل جمهوری آتاتورک ،بســختی با روحانیون رویاروی شــد .او دادگاههای شرعی را
تحت کنترل دولتی سامان داد و برخی اوقاف مذهبی روحانیون را ملی کرد .اینگونه،
با برچیدن منبع مهم درآمد روحانیت از قدرت مالی آنان کاســت .شاه با ممنوع کردن
جامهی اسالمی ،مدل غربی پوشش را رواج داد ،کنترل امور ازدواج و طالق را بدست
(Ashraf Pahlavi, Faces in a Mirror: Memoirs from Exile (Englewood ((26
.9-8 .Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, I98o), pp
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گرفت ،و با اســامگرایان 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 .همچنین در ،1939
شــاه عمل دهشــتناک قمه زنی را که از رسوم تحریف شــدهی مذهبی شیعیان است،
ممنوع کرد ((26(.چنین رویهیی از ســوی تجددگرایان ایرانی با اســتقبال روبرو شد ،اما
روحانیون از آن خشمگین بودند .کاشانی که اغلب شاه به او میتاخت ،آرام آرام و در
نهان بر قدرت سیاسی خویش میافزود.
همانگونه که اخوانالمسلمین در اواخر دههی  1940در مصر به اقدامات تروریستی روی
نهاد ،در ایران نیز ،کاشانی و همدستانش خشونت تروریستی را علیه شاه بر انگیختند.
در  ،1945کاشــانی به تاسیس شاخهی ایرانی اخوانالمســلمین با نام "فداییان اسالم" به
رهبری آخوندی افراطی به نام نواب صفوی ،یاری رساند .یک رشته حمالت تروریستی
از ســوی جنبش کاشانی انجام گرفت .از جمله تالش برای ترور شاه بوسیلهی یکی از
اعضای محفل اســامی زیرزمینی و مرتبط با نشــریهی "پرچم اسالم" در  ،1327ترور
عبدالحســین هژیر ،وزیر دربار شاه ،بوسیلهی یکی از اعضای فداییان اسالم در ،1950
بقتل رســاندن ژنرال رزم آرا ،نخست وزیر ،توســط یکی دیگر از فداییان اسالم [خلیل
طهماسبی] ،آنهم درست در بحبوحهی مذاکرات تهران با لندن بر سر حق مالکیت ایران
بر منابع نفتیش ،در  .1951شــاه در خاطراتش مینویســد رزم آرا " هنگامی که به قتل
رســید ،توافق با کمپانی نفتی ایران و انگلیس را با خود داشــت((26( ".بسیاری از دانش
آموختــگان ایرانی ،از شــاه گرفته و پایین تر ،دربارهی پیوندهــای بریتانیا با روحانیت
ایران و جنبش اســامی -حتی اگر اقدامات تروریستی آنها را شامل آن ندانیم -بدگمان
بودند.
فریــدون هویدا ،ســفیر ایران در ســازمان ملل تا انقالب ســال  ،1357کــه برادرش،
امیرعباس هویدا ،نخســت وزیر ایران در خالل دههی  ،1970پس از انقالب ایران اعدام
شــد ،میگوید ":بریتانیاییها میخواســتند امپراتوری خویش را نگاه دارند و بهترین
راه بــرای نیل به این هدف ‘تفرقــه بینداز و حکومت کن’ بود .انگلیســیان در همهی
جبههها بازی میکردند .با اخوانالمســلمین در مصر و با آخوندها در ایران ،اما همزمان
با ارتش و خانوادههای ســلطنتی نیز وارد معامله میشدند ".هویدا میگوید که بریتانیا
(For an account of the secularizing measures undertaken by Shah Reza ((26
.153 .p ,)1989 ,Pahlavi, see Dilip Hiro, Holy Wars (New York: Routledge
(Mohammed Reza Pahlavi, Answer to History (New York: Stein and ((26
.84 .p ,1980 ,Day
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اسالمگرایان را به دیدهی ابزاری برای گسترش قدرت و نفوذ خویش مینگریست .وی
میافزاید:
"آنها[انگلیســیان] با آخوندها ارتباطات مالی داشــتند .آنها برجسته ترین و متنفذترین
روحانیون را مییافتند و از آنها پشــتیبانی مالی میکردند .آخوندها نیز زیرک بودند:
آنها میدانســتند که انگلیســیها مهمترین قدرت جهان اند و مضافا اینکه مساله بر سر
پول بود .انگلیسیها چمدانهای پر از پول ،به بازاریان و تجار ثروتمند که هر کدامشان
مرجع تقلید مورد حمایت مالی خویش را داشــتند ،میدادند .این ،شیوهی انگلیسیها
بود ((27(".اشــرف در خاطراتش دربارهی پیوندهــای نامقدس میان انگلیس و روحانیون
ایران مینویسد:
"بســیاری از روحانیون با نفوذ با نمایندگان قدرتهای بزرگ ،و بیشــتر با بریتانیا ،پیوند
داشــتند .در ایران این گفته مشــهور اســت که چنانچه عمامهی آخونــدی را بردارید،
خواهید دید که روی دیگرش نوشــته شــده "ساخت انگلیس" .آخوندهای شیعه قدرت
نفوذ فراوانی در میان تودهها داشــتند .برای دهقانان و عوام تشخیص مرز میان مذهب
(((27
و سیاست دشوار بود".
اشرف ،میافزاید که لندن ،پس از جنگ دوم جهانی ،در راستای استراتژی جنگ سرد
برای دستیابی به خاورمیانه اســامگرایی افراطی را نیرو بخشید ".با تشویق انگلیسیان،
که آخوندها را نیرویی در مقابل کمونیســم میپنداشــتند ،مولفههای راســت مذهبی
(((27
افراطی در ایران که سالها سرکوب شده بود ،دیگر بار رخ نمود".
شــاه ،پیش از مرگش در تبعید ،در خاطراتش مینویســد که "حسین امامی" قاتل وزیر
دربار شــاه در  ،1950پیوندهایی با فداییان اســام و بریتانیا داشــت .شاه میافزاید" :
او عضو گروه مذهبی فرامحافظه کاری ،متشــکل از متعصبان مذهبی واپســگرا بود و
احتماال با سفارت انگلستان در تهران تماسهایی داشته است .بریتانیاییها همه جا بودند،
(((27
آنها با واپسگراترین بخش روحانیت ایران پیوند داشتند".
در اوایــل دههی  ،1330نفوذ بریتانیا در ایران دچــار تهدید بود .از جنگ اول جهانی،
بریتانیاییها از نفت ایران برخوردار بودند .پس چندان شگفت آور نبود که آمریکا در
( ((27مصاحبه با فریدون هویدا بتاریخ می.2004
(.6 .Ashraf Pahlavi, p ((27
(.47 .Ibid. p ((27
(.59 .Mohammed Reza Pahlavi, p ((27
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آغاز مصدق را بدیدی مثبت مینگریســت .مصدق در جستجوی راهی برای مذاکرهی
دوبــاره پیرامون قــرارداد نفتی میان ایران و انگلیس برای ســود بیشــتر ایران بود ،اما
انگلســتان شمشــیر را از رو بســته و تهدید میکرد .واشــنگتن که با لندن بر سر نفت
خاورمیانــه در تضــاد بود ،دولت مصــدق را یاری کرد و به او ســاح فروخت ،و در
 1951نیز ،مصدق از واشــنگتن دیدار کرد .تاریخدان برجستهیی مینویسد" :پرزیدنت
ترومن در نامهیی به بریتانیا خواهان خودداری این کشور از تجاوز به ایران شد ((27(".اما
هنگامی که مصدق طرح آمریکاییها را برای فعالیت کمپانیهای نفتی این کشــور در
ایران رد کرد ،آمریکا نیز چهرهی دیگری به خود گرفت و علیه مصدق وارد عمل شد.
ناگهان ،سازمان تازه تاسیس سیا و  MI6بریتانیا با همراهی یکدیگر حکومت مصدق
را سرنگون ساختند.
و اینک ،کاشانی است که به میدان میآید
تــا  ،1952کاشــانی متحد مصدق در جبهــهی ملی بود .اما آنگاه کــه ایاالت متحده و
بریتانیــا علیه مصدق برخاســتند کاشــانی نیز او را ترک گفت و بــه صف مخالفانش
پیوســت .کاشــانی تماسهای پنهانی خویش را با گروههای اسالمی تروریستی مخفی
نگاه داشت ،اما در انظار ،زیرکانه از فداییان اسالم و هوادارانش فاصله میگرفت .سیا،
بســیار خوب از میزان قدرت کاشــانی آ گاه بود .در گزارشی از سیا بسال  1952با نام
"چشم اندازهای نجات رژیم مصدق در ایران" ،میخوانیم:
"از هنگام بازگشت مصدق به قدرت در جوالی  ،1952پیوسته گزارشاتی از تالش برای
براندازی حکومت وی دریافت شــده اســت .اغلب کاشانی و افسران ارتشی را رهبران
این تالشــها میدانند ...چنین مینماید که درگیریهــا و زد و خوردهای خیابانی میان
نیروهای حامی مصدق و کاشــانی سختتر و جدیتر خواهد شد ((27(".سیا نیروهایی را
که کاشــانی میتوانست بسیج کند "بازاریان و دستجاتی که پسران او میتوانند سازمان
دهند" و "افراطیون سازمان تروریستی فداییان اسالم" بیان میکند .حتی اگر آن گزارش
را تحلیلگران سازمان سیا نوشته باشند ،واحد عملیات پنهانی این سازمان پیشتر با کاشانی
برای بســیج نیروهای وی و انگیختن "تشــنجات خیابانی" همکاری میکرده است .در
(Mark J. Gasiorowski, U.S. Foreign Policy and the Shah: Building a ((27
.68 .p ,)1991 ,Client State in Iran (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press
(Central Intelligence Agency, "Prospects for Survival of Mossadeq ((27
.2 .p ,I952 ,14 Regime in Iran," October
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یادداشــتی از وزارت خارجهی آمریکا به تاریخ  ،1952از زبان یکی از متحدان کاشانی
در ضمن پیش بینی خشــونتهای خیابانی چنین آمده اســت که "شــاید الزم باشــد...
(((27
کمونیستها را سرکوب فیزیکی کنیم".
در میانهی ســالهای  1952تا  ،1953سیا و  MI6به کاشــانی و شماری چند از رهبران
مذهبی ایران نزدیک شدند ،و به آنها پول و تسهیالتی برای بریدن از مصدق و حمایت
از شاه پیشنهاد کردند .بگفتهی دوریل" ،رهبران مذهبی به پیشتوانهی پول ،برای پذیرش
ایجاد خطی بنیادگرایانهتر و جدایی از مصدق برانگیخته شده بودند ((27(".بریتانیاییها
با کمک شبکهی جاسوسی گستردهیی که داشتند (این ،شامل جاسوسانشان در سرویس
ســری اختصاصــی کمپانی نفت ایــران و انگلیس با نــام ادارهی اطالعات مرکزی نیز
میشد) هدایت این فعالیتها را در دست داشتند .البته بریتانیاییها در عملیات پنهانی
علیه مصدق خیلی پیشــتر از آنکه آمریکاییها وارد بازی شوند ،فعال بودند ،اما ،طبق
گزارشــات ،آمریکاییها ارتباط عمده شــان با کاشــانی بود[ .خانم] آن لمپتن ،اســتاد
مدرســهی مطالعات شــرقی و آفریقایی آ کسفورد و افسر پیشــین اینتلیجنس سرویس
بریتانیا ،نقش پشــت پرده را در براندازی مصدق داشــت .در گزارشــی از آن هنگام،
مینویسد ":کاشانی مقادیر فراوانی پول از جایی گرفته است ،".و مینویسد که احتماال
(((27
منبع این مبالغ از سوی سیا بوده است.
از  1946تا  ،1953کســی که عملیات پنهانی ســیا را در ایران پیش میبرد" ،جان والر"،
کهنه سرباز سازمان زیرزمینی آمریکایی بود .والر در خالل جنگ دوم جهانی به دفتر
خدمات اســتراتژیک پیوســت و بعدها تا دههی  1970با ســیا همکاری کرد .او بیشتر
دورهی جنگ دوم را در قاهره و تهران سپری کرد و با سن کمی که داشت مسوولیتهای
مهمــی چون هدایت عملیات ســیا به او واگذار گردید .والــر چنین بیاد میآورد " :در
سیا ،در  19سالگی رییس ضد جاسوسی بخش خاورمیانهیی بودم ".در  ،1946والر ،در
هنگامهی بیست سالگی اش ،نخستین دفتر جاسوسی آمریکا را در ایران پس از جنگ،
با استخدام جاسوسان نازی پیشین برای همکاری با ایاالت متحده در جریان جنگ سرد
(U.S. State Department, "C. C. Finch conversation with Dr. ((27
",Sepahbodi
.1952 ,10 December
(.566 .Dorril, p ((27
( ((27کتاب دوریل جزییات فراوانی دربارهی کودتای  28مرداد و حمایت اسالمگرایان از
کودتا دارد .نیز در کتاب گازیوروفسکی با نام "سیاست خارجی آمریکا و شاه" و مقالهی وی با نام
"کودتا در ایران" چاپ شده در ژورنال مطالعات خاورمیانه در سال .1987
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و کار با روسای قبایل ایرانی از جمله بختیاری ها ،قشقاییها و کردها ،تاسیس کرد.
والر که اکنون دههی هشتم زندگی خویش را میگذراند ،میگوید ":ما به مصدق عالقه
داشــتیم .یکی از خویشان او با یکی از افسران ســیا ازدواج کرد ".اما چندان نپایید که
امریکاییها با بریتانیایی ها ،که از مصدق بیزار بودند ،همسو گردیدند .والر میافزاید:
" مــا به متحدان قدیمی خویش – بریتانیاییها – تعهد داشــتیم و نفت مســالهی ما بود".
بگفتهی والر آخوندها و بازاریان بیشــترین کارشــکنی را در برابر مصدق داشــتند .او
میگوید" :بازاریان و آخوندها پیوندهای بســیار نزدیکی با هم داشتند ،و روحانیون بر
(((27
مردم و بویژه طبقات فرودست جامعه نفوذ داشتند".
والر که به عنوان رییس دفتر ســیا در مدت  7ســال اقامتش در ایران ،روابط گرمی با
کاشــانی آتشین مزاج بهم زد ،میگوید ،کاشــانی در میان همهی رهبران مذهبی نقش
مهمتری داشــت .والر ،لبخندی بر لب ،بیاد میآورد" :من پرترهیی از آخوند کاشــانی
نقاشــی کردم .شاید باید بگویم آیت الله کاشانی! او اندک زمانی روبروی من نشست،
و من ناچار شــدم نقاشــی را از روی عکس وی به پایان رســانم ".والــر اصرار دارد که
کاشــانی هیچگاه "مامور" دربست سیا نشد –" شــما یک آیت الله را مامور خود در سیا
نمی کنید" -اما میافزاید که ایاالت متحده و بریتانیا در ایتالف ضد مصدقی مامورانی
داشــتند" ،برخی از آنها در بکارگرفتن بازاریان و روحانیون بسیار چیره دست بودند".
والر در ادامه میگوید " :آشکار بود که روحانیون نقش مهمی داشتند ...کاشانی به من
گفت کــه به چه دلیل از مصدق روی گردانده بود .بگفتــهی او ،از آن رو که مصدق
حــزب توده را تحمل میکرد .حزب توده مترادف با شــورویها بود و برای مذهبیون
کمونیسم نا خوشایند.
کاشــانی قدرت سیاســیش را از خدا میگرفت .این ،درســت مانند راست مسیحی در
اینجاســت .او آیت الله خمینی زمانهی خویش بود .بر مســاجد نفوذ داشــت ،نیز بر
مردمان فرودست و فقیر و حاشیه نشین که بیشتر در جنوب شهر زندگی میکردند .از
دیرباز روحانیون با بازاریان نزدیک بودند".
آیا ســیا مستقیما به کاشــانی پول پرداخت؟ به گفتهی والر" ،آری چنین بود .نه تنها به
کاشــانی که به همراهان مورد نظــر او نیز .برای تقویت کانالهــای ارتباطی او با مردم
جنوب شهر تهران و نیز برای اعالمیه نویسی و کارهایی از این دست به او پول پرداخت
میشد ".والر با نیشخندی کنایه آمیز میافزاید که حتی آیت اللهها نیز فساد پذیرند ،او
(.2004 John Waller, interview with the author, February ((27
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با وســواس در گزینش واژهها میگوید" :فکر میکنم کاشانی براستی مذهبی بود ،اما
مرا به خاطر بدبین بودنم ببخشــید .مذهبی بودن ،شما را از گرایش به واقعیات سیاسی
و پول یا مسایل جنسی باز نمی دارد".
با حضور کاشانی در صحنه ،سیا و  MI6ایجاد آشوبهای خیابانی و برپایی تظاهرات
ضد مصدق و کمونیستها را آسانتر یافتند .قدرت کاشانی در میان تودههای محالت
فقیر نشــین تهران و مســاجد قابل توجه بود .کودتای نظامی که به ســرنگونی مصدق
انجامید با آشــوبهای خیابانی تحت حمایت مالی سیا و بوســیلهی جمعیت وفادار به
کاشانی و سازماندهی روحانیون و سردستههای چاقوکشان همراه شد .والر برای نظارت
بر کودتا از ادارهی مرکزی ،به واشــنگتن بازگشــت و کرمیت روزولت مشهور اجرای
عملیات را در داخل بدست گرفت .دو برادر ایرانی تحت کنترل سیا ،و سه برادر دیگر
به نام رشــیدیان ،زیر نظر  ،MI6به شــعبان جعفری ،ورزشکار مشهور ایرانی پیوستند
تا برای یکپارچه کردن اراذل و اوباش با کاشــانی کار کنند .والر بیاد میآورد ":یکی از
عامــان ما مردی بود که بــه او بی مخ میگفتند .او قهرمان زورخانه بود ،همراه کردن
او با خود برای ما مهم بود .او میتوانست دستهیی از اوباش خیابانی را در اندک زمانی
فراهم آورد".
دوریل مینویسد ":سیا و  MI6توسط برادران رشیدیان تماسهایی با روحانیون محافظه
کاری چــون آیت الله بروجردی و آیت الله بهبهانی که از ‘پیشــرفتهای چپگرایانهی
مصــدق و به خطــر افتادن امنیت ملی’ در هــراس بودند ،و نیز بــا روحانیون مخالف
دولت در جبههی ملی و کاشانی و مکی که مدعی بودند در میان وزراء دولت بسیاری
‘خدانابــاوران متمایل به کرملین’ هســتند ((28(،تماس گرفتنــد ".والر به خاطر میآورد":
اســام ،در آن هنگام ،هنوز ناتــوان از پدید آوردن یک رهبری ســازمان یافته بود .اما
(((28
کمونیسم و اسالم هرگز با هم سازگار نبوده اند".
بخش مهمی از کار سیا در ایران در اوایل دههی  ،1950کوشش برای انگیختن احساسات
مذهبی ایرانیان علیه اتحاد شــوروی بود .این تالشها همزمان با تجربهی ایاالت متحده
در بکارگیری اســامگرایان پر حرارت ضد کمونیست در مصر ،پاکستان و دیگر نقاط
بــود .در ایران ،تمرکز ســیا متوجه حزب توده بود ،اگرچه حــزب توده هرگز تهدیدی
جدی بشمار نمیرفت .مصدق که کمونیست نبود ،از سوی ایاالت متحده برای رسیدن
بقدرت حمایت شــد .اما آنگاه که مصدق نیز در ســیاههی دشــمنان سیا گنجانده شد،
(.585 .Dorril, p ((28
(.Waller, Interview ((28
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ســیا همهی کوشــش خود را بــرای بی اعتبار ســاختن او با دامن زدن بــه این پندار که
مصدق تحت کنترل کمونیستها است ،بکار گرفت .اینکار بویژه با تبلیغات از سوی
روحانیون انجام میگرفت .اینگونه تالشــهای تبلیغاتی بوسیلهی دو نفر از ماموران سیا
بــه نامهای "دونالــد ویلبر" و "ریچارد کاتم" که در ادامه بــه آنها میپردازیم ،هماهنگ
میشد.
در آن هنگام ،تبلیغات بس سنگین بود ،دوریل مینویسد:
"گام بعدی استفاده از حربهی جنگ روانی بود .آیت الله بهبهانی که از آمریکاییان پول
گرفته بود ،در تالشــی آشکار برای بی اعتبار ساختن کامل چپها بیانیههایی با امضای
حزب توده و با جوهر قرمز رنگ منتشر و پخش کرد که در آن تهدید به ‘بدار آویختن
(((28
همهی روحانیون از دروازههای شهرهای ایران’ شده بود".
بگفتــهی دوریل ،ســیا بــرای گرداندن امــور تبلیغاتیش از پوشــش خبرنــگاری برای
مامــوران خود اســتفاده میکرد؛ "کنــت الو" از نیویورک تایمز و "دونالد شــویند" از
آسوشــیتدپرس ((28(.سیا نه تنها از روحانیونی چون آیت الله بهبهانی برای تبلیغ پیرامون
خطر حزب توده و بدارآویخته شدن روحانیون ،که امری خالف واقع بود ،استفاده کرد
بلکه به عوامل فتنه انگیز و خشونت طلب خود پول پرداخت تا جامعهی مذهبی ایران را
برانگیزد .سیا و  MI6به چاقوکشان و عوام انگیزان پول پرداخت تا در نقش هواداران و
اعضاء حزب توده ،دست به خشونتهای خیابانی بزنند و به اماکن شیعیان یورش برند:
"اوبــاش به خیابانها ریختند ...نکتهی کلیدی نقشــه این بود که اوباش را بعنوان حامیان
حزب توده جا بزنیم ،و اینگونه [به عنوان خطر کمونیســم] بهانهی مناسبی برای کودتا
و از سر گیری قدرت شاه ایجاد شود[ .ماموران  ]MI6جمعیتی از توده ییهای بدلی،
ترکیبی ناهمگون از پان ایرانیســتها و دیگران ،که یکی از ماموران ســیا  50هزار دالر
بــه آنها پرداخت کرده بــود ،اجیر کردند .ریچارد کاتم میگویــد :عوامل اینتلیجنس
ســرویس "فرصت را غنیمت شــمردند و مردمی را که تحت کنترل ما [آمریکایی ها]
بودنــد به عنوان تودهیی به خیابانها فرســتادند .اینان نقشــی فراتــر از تحریک و فتنه
انگیزی داشــتند ،و گروههای ضربتی بودند که به عنوان تودهیی به مساجد و آخوندها
سنگ پرانی میکردند ".نویسندهی دیگری میگوید ":هدف به هراس افکندن اکثریت
ایرانیان و القای این باور بود که پیروزی مصدق ،در حقیقت پیروزی حزب توده ،اتحاد
(.592 .Dorril, p ((28
(.Ibid ((28
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شوروی و المذهبی است".

(((28

پس از بازگرداندن سلطنت شاه کوشیدند ،تا غول اسالمگرایی را به شیشه بازگردانند .اما،
اسالم سیاسی که از دههی  1920در ایران زیر سرکوب بود ،اکنون خود را به یاری سیا و
 MI6باز مییافت .دیگر آرام کردن دوبارهی آن کار آســانی نبود .نیروهایی که شاه را
در جریان انقالب  1357سرنگون ساختند ،بخشی از همانهایی بودند که در کودتای 28
مرداد  1332او را به سلطنت بازگرداندند .در دههی  1330شاه و سازمان مخفی ساواک
با تکیه بر زور کوشیدند تا اسالمگرایان را تطمیع و فاسد کنند ،و یا دست کم روحانیون
واپسگرایی چون خمینی را خنثی سازند .فریدون هویدا ،سفیر پیشین ایران در سازمان
ملل که برادرش ســالیان درازی نخســت وزیر بود ،میگوید ":در دورهی سلطنت شاه
دولت نیز به روحانیون پول میپرداخت .بخشی از این پولها را برادرم پرداخت میکرد
و مبالغی را نیز ســاواک .ساواک آدمهای خود را در میان روحانیون داشت ((28(".با این
همه شاه مایل بود اسالم را بعنوان امری متعلق به گذشتههای دور بدور افکند .و زمانی
که جنبش ضد شاه در دههی  1350بطور جدی آغاز نهاد ،نه شاه و نه اطرافیان چاپلوس
او نتوانستند دلیل آنرا دریابند.
پس از کودتای  ،1332کاشانی آرام آرام از دیدگان ناپدید گشت .اما دستیاران او شیوهی
کینه توزانهیی از اسالم سیاسی را پدید آوردند .و این ،آغاز روی نهادن به سوی قدرت
بود.
دهههــای  1320و  1330برای خمینی درس آموز و تاثیر گذار بود .اگر چه نوشــتههای
او در سالهای پس از جنگ دوم جهانی نشان از تنفر او از "دیکتاتوری سیاه" رضا شاه،
که سلطنتش پس از شهریور  1320با تبعید وی پایان یافت ،داشت ،اما نگرش سیاسی او
در تغییر و تحول مدام بود ((28(.خمینی ذاتا مستعد افراختن پرچم دادخواهی روحانیت
(.93-592 .Ibid., pp ((28
(.Hoveyda, interview ((28
( ((28بخش بیشتر مطالب پیرامون خمینی در نخستین سالهای زندگی سیاسی او از نوشتهی
درخشان باقر معین بعنوان زندگی نامهی خمینی گرفته شده است.
Khomeini: Life o f the Ayatollah (New York: Thomas Dunne Books, St.
Martin's
.)1999 ,Press
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ناراضی شــیعهی ایران بود .او به کاشانی ،نواب صفوی و فداییان اسالم گرایش داشت
و اندک اندک باورهایش را به ســمت و ســویی نگرشهای رادیکال پاالیید .باقر معین،
زندگی نامه نویس خمینی مینویســد ":در این دوره آراء و نظرات خمینی چیزی میان
نظرات روحانیت شــیعه و گرایشــات فداییان اســام بود ".خمینی از روحانی محافظه
کاری چون آیت الله بهبهانی حمایت کرد اما" ،او ســخت مخالف سکوالریســم بود ،و
در باورمندی به حاکمیت شــریعت و تمایالت عملگرایانه استوار .به دیگر سخن ،او در
پــی دیدارهایش با نواب صفوی برخی آراء او را گرفت .بگفتهی بیوهی نواب ،خمینی
(((28
اغلب به دیدار نواب در منزلش میرفته است".
در این گذار ،کاشانی مربی خمینی بود
" یکی دیگر از نشــانگرهای عقاید خمینی در این دوره ستایش او از آیت الله ابوالقاسم
کاشــانی( )1882-1962بود .کاشــانی از  1945به فداییان اسالم بسیار نزدیک بود....
خمینی نیز اغلب به منزل کاشــانی رفت و آمد داشــت .و شــجاعت و استقامت او را
میستود .اینگونه ،خمینی پیرامون مسایلی چون استعمار ستیزی ،جهانی کردن اسالم،
پراگماتیســم سیاسی و نیز پوپولیســم با کاشانی هم رای گشت ((28(".در جریان کودتای
 28مرداد  ،1332خمینی با تروریستهای فداییان اسالم همراه بود؛ بر خالف کاشانی
که میکوشــید فاصلهی خویــش را با آنها نگاه دارد .اما کاشــانی و خمینی پیوندهای
نزیک خویش را با یکدیگر نگاه داشــتند و خمینی از توصیهی کاشــانی برای دوری
از مصدق و حمایت از بازگشــت شــاه ،پیروی کرد .تا این زمان ،خمینی پیوندهایش با
فداییان را داشــت و برای جلوگیری از اعدام نواب صفوی ،در میانهی دههی  1330نیز
تالش بیهودهیی کرد .اما آیت الله زیرک از تجربیاتش در ســال  1332بسیار آموخت.
او چنین میاندیشید که کاشانی و فداییان اسالم بسیار سیاسی شدند و همهی پیوندهای
مهم خویش را با علمای شیعه در شهر مقدس قم گسیختند .از سوی دیگر کسانی چون
آیت الله بروجردی ،اگر چه خمینی دانش مذهبی او را میســتود ،از سیاســت بســیار
دور بودند .از این رو ،خمینی در خالل  10ســال آینده بارها به دیدار علمای شــیعه در
قم رفت و برای اتحاد بخشــهای سیاســی و مذهبی جنبش شیعه در ایران کوشید .چنین
بود که خمینی در سالهای  42و  43به ناگاه بر صحنهی سیاسی ظاهر گشت و جبههی
مبارزاتی مهمی را در برابر شاه گشود.
(.60 .Moin, p ((28
(.64-63 .Ibid., pp ((28
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اما ایاالت متحده در این میان ،اسالم را به فراموشی سپرده بود .شاه به سلطنت بازگشته
و ســلطنت او از امنیت کافی برخوردار بود .واشنگتن سهم قابل توجهی از نفت ایران
را برای کمپانیهای نفتیش بدســت آورده و سخت ســرگرم تقویت ارتش شاه ،نیروی
پلیس و سازمان امنیتی مخوف او ،ساواک بود .گرچه بخشی از روحانیت در سرنگونی
مصدق [ایاالت متحده] را یاری رسانده بود ،اما شاه خودکامه تمایلی به تقسیم قدرت با
هیچکس ،خواه روحانیت و تجار یا لیبرالها نداشت .از این رو اسالمگرایان آرام آرام و
در نهان در جوشش بودند ،بی آنکه شاه خود بدان آ گاه باشد.
اکنون داســتان اسالم سیاســی و اتحاد نوپایش با ایاالت متحده به جهان عرب میرسد.
ناصر ،پیروزمند از جنگ ســویز در  1956و همچنان ایســتاده در برابر غرب ،چالش
ُ
جدی تری برای ایدیولوژهای جنگ ســرد دولت آیزنهاور مینمایید .اخوانالمســلمین
مصر ،در هم شکســته و در تبعید بــود ،و ایاالت متحده بــرای متوقف کردن ناصر و
حمایت از نیروهای ضد کمونیســت و ضد ناسیونالیســت در سراســر جهان عرب ،به
عربستان سعودی دست مییازیید.
پایان فصل چهارم
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پیوندهای مافیایی
اخوالمسلمین

با عربستان سعودی
"دوایت دیوید آیزنهاور" ژنرالی کارآزموده و رییس جمهوری فروتن بود ،اما در
زمینهی شناخت اسالم ،اندک مایه.

در پــی جنــگ  1956آبراه ســویز ،آیزنهــاور پس از آنکه بــا مداخله ،اســراییل را به
ترک صحرای ســینا واداشــت و توطیهی فرانسوی  -انگلیســی علیه ناصر خنثی شد،
این فرصت را داشــت که روابط خویش با ناصر و ناسیونالیســم عرب را بهبود بخشد.
او ،در مقابل ،بســوی اتحاد با عربستان ســعودی روی نهاد ،و بنیادگرایی واپسگرایانهی
اسالمی را متحد اصلی خویش در جهان عرب ساخت .تا مرگ نابهنگام ناصر در ،1970
عربســتان ســعودی نقش حامی نفوذ سیاســی ایاالت متحده در منطقهی خاورمیانه را
داشــت .همچون فرانکلین روزولت که نفت عربستان را بخش اساسی استراتژی آمریکا
میشمرد ،آیزنهاور نیز روابط دوستانه با عربستان را بر پایهی اهمیت فراوان ثروت نفتی
این کشــور استوار ساخت .اما آیزنهاور مناسبات با عربستان را تا پیوند با اسالم تاریک
اندیشــانهی این کشــور پیش برد ،زیرا آنرا سودمند یافت .او ،سیاستی را پی ریخت که
بعدها نیز ،در دولتهای کندی ،جانسون و نیکسون ادامه یافت.
سیاســت خاورمیانهیی دولتهای ایــاالت متحدهی آمریکا در ادوار پســین را دکترین
آیزنهــاور بنیاد نهاد که خود پژواک تــز فرانکلین روزولت بود ،که " :هدف امپراتوری
آمریــکا از همکاری با خاورمیانــه ،ادامهی نفوذ در منطقه اســت ".آیزنهاور نیز اعالم
کرد ":خالء خاورمیانه را پیش از دســت یازیدن روســیه در آن ،بایــد ایاالت متحدهی
آمریکا پر کند".
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آیزنهــاور در پیامــی به کنگره در ژانویــهی  1957قول داد که ایــاالت متحده کمک
نظامی و اقتصادی خود را از "هر کشوری در خاورمیانه که هدف تجاوز آشکار اردوگاه
کمونیســم باشــد و از ما یاری بخواهد" دریغ نکند .آیزنهاور در اجراء تز خویش ملک
ســعود را بدیداری رسمی از واشنگتن دعوت کرد و در تاکید براهمیت بسیار عربستان
ســعودی ،خود برای پیشــواز از پادشاه ســعودی ،راهی فرودگاه شــد .ملک سعود نیز
دکترین آیزنهاور را با سپاس فراوان پذیرفت.
آیزنهاور عربســتان ســعودی را گنجینهی ثروتی بی پایان میدانســت ،زیرا یک چهارم
نفت جهان ،زیر شن زارهای عربستان خفته بود .اما آیزنهاور ،عربستان سعودی را چیزی
بیشتر از گنجینهیی پاس داشتنی میدانست .این پندار هم درست بود ،زیرا استفاده از
عربســتان سعودی بعنوان مرکز جهان اسالم و اسالمگرایی ،همچون لبهی تیز شمشیری،
ضد اتحاد جماهیر شوروی و ناسیونالیستهای چپگرایی چون جمال عبدالناصر ،ممکن
بود.
آیزنهاور ،آلن دالس ،رییس ســیا و نیز جان فاســتر دالس ،وزیــر امور خارجهی ایاالت
متحده ،در اندیشــهی همدســتی با جنبش پان اسالمیســتی وهابیون عربســتان بودند،
همچنین ســازمان ســیا ،برهبری آلن دالس ،در نهان عربســتان ســعودی را به بازسازی
تشــکیالتی اخوانالمسلمین در برابر ناصر بر میانگیخت .آیزنهاور از اینکه مبادا اتحاد
شــوروی ،مصر تحت سلطهی ناصر را به "مرکز کنفدراسیون اسالمی" بزرگی بدل کند،
در هراس بود .او چنین یادآوری کرد:
"برای آزمودن هر گونه حرکتی در این راستا ،نیازمند بررسی زمینههای گوناگون تبدیل
عربســتان سعودی به نقطهی مقابل ناصر هستیم .در این راستا ،پادشاه عربستان گزینهی
مناسبی است .او ،دست کم ضد کمونیست است ،و در میان ملل عربی ،بلحاظ مذهبی
جایگاهی واال دارد".
این ایده کاستی فراوان داشت
نخست اینکه فرض آیزنهاور که اتحاد شوروی را در صدد تامین منافع خود در خاورمیانه
میپنداشــت ،بس اغراق آمیز بود ،و این نگرش که شــوروی برای تامین منافع خویش
ممکن اســت به اسالم دست یازد یکســره دور از حقیقت .این درست است که مسکو
میکوشید بگونهیی از زنجیرهی کشورهای ضد کمونیستی شمالی همچون ترکیه ،ایران
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و پاکستان رهایی یابد و برای نیل به این هدف در جستجوی شیوهیی برای تاثیر بر جهان
عرب بود ،بویژه با تحکیم مناســباتش با ناصر و نیز پس از کودتای  1958عبدالکریم
قاســم در عراق ،در اندیشــهی اتحاد مصر و عراق بود .اما نه مصر و نه عراق هیچکدام
هوادار کمونیســم نبودند و اتحاد میان مصــر و عراق نیز هرگز رخ نداد .عالوه بر این،
اگر چه محتمل اســت که اتحاد شــوروی ،نگاهی مثبت به پان عربیسم داشته است اما
مســکو از خیزش اسالم در جمهوریهای آسیای مرکزی خود در هراس بود و از این رو
تمایلی به حمایت از جنبشهای پان اسالمیســتی در خاورمیانه نداشت .با این همه ،هیچ
یک از اینها ،آیزنهاور را از پیگیری اتحاد با ریاض ،بازنداشت.
از این گذشــته ،اندیشــهی ایجاد اتحاد میان ایاالت متحده و عربستان سعودی با تکیه بر
اســام ،این واقعیت را که ملک ســعود اعتبار چندانی در جهان اسالم نداشت ،نادیده
انگاشــت" .جیمز اکینــز" ،دیپلمات کارآزمــودهی ایاالت متحده و ســفیر آمریکا در
عربســتان ســعودی در دههی  ،1970میگوید ":ملک سعود آدمی ضعیف النفس و کم
خرد و فاســدی بود که گرداگردش متملقان درباری احاطه اش کرده بودند ".عالوه بر
این واقعیت که ملک ســعود ،بســیار نابخرد و با تصوری پندارگونه از جهان مدرن بود،
به هرزگی ،زنبارگی و میخوارگی نیز شــهرت داشــت .ملک سعود که از او و همسران
و جاریههای( ((28بیشــمارش بیش از  100فرزند بجای مانده است ،پدر عربستان خوانده
میشــود .گذشــته از این همه ،ملک ســعود کم مایهتر از آن بود که بتوان با تکیه بر او
امپراتوری خاورمیانهیی را بنیاد نهاد.
با وجود این ،ملک سعود به عنوان پادشاه عربستان که قلمروش ،مکه و مدینه ،شهرهای
مقدس اســامی را در بر میگرفت ،داعیهی تولیت مکانهای مقدس اسالمی در این دو
شهر را داشت .با شــدت یافتن جنگ سرد ،نقش عربستان سعودی بعنوان مرکز جهانی
اسالم ،در تفکر اســتراتژیک ایاالت متحده جایگاه برجسته تری یافت .هرچند برخی
این نگرش را بدبینانه انگارند اما ملک ســعود میکوشید خویش را پادشاه جهان اسالم
بنمایاند و این خود نمایی برای آیزنهاور کافی بود .آیزنهاور نوشــته اســت" :عربســتان
ســعودی کشوری است که مکانهای مقدس جهان اســام در آن است .پادشاه میتواند
در شکل رهبر مذهبی رخ نماید ".به گزارش "ناتان سیتینو" ،ایدهی معرفی ملک سعود
بعنوان رهبر اسالمی ،بخشی از استراتژی مشترک آمریکا و بریتانیای کبیر با نام "امگا"
( ((28جاریه در بخشی از اسالم به زنانی گفته میشود 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 .آیزنهاور بر این امر پافشــاری میکرد که " :کوشــشهای مــا باید برای دور کردن
عربســتان و مصر از یکدیگر باشــد ".آنگاه که ملک سعود خواســتار فتوایی از سوی
رهبران مذهبی وهابی برای ممنوع کردن دریافت هر گونه کمکی از کشــورهای بلوک
شوروی شد ،آیزنهاور و برادران دالس بیش از پیش شادمان شدند.
اوایل ســال  1957کوششی برای تدوین "اســتراتژی اسالم" رخ نمود" .ناتان سیتینو" که
در دورهی ریاست جمهوری آیزنهاور هدایت پژوهشی پیرامون روابط ایاالت متحده و
عربســتان سعودی را عهده دار بود ،مینویسد " :در پی نشست ملک سعود و آیزنهاور،
دولت به تقویت اســام بعنوان ســدی در برابر کمونیســم آغازید و در بخشــی از این
استراتژی کوشید تا بر چندپارچگی اجتماعییی که خاورمیانه گرفتار آن بود ،فایق آید.
اواخر ژانویهی همان سال ،کمیتهیی از سوی شورای امنیت ملی برای پژوهش دربارهی
ســازمانهای اســامی در خاورمیانه و شــمال آفریقا و گروههای فعــال در زمینههای،
فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی چون صوفیها تشــکیل شد .هدف ،یافتن گروههایی بود
که سازمان سیا بتواند از آنها استفاده کند".
آن زمان" ،دونالد ویلبر" ،کارشــناس ســیا در زمینهی اســام بود .همان که از سازمان
دهنــدگان کودتای  28مــرداد  1332در ایران بود" .جان والر" ،ازماموران باز نشســتهی
ســیا و ناظر بر عملیات این ســازمان در جریــان کودتای  28مــرداد میگوید ":ویلبر
دانش فراوانی از اســام داشــت ".اما ویلبر در خاطرات خویش با نام "ماجراجوییهای
خاورمیانه" ،از پژوهش خویش دربارهی اسالم فروتنانه سخن میگوید:
" همواره در زمینهی پژوهش پیرامون اســام و مســلمانان خاورمیانه فعال بودم و چون
افراد متخصص در این زمینه کم بودند ،پژوهشگر سازمان سیا دربارهی اسالم شدم .در
بهار سال  ،1957از سوی ســیا عضو کمیتهی تحقیق پیرامون اسالم و سپس پژوهشگر
همکار گــروه مطالعاتی بودم .در دفتــر مطالعات ،با بازبینی پروندهها و نوشــتارها و
گردآوری اطالعاتی بســیار از سفرهایم ،نوشتارهای پژوهشی بسیاری نگاشتم .برخی از
این بررســیها عبارتند از"اسالم در ایران"" ،اســام در پاکستان"" ،اسالم در افغانستان" ،و
آثاری دیگر .کار بر روی این نوشتههای پژوهشی بسیار خسته کننده بود ،اما ،میبایست
اینها بعنوان شیوهی کار با گروههای اسالمی بکار رود".
"ویلبر" مســلمانان آســیای مرکزی را نیز در چهارچوب پژوهش خــود گنجاند و نتیجه
گرفت که امکان برانگیختن مســلمانان جمهوریهای مسلمان نشین اتحاد شوروی ضد
این کشــور وجود دارد .اینچنیــن ،او اواخر دههی  1950کوشــشهای تبلیغی با هدف
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"افشاء نگرش کمونیستی اتحاد شوروی پیرامون اسالم" را سامان داد.
دولت آیزنهاور ،تنها به کارشناسان خویش بسنده نکرد و در پی پژوهشگران دانشگاهی
اسالم شــناس خارج از دایرهی سیا بود .از آن جمله بودند شرق شناسان برجستهیی که
برخی از آنان و نیز ســعید رمضان بواســطهی تجاربش ،در همایش دانشگاه پرینستون
شرکت جسته بودند ،هدف سیا استفاده از تخصص ایشان بودند .سیتینو مینویسد:
دولت آیزنهاور از همایشی در واشــینگتن با شرکت تاریخ شناسان برجستهی خاورمیانه
که از آن میان پژوهشــگر برجســتهی تاریخ عثمانی" ،خلیل اینالچیک" ،استاد دانشگاه
شــیگاگو ،نیز در آن حضور داشــت ،پشتیبانی مالی کرد .شــورای امنیت ملی ایاالت
متحــده ،همواره اقدام به برگزاری همایشــهایی اینچنین و فراخوان نوشــتارهای علمی
پیرامون مســایل جــاری خاور میانــه میکرد .در نمونهی برجســتهیی از پژوهشــهای
خاورمیانهیی پیرامون جنگ سرد  ،که در بایگانی نوشتههای کارشناسان شورای امنیت
ملــی در کتابخانهی آیزنهاور اســت" ،برنارد لوییس" نشــان میدهد که چگونه میتوان
درویشان نقشبندی قفقاز را در امپراتوری شوروی ،بعنوان ستون پنجم بکار گرفت".
دو تن از مشــاوران نزدیک ملک فیصلــ "یوسف یاسین" و "محمد سرور سبحان" ــ از
سوی عربستان سعودی با وزیر امور خارجهی ایاالت متحده "جان فاستر دالس" گفتگو
کردند" .یاســین" ،یک ســوری و اهل "الذقیه" در کرانهی دریای مدیترانه بود .او بسیار
زیرک و مکار بود .وی پیوندهای نزدیکی با اطرافیان پادشــاه داشت ،و نخستین بار به
توصیهی سیاســتمداران راستگرای سوری به عربستان رفته بود " .یاسین" منافع مالی ابن
الســعود را در دمشق نمایندگی میکرد ،و با استفاده از پول سعودیها و پیوندهایی که
داشــت در اندیشهی براندازی حکومت سوریه یا ایجاد نا آرامی در این کشور بود .سیا
نیز ،از ســالهای  1956و  1957عملیات مخفیانهیی را برای ســرنگونی دولت ســوریه
آغازید .در ســال  ،1958یاسین در توطیهیی طرح شــده از سوی سعودیها برای ترور
جمال عبدالناصر هنگام پرواز او بســوی دمشق ،شرکت جست .رییس اطالعات ارتش
ســوریه پرده از چنین توطیهیی برداشت و اعتراف کرد که عربستان سعودی به او 1.9
میلیون پوند برای اجرای این نقشــه پرداخت کرده اســت و البتــه این ،آخرین توطیهی
ایاالت متحده ــ عربستان سعودی علیه رهبران ناسیونالیست عرب نبود.
جالبتــر از هر چیز در این ماجرا ،نقش محمد سرورســبحان بود .ســرور بردهی آزاد
شــدهیی بود که اواخر دههی  ،1940در ســمت معاون وزیر دارایی عربستان سعودی و
مامور پرداخت کمکهای مالی به اخوانالمســلمین مصر بود .در دههی  ،1950ســرور
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سبحان وزیر دارایی عربســتان و سپس یکی از نزدیک ترین مشاوران ملک سعود شد.
او در دههی  ،1960موقعیت مهمی بعنوان ناظر فعالیتهای جهانی عربســتان ســعودی
برای تقویت اخوانالمســلمین و گروههای افراطی و بنیادگرای اسالمی فعال در آفریقا
تا اندونزی یافت .روشــن نیست که آیا سرور ســبحان و دالس دربارهی اخوانالمسلمین
گفتگو کرده اند و آیا اساســا چنین گفتگویی روی داده اســت .بهر روی ،همداستانی
ایاالت متحده با عربستان ســعودی ،بزرگترین منبع کمک مالی به اخوانالمسلمین ،این
سازمان را متحد آمریکا در خالل جنگ سرد ساخت.
چرا ایاالت متحدهی امریکا اســام عربستان ســعودی را علیه ناصر بکار گرفت؟ یکی
از شــخصیتهای پیشین ســیا که در خاورمیانه بوده اســت ،چنین پاسخ میدهد " :آیا
گزینهی دیگری بود؟ ملک حســین؟ مســالهی ما جنگ سرد بود .جنگ سرد واقعیت
تعییــن کنندهی آن دوره بود  .ما ناصر را یک سوسیالیســت ضــد غرب و پیمان بغداد
میدانســتیم و بدنبال نیرویی برای مقابله با او بودیم .تالش ســعودیها برای اســامی
کردن منطقه موثر و کارا پنداشــته شد .ما از آن استقبال کردیم ،و اینچنین ،متحدی در
برابر کمونیسم یافتیم".
یکی از پیامدهای تالش آیزنهاور در سالهای دههی  1950در حمایت از عربستان سعودی
بعنوان ســدی در برابر کمونیســم ،پدیدار شــدن خانوادهی بن الدن بود .آیزنهاور برای
افزودن بر اعتبار سعودیها بعنوان کلید داران مکانهای مقدس در مکه و مدینه ،بودجهیی
نیم میلیون دالری در بررسی احداث خط آهن برای انتقال زوار مکه ،بتصویب رساند.
ملک ســعود  ،شیخ محمد بن الدن را مامور نظارت بر بازسازی مسجد جامع مکه کرد.
در خالل این مناقصه بود که بن الدن ثروت فراوانی بدست آورد.
عربستان :مامن اخوانالمسلمین
در آغاز ،اخوانالمســلمین از عربســتان ســعودی تنها حمایت مالــی میگرفت .اما از
ســال  ،1954عربســتان پایگاه عملیاتی جمعیت اخوانالمسلمین شــد .آنگاه که جمال
عبدالناصر این جمعیت را در مصر در هم کوبید ،عربســتان سعودی بسیاری از فراریان
اخوانالمســلمین را پذیرفــت و به آنها پنــاه داد .مهاجرت اعضای اخوانالمســلمین به
عربســتان همزمان با رویگردانی ایاالت متحده از ناصر و روی نهادنش به ســعودیها
بود .اعضای اخوانالمســلمین در جده و ریاض و مکه و مدینه ســاکن شــدند .آنان در
جده به تجارت مشــغول شدند و در ریاض و مکه و مدینه ،به رادیکالیزه کردن جنبش
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وهابی آغازیدند .در خالل نیم ســدهی بعد ،عربســتان سعودی پناهگاه اخوانالمسلمین
بود .جمعیت از یاری و حمایت مالی تقریبا نامحدود این کشور برخوردار بود" .دیوید
النگ" ،کارمند دفتر اطالعــات و مطالعات وزارت امور خارجهی آمریکا ،میگوید" :
نابخردانه ترین کار فیصل ،دعوت افراد اخوانالمســلمین به عربســتان سعودی بود .آن
هنــگام ،این دعوت بی زیان مینمود ،همه با کمونیســم میجنگیدند ،و ما نیز .فیصل
نیز چنین بود ".فیصل ــ ولیعهد وقت عربستان ــ در دههی  1960و در جریان کودتایی
درباری ،الســعود را خلع کرد و خود پادشــاه عربستان شد .او بسیار آ گاهتر ،روشنتر و
زیرکتر از السعود بود.
اخوانالمسلمین ،جمعیتی بسیار سیاسی که میخواست دولت اسالمی و جهانی بشیوهی
خالفت اســامی بنیاد نهد ،همزمان متحد عربستان و نیز تهدیدی برای این کشور بود.
"جان ول" ،اســتاد دانشگاه "جرج تاون" ،میگوید" :اخوانالمسلمین چندان هم خوشایند
سعودیها نبود؛ اما از آن رو که آنها از کشتن ناصر هراس داشتند ،ناچار ،اخوانالمسلمین
تنها گزینه بود ".سیاســت خارجی عربســتان ســعودی چنین بود که اخوانالمسلمین را
ضــد ناصر در مصر و نیز ســوریه و عراق بکار میگرفت؛ مراکــز عملیاتی جمعیت
را در ســودان تقویت میکرد؛ در افغانســتان و پاکستان که اخوانالمسلمین با "جماعت
اســامی" ابواالعلی مودودی همداستان بود ،جمعیت را یاری میکرد؛ حتی ،با حمایت
از اخوانالمسلمین ،در جمهوریهای آسیای مرکزی اتحاد شوروی نا آرامی ایجاد میکرد.
اما خاندان ســلطنتی ســعودی حرکات اخوانالمســلمین را در در داخل عربستان تحمل
نمی کرد" .ری کلوس" ،رییس دفتر ســیا در عربســتان سعودی از سال  1970تا ،1977
میگوید ":ســعودیها اخوانالمسلمین را در داخل ،تحمل و از عملیات آنها در مصر و
ســودان و دیگر نقاط پشتیبانی میکردند ،اما سخت مخالف اقدامات آنها در عربستان
سعودی بودند".
"هرمان ایلتس" ،یکی از برجســته ترین عرب شناسان آمریکا و سفیر ایاالت متحده در
عربســتان ســعودی ،میگوید ":همانگونه که میدانید ،سعودیها مخالف سرسخت هر
گونه حزب سیاســی بودند ،عالوه بر آن رژیم عربســتان اواخــر دههی  ،1920تجربهی
کار با مردان قبیلهیی بســیار متعصب "االخوان" را داشــت .اکنون آنچه حســن البناء و
اخوانالمسلمین در مصر و سوریه انجام میدادند ،همان بود که در راستای نگرش اسالم
محور عربستان و در تقابل با ناسیونالیسم وحدت آفرین بود .با این همه ،سعودیها مایل
نبودند که نه اخوانالمســلمین ،بلکه هیچ نیروی سیاســی دیگری در عربستان سعودی
ســازمان یابد .ســعودی هیچ حزب سیاسی و حتی احزاب سیاســی اسالمی را بر نمی
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تافتند ".در واقعیت نیز ،هنگامی که حســن البناء کوشید شاخهیی از اخوانالمسلمین را
در مکه بنیاد نهد ،سعودیها بی پرده مانع از آن شدند".
گرچه سعودیها شرایط دشواری برای فعالیت سیاسی اخوانالمسلمین در عربستان ایجاد
کردند ،این جمعیت بشکل نیمه آشکار همچنان فعال بود .بسیاری از افراد آن به تجارت
روی آوردند و بانکها و شــرکتهایی تاسیس کردند ،و اینچنین به ثروتهای فراوانی
رســیدند .برخی دیگر از آنها در رســانههای ارتباط جمعی نفوذ کردند" .ری کلوس"،
رییس دفتر ســیا در عربســتان ،یادآوری میکند که "ریچارد میشل" ،نویسندهی کتاب
"جمعیت اخوانالمســلمین" ،او را با یکی از شــخصیتهای کلیدی اخوانالمسلمین آشنا
میکند .او میگوید" :من بواســطهی دیک میشــل با تنها عضو اخوانالمسلمین که در
زندگیم شــناختم ،دیدار کردم .نامــش محمد صالح الدین بود .او ســردبیر روزنامهی
المدینــه بود و متولد ســودان و چندی را در مصر بســر برده بود و بــا همهی اعضای
اخوانالمسلمین آشنایی داشت .او تا زمانی قابل تحمل بود که علیه کمونیسم نوشتارهایی
مینگاشت ".شمار دیگری از اعضای اخوانالمسلمین نیز ،برای جاسوسی به دانشگاهها
نفوذ کردند .اما فعالیتشان همیشه زیرزمینی بود ،و عضویت خویش را از دیگران پنهان
میداشتند و در بسیاری از سازمانها و موسسات عربستان حضورشان ناپیدا بود.
این جمعیت در دانشــگاهها خود را در فضای امن میدید .سیســتم آموزشــی عربستان
سعودی هرگز در سطح باالیی نبود و آنچه در آن رخ میداد؛ پرورش روحانیون و دیکته
کردن ارزشــهای وهابی در میان جوانان بود .در دههی  ،1960عربستان سعودی دو مرکز
علمی که پایگاه روشــنفکری راست اسالمی شد ،تاســیس کرد .یکی دانشگاه اسالمی
مدینه (در  )1961و دو دیگر دانشــگاه ملک عبدالعزیز(در  .)1967دانشــگاه اسالمی
مدینه کار خود را با همکاری با ابواالعلی مودودی ،ستیزه جوی اسالمی پاکستانی ،آغاز
کرد .مودودی مایل بود این دانشگاه را جایگزین بنیادگرایانهیی در مقابل دانشگاه االزهر
قاهره با دیرینهی هزار ساله در زمینهی آموزشهای اسالمی و جریان اصلی اسالم سلفی،
قرار دهد .اخوانالمسلمین ومتحدان وهابیشان ،به خاندان سلطنتی سعودی قبوالندند که
دانشــگاه االزهر حامی ناصر اســت ،اینچنین سعودیها نیز بی درنگ دانشگاه اسالمی
مدینه را بنیاد کردند و بســیاری از علمای اسالمی متمایل به اخوانالمسلمین پستهای
دانشگاه مدینه را در اختیار گرفتند.
"شیخ عبدالعزیز بن باز" ،که چندین دهه چهرههای سرشناس راستگرایی افراطی اسالمی
در عربستان بود ،معاون رییس دانشگاه اسالمی مدینه شد" .بن باز" که از هنگام جوانی
نابینــا بود ،یک وهابی متعصــب و مخالف کمترین تجددگرایی در عربســتان بود .او
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گرایش خشونت طلبانه و تروریستی داشت .در سال  ،1966بن باز میگفت که نظریهی
کوپرنیک کفر اســت و این خورشــید است که بدور زمین میگردد و زمین نه کروی
که مسطح است! بن باز هر که را با نظر او مخالفت میکرد ،به "دشمنی با خدا ،قرآن و
پیامبر اســام" متهم میکرد .نظریات بن باز ،ملک فیصل را برمی آشفت؛ با این همه،
او در سال  ،1974بریاست مرکز پژوهشهای اسالمی  ،ادارهی نظارت بر اجرای احکام
اسالمی و نیز مرکز ارشاد و تبلیغات اسالمی گمارده شد.
دانشگاه اسالمی مدینه زیر نظر محمد ابن ابراهیم الشیخ ،مفتی اعظم عربستان سعودی
و رییس طایفهی وهابیون بود 85 .درصد شــاگردان او از مسلمانان غیر سعودی دیگر
کشورهای اســامی بودند .اینچنین ،اخوانالمسلمین میتوانست از طریق دانشگاههای
عربســتان سعودی ایدیولوژی خود را رواج دهد .عالوه بر آن ،دهها هزار جوان سعودی
تحت آموزشــهای اسالمی در سیستم آموزش عالی سعودی فارغ التحصیل شدند .شمار
دانشجویان دانشگاههای عربستان سیر صعودی فزایندهیی یافت .این رقم از  3625نفر
در  1965به بیش از  113هزار نفر در ســال  1986رسید .از  6دانشگاه عربستان ،نیمی
مذهبی بود .بر اســاس پژوهشهای انجام شده ،رشتهی تخصصی نزدیک به یک سوم
دانشــجویان سعودی علوم اسالمی بود و یک سوم دروس دانشگاهی  70درصد از آنها
در زمینههای علوم اسالمی.
"جیمز اکینز" ،ســفیر ایاالت متحده در عربستان سعودی در خالل سالهای دههی ،1970
از آن همه تاکید بر دروس اسالمی ناخرسند بود ،اما خاندان سلطنتی او را از مداخله در
این امر برحذر داشــتند" .اکینز" میگوید" :از ما کار چندانی بر نمیآمد" ".اکینز" نیز،
همچون بســیاری از سعودیان پیشرو از اینکه دانشگاههای عربستان مدیر و متخصص و
مهندس پرورش نمی دهد ،متاســف بود .او چنین بیــاد میآورد " :من به آنها گفتم که
پزشــک و شــیمیدان و مهندس تربیت کنند و آیا این همه روحانی کافی نیست؟ در
پاســخ به من فهماندند که نباید در این زمینه مداخلهیی بکنم زیرا صالحیت اظهار نظر
دربارهی آن را ندارم .تصور من این بود که چنان سیســتم آموزشی بس نابخردانه است.
و پــرورش آن همه روحانی دینی خطایی آشــکار .برخی از شــاهزادگان مرا به گفتگو
پیرامون ســاختار قدرت فرا میخواندند ،نه آنچه من بدان انتقاد داشــتم ".بیهوده بوده
است! زیرا وزارت علوم عربستان زیر نظر خانوادهی الشیخ بود ،چنان نظارت و نفوذی
که امکان هر گونه تغییری را ناممکن میکرد.
روابط میان الســعود ،الشیخ و اخوانالمسلمین پیچیده بود .شــماری از اعضای خاندان
سلطنتی پارسایانی راست آیین(ارتدکس) بودند و وهابی گری را طریق اسالمی حقیقی
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میدانســتند .البته کســانی چون ملک سعود و ملک فهد و صدها شــاهزادهی زنباره
و میخوارهی دربار ســلطنتی کمترین پیوندی با ایدیولوژی وهابی نداشتند .خانوادهی
الشیخ میکوشید با خاندان السعود پیوندهای ازدواج هر چه بیشتری عقد کند و اینگونه
محافل خانوادگییی پدید میآمد که به دو مسیر متفاوت سلطنت و مذهب میرفتند( .
برای نمونه ،مادر ملک فیصل از خانوادهی الشیخ بود که این ،به او قداستی پارساگونه
میبخشــید و او را نســبت به دیگر پســران عبدالعزیز برتری میبخشــید ).بنوشــتهی
"ایلتس"" :جنگ قدرت"ی همیشــگی میان خاندان ســلطنتی و خانوادهی مذهبی بود،
او میافزاید:
در گذر زمان ،چنین مینمود که شــمار هر چه بیشتری از افراد خانوادهی الشیخ بجای
پذیرش رهبری مذهبی ،به نهادهایی چون ارتش متمایل میشــوند .بنظر میرســید که
جایگاه خانوادهی الشــیخ سست میشود ،چنان که ملک فیصل پس از درگذشت مفتی
اعظم در ،1971جانشــینی برای او تعیین نکرد و وزارت دادگستری را جایگزینش کرد.
این ،در حقیقت پیوند دو ســده میان ســعودیها و رهبری مذهبی را سســت میکرد.
وزارت دادگســتری باقی ماند ،اما پس از چندی ،پادشــاه سمت مفتی را تجدید کرده،
فردی از اعضای خانوادهی الشیخ را بدان گمارد.
روحانیون نفوذ فراوان داشــتند ،خانواده الشــیخ نیز بر آنان .اما همچنان که از قدرت
خانوادهی الشــیخ کاسته میشد ،از شمار اعضای الشیخ در میان روحانیون کم میشد و
روحانیون جوانتر جای آنها را میگرفتند .اینگونه ،روابط میان خاندان سعودی و الشیخ
بســردی میگرایید ،و اندک اندک ،طیف جوانتر در مقابل روحانیت سنتی و خاندان
ســلطنتی ســعودی قرار میگرفت و راه خویش را میجســت؛ آن نیز بشیوهیی ستیزه
جویانه و خشونت آمیز.
همچنانکه نبرد میان خاندان الســعود و الشــیخ نمود خارجــی مییافت ،آثار پیوندهای
درازمدت خاندان الشــیخ با اخوانالمســلمین ،بیشتر و بیشتر آشــکار میشد .در حالی
که الشــیخ بیشتر مذهبی و کمتر سیاســی بودند ،و پیش از هر چیز به ثبات پادشاهی
سعودی میاندیشیدند ،اعضای اخوانالمسلمین ستیزگر ،بسیار سیاسی و اغلب انقالبی
مســلک بودند .پس از  ،1954که شمار بسیاری از اعضای اخوانالمسلمین در عربستان
ساکن شدند ،خانوادهی الشــیخ نیز اندک اندک گرایشات ستیزگرانه یافت .اگر منافع
خانوادهی الشــیخ او را از ســعودیها دورتر میکرد ،این امر دربارهی اخوانالمسلمین
شدت بیشتری داشت.
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به گفتهی "مارتا کســلر" ،تحلیلگر پیشین سیا در زمینهی خاورمیانه و پژوهشگر مسایل
اخوانالمســلمین ،وفاداری وهابیون عربستان سعودی به خاندان سلطنتی چندان نپایید و
اعضای اخوانالمســلمین تعلق خاطر کمتری به این خاندان داشــتند" .کسلر میگوید":
اخوانالمســلمین در عربستان به مراتب بیشــتر از خاندان الشیخ به دربار وفادار بودند.
روشن نیست که آیا اخوانالمسلمین در اندیشهی براندازی سلطنت سعودی بود یا نه ،اما
درون جمعیت اخوانالمســلمین گروهی مایل به سرنگونی حکومت سعودیها بودند،
حال آنکه کسانی خواهان گسترش و سازماندهی تشکیالتی جمعیت بودند".
روابط میان خاندان ســلطنتی ســعودی ،وهابیون ،اخوانالمســلمین و گروههای تندرو
اســامی همچنان رو بشکنندگی رفت .موازنهی قدرت میان این نیروها متاثر از قدرت
نســبی هریک ،ســتیزهای درون خاندان ســلطنتی ،نیــز سیاســتهای منطقهیی بود.
پیچیدگی چنان موازنهیی آنگاه بیشــتر میشد که موسسات خیریهی اسالمی که اغلب
پیوندهایی با شاهزادگان ســعودی داشتند ،خواسته یا ناخواسته ،گروههای تروریست را
تغذیهی مالی میکردند .این واقعیت که شاهزادگان اغلب مستقل از شاه ،دولت و دیگر
اعضای خاندان ســلطنتی عمل میکردند ،بر پیچیدگــی موازنهی قدرت در حاکمیت
عربســتان میافزود" .ری کلوس" میگوید" :خاندان سلطنتی سعودی ،هرگز حاکمیتی
یکپارچه نیســت .همواره کســی هست که به دیگری رشــوه دهد .موسسات اقتصادی
بسیاری هستند که در سیاستهای خاندان سلطنتی سعودی قدرت اعمال نفوذ دارند".
زمانی که اخوانالمســلمین در عربستان ســعودی قدرت اعمال نفوذ یافت ،ملک سعود
و آنگاه ملک فیصل ،ماهرانه جمعیت را به گســترهی سیاست خارجی رسمی عربستان
کشــاندند .در دههی  ،1960دو رویداد تحول زای تاریخی نفوذ اخوانالمســلمین را در
سیاست خارجی عربســتان برجسته نمود .نخست ،تاســیس اتحادیهی جهانی مسلمانان
در  ،1962و دیگری پیدایش ســازمان کنفرانس اســامی در .1969عربســتان سعودی
تحت رهبری ملک فیصل با حمایت کامل آمریکا ،بســوی تاســیس "بلوک کشورهای
اسالمی"،روی نهاد که سرانجام ناصر را در هالهیی از تاریکی نشاندند.
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سالهای سیاه

اسالمگرایی امریکایی
در قلب خاورمیانه

آن بــازی که آیزنهاور در دهه  1950آغاز کرد ،در دهههای بعد با شــتابی فزاینده ادامه
یافت.

ملک فیصل ،پادشــاه عربستان سعودی در سالهای  1964تا  ،1975اندکی امروزیتر از
ملک سعود (1964ـ  )1953میاندیشید ،و نگاهی واقع بینتر به مسایل سیاست خارجی
عربستان داشت" .چارلز فریمن" ،از شخصیتهای کارآزموده آمریکا و سفیر این کشور
در عربســتان ،میگوید " :فیصل اســام را پادزهری در برابر ناصر میدانست ".و این
را واشــنگتن ،مشتاقانه مینگریســت .اگر چه برخی از دیپلماتهای سکوالر و افسران
اطالعاتی ایــاالت متحده ،گاه به سیاســت ایاالت متحده در پیوند با عربســتان خرده
میگرفتند ،اتحاد ایاالت متحده و عربســتان بسیار استوار شده بود و سیاست خارجی
اسالم محور عربستان سعودی نگرانی آمریکا را بر نمی انگیخت .حتی حامیان سیاست
اتحاد ایاالت متحده و اســراییل ،که در دههی  1960رو به پیشرفت نهاد ،بسی بیشتر از
ناصر نگرانی داشتند تا عربستان سعودی.
تاســیس اتحادیهی جهانی مســلمانان(( ((29رابطــه) در ،1962ســرآغاز خیزش دوبارهی
راســتگرایی افراطی اسالم سیاســی بود .اتحادیهی جهانی مسلمانان که در مکه تاسیس
شــد ،تبارنامهی راستگرایان اســامی را در خود داشت .برای نخســتین بار ،این جنبش
(" - ((29رابطة العالم االسالمی" است( .م).
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تشــکیالتی پنهان و بسیار سازمان یافتهتر از اخوانالمسلمین پدید آورد .توانایی مالی کم
وبیش نامحدود عربستان سعودی در حمایت از جمعیت اخوانالمسلمین ،قدرت بسیاری
به جمعیت بخشید .در میان بنیادگذاران و بزرگان این اتحادیه ،کم وبیش ،همهی رهبران
گروههای اسالمی بودند .و از آن میان:
سعید رمضان ،داماد حســن البنا ،بنیادگذار اخوانالمسلمین که تا پیش از گشایش مرکز
اسالمی ژنو در  1961با حمایت عربستان ،سالها در سوریه ،اردن ،پاکستان و نقاط دیگر
بسر برده بود.
ابواالعلی مودودی ،پایه گذار جمعیت افراطی "جماعت اســامی" در پاکســتان ،و پایه
گذار بی همتای دیدگاه جمهوری اســامی ،که در ســرکوب جنبش اپوزیسیون چپ و
سکوالر پاکستان و سوق داد پاکستان بسوی قدرت خودکامه ضیاء الحق در  ،1977نقش
بسزایی ایفا کرد.
همچنین ،حاج امین الحســینی ،مفتی هوادار نازیســم در اورشلیم و کارگزار بریتانیا از
دههی  ،1920و کسی که پس از جنگ دوم جهانی ،سخنگوی تبلیغاتی سعودیها علیه
ناصر شد.
نیز ،محمد صدیق المجددی افغانی تبار ،که در آن کشــور ســیه روز ،در سالهای دههی
 ،1960با سیا در ارتباط بود و میراث داران بالفصل او با حمایت سیا ،عربستان سعودی،
مصر ،و پاکســتان ،هســتهی مرکزی جهاد افغانی ضد شوروی را در سالهای 1979 -89
پی ریختند.
و محمد بن ابراهیم الشــیخ ،مفتی دولت گماشــتهی عربســتان و رهبر افتخاری جنبش
وهابی که پیوندهای بسیار نزدیکی با خاندان سلطنتی داشت.
و ســرانجام ،عبد الرحمن اإلریانی ،ستیزه جوی بنیادگرای مسلمان ،که در سال 1967
در یمن بقدرت رسید و پس از جنگ داخلی درازمدت ،جمهوری یمن هوادار ناصر را
به دامان عربستان انداخت.
باری ،بسیاری از رهبران برجستهی اسالمگرایی از سراسر جهان در این اتحادیه گرد هم
آمدند.
"جان اســپوزیتو" ،پژوهشــگر دانشگاه جرج تاون مینویســد ":در دههی  1960نگرش
وهابی ،در پاســخ به تهدید ناسیونالیســم عرب و سوسیالیســم ،جهانی شــد و عربستان
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ســعودی و دیگــر حکومتهای پادشــاهی ،بطور خاص ناصریســم و بطور کلی دول
سوسیالیست عربی را تهدیدی علیه خویش میدانستند ...و اینچنین ،سعودیها سیاست
پان اسالمیســتی را علیه پان عربیســم ســکوالر و سوسیالیســت ناصر و در پیوند با به
اصطالح آتییســم کمونیســتی ،برگزیدند ....همچنین دولت سعودی ،روابط نزدیکی با
اخوانالمسلمین و جماعت اسالمی پدید آورد .برغم اختالفات آشکار میان آنها ،همگی
دشمنان مشترکی داشتند :ناصریسم ،سکوالریسم و کمونیسم.
اتحادیــه جهانی مســلمانان ،برای گســترش دامنــهی فعالیت خود از مبلغــان مذهبی،
تراکتهای تبلیغاتی و نیز سرمایه گذاری فراوان برای ساختن مساجدی به سیاق وهابی
و انجمنهای اسالمی بهره میگرفت:
"اتحادیه ،وارثان با ارزشــی برای خود یافت .آنها را به عربســتان سعودی فراخواند و به
آنان وعدهی بذل و بخشش از سوی سرمایه داران ،اعضای خاندان سلطنتی ،شاهزادگان
و یا بازرگانان میداد .اتحادیه بوســیلهی اعضای نهادهای مذهبی سعودی و با همکاری
دیگر اعراب وابسته به اخوانالمســلمین یا نزدیک به آن ،و نیز همراهی روحانیون شبه
قارهی هند که خود با مدارس فقهی یا حزب جماعت اســامی مودودی پیوند داشتند،
اداره میشد".
ســازمان ســیا تنها آ گاهی ابهام آلودی از اهمیت اتحادیه جهانی مســلمانان داشــت ،و
شــخصیتهای واشــینگتن  -که بدون رویکرد به ماهیت متحدانشان تنها در اندیشهی
پیروزی در جنگ سرد بودند  -خواهان بررسی بیشتر از سوی سیا ،دربارهی آن نشدند.
یکی از ماموران وقت ســیا در عربســتان میگوید ":ما دور نمای مساله و نتایج برآمده
از آن را نمی دیدیم ".بگفتهی همین افســر سیا ،در آغاز دههی  ،1970این سازمان درپی
نفوذ دادن یکی از مامورانش در اتحادیه جهانی مســلمانان بوده اســت ".این افســر سیا
یراند ،میگوید ":من هدایت نفوذ در رابطة
در حالــی که نام عربی اتحادیه را بزبــان م 
را بر عهده داشــتم .برای واشــنگتن کار من کمترین ارزشی نداشت ".دفتر فرماندهی
تنها در اندیشــهی جنگ ،کودتــا و میلیتاریزه کردن خلیج فارس بــود ،و فعالیتهای
اتحادیه برایشان مهم نبود .او میافزاید ":به باور من مسالهی اتحادیه مهم بود ،رابطة تنها
برای گســترش نفوذ جهانی عربستان ســعودی نبود ،بلکه شیوهیی برای گسترش نفوذ
اسالم در کشورهای عربی و فراتر از آن بود ".بگفتهی این مامور سیا ،اتحادیهی جهانی
مســلمانان تهدید و دغدغهیی ژیوپولتیک دانسته نمی شد و واشینگتن نیز عالقهیی به
آن نداشــت .او ادامه میدهد " :واشنگتن در خواب بود و هیچ هشداری را نمی شنید".
اینچنین ،عملیات پنهانی نفوذ سیا در اتحادیه منتفی شد.
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"چارلز واترمن" ،عرب شــناس سازمان سیا که سالهای بسیاری را در خاورمیانه گذرانده بود
و ســرانجام رییس دفتر سیا در عربستان سعودی شــد ،میگوید که از نظر سیا ،اتحادیهی
جهانی مسلمانان در دهههای  1960و  1970کمترین خطری نداشت .وی میافزاید ":اتحادیه
مانند دیگر سازمانهای اسالمی مســالهیی نگران کننده نبود .چنانچه اتحادیه از جنبشهای
دانشــجویی اسالمی حمایت میکرد ،یا با دانشجویان چپگرا در تقابل قرار میگفت ،همان
چیــزی بود که ما میخواســتیم؛ کنترل چپ ها ".واترمن در پاســخ به این پرســش که آیا
سیاست آن هنگام ســیا ،پیرامون گروههای اسالمگرایی چون اتحادیه و ماهیتشان نادرست
بوده است ،میگوید " :این گروهها شبیه موسسات خیریهی اسالمی بودند".
"ری کلوس" ،رییس پیشــین سیا موافق این نظر است .زمانی که از او دربارهی نگرانی سیا
پیرامون پیوندهای احتمالی اخوانالمسلمین و روحانیون وهابی پرسیده میشود ،میگوید:
" ما این مســاله را دنبال نمی کردیم .اگر کســی را در این باره مقصر بدانیم ،آن من هستم.
ما از ســوی آنها تهدیدی احساس نمی کردیم .من سیاههیی از اهداف مشخص داشتم ،ولی
در واشینگتن هیچکس از من نمی خواست آنها را دنبال کنم ...اتحادیه مسالهی ما نبود".
 99درصد بودجهی اتحادیه جهانی مســلمانان را دولت عربســتان ســعودی تامین میکرد.
پیوندهای اتحادیه با نهادهای مذهبی سعودی گونه گون بود .یکی از دبیران اتحادیه ،محمد
علی الحرکان ،از وهابیون سرشــناس و وزیر پیشــین دادگستری دولت سعودی ،بعدها اسما
مفتی اعظم عربستان ســعودی شد .وهابیون و رهبران اتحادیه ،عالوه بر وزارت دادگستری
در وزارت آمــوزش و پــرورش و نیز وزارت مهم حج و موقوفات مذهبی ،که هر ســال بر
امور میلیونها زایر مســلمان مکه نظارت داشت و سرمایههای بسیاری در اختیار موسسات
خیریه و نیز برای دعوت به اســام هزینه میکرد ،دست یازیدند .امکاناتی چنین گسترده
در اختیار دانشــگاهها ،و بویژه دانشگاههای اسالمی بود .اتحادیه جهانی مسلمانان با انجمن
جهانی جوانان مســلمان ،ســازمانی نظامی که در ســال  1972تاســیس و بعدها به اقدامات
تروریستی در سطح بین المللی متهم شد ،پیوند داشت.
درخالل دههی  ،1960کشــمکش میان مصر و عربستان سعودی ــ در عمل در شکل جنگ
یمن با حمایت امریکا از عربســتان ســعودی ــ در دو جهت رخ نمود :نخســت در ظهور
دوبــارهی اخوانالمســلمین در مصر و آن دیگــر ،جنگ یمن که ناصــر را در برابر فیصل
قرار میداد .در هر دو مورد ،پیوندهای میان اخوانالمســلمین ،اتحادیه جهانی مســلمانان و
حکومتهای پادشاهی محافظه کار عربی ،عربستان را در برابر ناصر یاری رساندند.
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سعید رمضان و بازگشت اخوانالمسلمین
ســازمانده اصلی بلوک اســامی سعودی همان کسی بود که در ســال  1953در دفتر
"اوال" کاخ سفید با آیزنهاور دیدار کرد :سعید رمضان .به گواه گزارش دولت سوییس،
در این دوره ،ســعید رمضان مامور آمریکاییان بوده اســت .او از آلمان غربی ،عربستان
ســعودی و قطر کمک مالــی گرفته ،و نمایندهی دولت اردن در مقر ســازمان ملل در
ژنو بوده اســت .همزمان ،ســعید رمضان ،مغز متفکر اخوانالمسلمین در امور جهانی
این جمعیت و به گفتهی آ گاهان ،از طراحان دومین سوء قصد به جان ناصر در ،1965
بوده اســت .این سوء قصد ،در هنگامهی شــورش دیگری از سوی اخوانالمسلمین در
مصر ،با ســازماندهی داهیانهی ســعید رمضان و به یاری تبعیدیان ،انجام شد .بخشی از
تشــکیالت رمضان در عربســتان بود ،و آن دیگر در ژنو ،محل سکونت وی .از قدرت
اخوانالمســلمین در مقایســه با دورهی پیش از  ،1954کاسته شده بود .اخوانالمسلمین
از دهــهی  ،1950ناگزیر از فعالیت پنهانی بود .جمعیت میکوشــید برای نشــان دادن
موجودیت خود ،ســازمانهای علنی و سخنرانیهای سیاســی برپا دارد ،ولی سازمانهای
اطالعاتی و امنیتی ناصر در جلوگیــری از فعالیتهای آنها موفقتر بودند .با این همه،
بســیاری از زندانیان سیاسی که پس از ســال  ،1954در جریان برچیدن اخوانالمسلمین
دستگیر شده بودند ،در میانهی دههی  1960آزاد شدند .ولی دگربار آغاز به سازماندهی
علیه ناصر کردند.
سعید رمضان ،از ژنو هدایت سازمانهای بسیاری را در دست داشت .ناصر او را در سال
 ،1954از تابعیــت مصری محروم کرد ،و اینگونــه رمضان به تبعید رفت .او با کمک
دولت آلمان غربی که از به رســمیت شناختن آلمان شرقی از سوی مصر ناخشنود بود،
با گذرنامهی دیپلماتیک آلمان غربی ،پیش از مهاجرت به سوییس ،به مونیخ رفت و با
پشتیبانی مالی پادشاه عربستان سعودی در سال  ،1961مرکز اسالمی ژنو را بعنوان ستاد
فرماندهی خود پایه گذارد .ســعید رمضان به درازای  34سال تا پیش از مرگش در سال
 ،1995در سوییس بسر برد.
مرکز اســامی ژنو ،مقر مرکــزی فرماندهی بود و مکانهایی بــرای دیدار میان فعاالن
راســتگرای اسالمی از سراســر جهان و نیز اخوانالمســلمین فراهم میکرد .به گفتهی
"ریچارد البویر" ،ژورنالیست پژوهنده در زمینهی پیوندهای اخوانالمسلمین با تروریسم،
ســعید رمضان نه تنها مسایل مالی ســازمان را ســامان میداد ،که همراه یوسف ندا ،از
حامیان مالی اخوانالمسلمین ،بانکهای التقوی را بنیاد نهاد.
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سعید رمضان در سال  ،1962عربستان سعودی را برای تاسیس اتحادیهی جهانی مسلمانان
یاری کرد" .هانی رمضان" ،پســر ســعید رمضــان و رییس کنونی مرکز اســامی ژنو،
میگوید ":پدرم ،نه تنها از رهبران بنیادگذار اتحادیه ،که نوآور تاســیس یک اتحادیهی
اســامی برای انتشــار افکار خویش بود ".به گفته هانی رمضان ،در سوییس از تاسیس
مرکز اســامی استقبال شد .او میافزاید ":آن هنگام هراسی که امروزه از اسالم هست،
نبود .نخستین واکنشها در برابر تاسیس مرکز اسالمی ژنو بدست پدرم ،استقبال مردم
سوییس و افکار همگانی اروپا بود ".با این همه ،هانی رمضان میپذیرد که طرح تاسیس
مرکز اســامی برای گسترش افکار اخوانالمسلمین بوده است .به گفتهی او" :انگیزهی
پدرم برای ایجاد مرکز اســامی ژنو ،گسترش آموزههای حسن البناء و نیز فراهم آوردن
مکانی برای گردهمایی طالبی از سرتاسر کشورهای عربی و آموزش مذهبی آنها بود".
برغم پراکنده شــدن رهبری اخوانالمسلمین در تبعید و شرایط فعالیت پنهانی در مصر،
اندیشههای جمعیت در سالهای دهه  1960رادیکالتر شد .اخوانالمسلمین در قاهره برای
همــاوردی دیگری با ناصر تجدید نیرو میکرد و اســام سیاســی در نقاط دیگری از
جهان رو به پیشــرفت بود؛ تکاپوی عربستان سعودی برای رهبری کشورهای اسالمی و
عربی ،پیدایش آیت الله خمینی بر صحنهی سیاسی ایران ،تدارک تاسیس حزب نیرنگ
باز "الدعوه" از ســوی شیعیان بنیادگرای عراق ،و سرانجام جنبش ابواالعلی مودودی در
پاکســتان .در هنگامهی بحران اخوانالمسلمین در مصر ،در سال  ،1965سعید رمضان،
ایدیولوگ اصلی سازمان ،و سید قطب ،رهبری نظامی جمعیت ،پس پردهی توطیهی سوء
قصــد به جان ناصر بودند .در مقابل ،ناصر آمادهتر بود .او دوســتان و حامیانش را در
میان روحانیون مصر به پشــتیبانی از خویش فراخواند ،سعید رمضان و اخوانالمسلمین
را نیز آلت دســت ایاالت متحــده معرفی کرد" .گیلز کپل" ،از تحلیلگران بنام اســام
سیاســی ،میگوید ":در  30آ گوست ،ناصر در ســخنرانی خویش از مسکو خطاب به
مردم مصر ،جمعیت اخوانالمسلمین را بخشی از توطیهیی بزرگتر با هدایت سازمانهای
جاسوســی غرب شناســاند .ناصر در ادامه ،همدســتان آنها را کســانی چون "مصطفی
امین" ،روزنامه نگار لیبرال برجسته که در روز  2سپتامبر به اتهام جاسوسی برای ایاالت
متحده دستگیر شد ،معرفی کرد .پس از تهاجمهایی اینچنین ،سیل انتقادهای کارگزاران
مذهبی ،ســخنگویان دولتی ،و نویســندگان ،از عناصر آشوبگر و فتنه جو روان شد...
آنها اخوانالمســلمین را بعنوان تروریستهای قرون وسطایی محکوم کردند .روزنامهها
ارتباطات متحجرین مذهبییی چون ســعید رمضان را با سرویسهای جاسوسی بیگانه
افشا کردند .گفته میشد که رمضان از سوی پیمان سنتو و از عمان و اردن پشت پردهی
همهی رویدادها است ".محتمل است که سعید رمضان مامور ایاالت متحده بوده باشد،
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اما بی گمان در تماس بسیار نزدیک با اعضای پیمان سنتو ،از آن میان پاکستان ،نیز اردن
و عربستان سعودی که از سوی ایاالت متحده علیه ناصر پشتیبانی میشدند ،بوده است.
بنوشــتهی روزنامــهی  ،Le Tempنه تنها دولت مصر که دولت ســوییس نیز ســعید
رمضان را مامور ایاالت متحده میدانســت .در هنگامهی بحران مصر در ســال ،1966
نشســتی در سطح عالی با شرکت شخصیتهای سوییسی و از میان ،دیپلمات ها ،پلیس
فدرال ســوییس و سرویسهای امنیتی این کشــور برای گفتگو دربارهی سعید رمضان
تشــکیل شد .بر پایهی اســناد آرشیو دولتی ســوییس ،دولتمردان وقت آن کشور سعید
رمضان را "دارای گرایش محافظه کارانه به غرب و بی خطر برای ســوییس" ،میدانسته
اند .بر همین اساس ،دولت سوییس از همکاری سعید رمضان با سرویسهای جاسوسی
غربی  MI6و سیا اطمینان داشته است .بنوشتهی " :Le Tempسعید رمضان فراتر از
مبلغی ســاده با گرایش ضد کمونیستی است ".یکی از تحلیلگران دولت سوییس نتیجه
میگیرد" :ســعید رمضان جاسوس بریتانیاییها و آمریکاییها است Le Temp ".باز
مینویســد ":در بسیاری از مدارک مربوط به پروندهی سعید رمضان ،به پیوندهای او با
برخی سرویسهای جاسوسی اشاره شده است".
تهاجــم دیگربارهی ناصر در ســالهای  ،1965-66به جمعیت اخوانالمســلمین ،باز هم
تلفات بســیاری به تشکیالتشــان وارد آورد ،بســیاری از رهبران تشــکیالت زیرزمینی
جمعیت دستگیر و برخی ناگزیر از فرار به آنسوی مرزها شدند .سید قطب ،ایدیولوگ
و رهبری نظری اخوانالمســلمین که پیشتر به عربستان سعودی تبعید شده بود ،بدستور
ناصر ،بدار آویخته شــد .بگفتهی "هرمان ایلتس" کوشــش بســیار ملــک فیصل برای
جلوگیری از اعدام سید قطب سودی نبخشید.
کندی ،ناصر و مسالهی یمن
کشــمکش میان ناصر و ملک فیصل در جریان جنگ خونبــار یمن از  1962تا ،1970
آشــکارا رخ نمود .دهــهی  1960اوج قدرت هر دو بود .ناصر ،نماد همبســتگی عرب
با هواخواهان بســیار در کشــورهای عربی ،و فیصل با خلع ملک ســعود از قدرت در
دههی  ،1960به پشــتوانهی ثروت فراوان ســعودیها و اتحادیه جهانی مســلمانان و نیز
جنبش وهابی ،در پی رهبری جهان اســام بود .رهبر مصر با آن شــیوایی بیان ویژهی
خویش ،پادشــاه سعودی را آلت دست امپریالیسم آمریکا میخواند و در مقابل ،فیصل
نیز سوسیالیسم عربی ناصر را با "کمونیسم آتییستی" برابر مینهاد.
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اگــر چه عموما جنگ یمــن از دید جامعهی امریکا پنهان بود ،آثار مهمی بر سیاســت
خاورمیانهیــی ایاالت متحده داشــت و پیوندهای آمریکا را با دول محافظه کار عرب و
بیش از همه ،عربســتان سعودی و بلوک اســامی آن ،استوارتر ساخت .شرح جزییات
جنگ یمن و آثار آن بر سیاســت خاورمیانهیی آمریکا و نیز گفتگوهای دولت کندی با
ناصر ،در کتاب "از هر دوســتی پشتیبانی کنید" نوشتهی "وارن باس" ،آمده است .پس
از آیزنهــاور ،دولت کندی رویهیی صلح آمیز و دوســتانه بجای سیاســت خصم آمیز و
ســتیزگرانهی آیزنهاور در برابر سیاست عدم تعهد ناصر ،پیش گرفت و اینگونه ،برخی
از شــخصیتهای دولت کندی مستقل بودن ناصر و عدم وابستگی او به اتحاد شوروی
و سیاســت ســازش با او را پذیرفتند .شخصیتهای خوشــبینتر بر این باور بودند که
میتوان ناصر را ــ که هرگز کمونیســت نیســت و براستی هم فعالیت حزب کمونیست
مصر و دیگر چپها را مانع است ــ به قطع پیوندهایش با اتحاد شوروی متقاعد سازند.
تحلیلگران واقع بینتر چنین میاندیشــیدند که تغییر سیاســت آمریکا ،نگرش ناصر را
به ایاالت متحده تعدیل میکند ،و در این میان بودند کســانی چون حامیان اسراییل که
همچون عربستان سعودی ناصر را تجسم شیطان میپنداشتند.
" تالکــوت ســیالی" ،رییس دفتر وزارت امــور خارجهی دورهی کندی در عربســتان،
یادآوری میکند ":روابط دشواری با ناصر داشتیم .جنبش او تهدیدی برای رژیم سعودی
بود ،و مهمتر اینکه جنبش ناصر واکنشیهایی در عربستان برانگیخته بود .نمونهی روشن
آن شاهزاده طالل بن عبد العزیز (عضو محفل "شاهزادگان آزاد") بود که به ناصر گرایش
یافت .او به مصر رفت ،نیز دو تن از خلبانان ســعودی .اینچنین ،ما از آیندهی عربستان
بیم داشتیم ".سیا در گزارشی امنیتی با نام " ناصر و آیندهی ناسیونالیسم عرب" خطاب
به کاخ سفید مینویسد" :ناسیونالیسم ،مهمترین نیرو در حوزهی سیاست عرب خواهد
بود و قابل پیش بینی است که ناصر ،رهبر و نماد آن بماند ".گزارش در ادامه ،به کندی
هشــدار میدهد که "دور نمای رژیمهای محافظه کار و وابســته به غرب ناامید کننده
مینماید ".و اینکه امیدی به نجات رژیم سعودی نیست.
کندی ،برقراری مناســبات دوستانه با ناصر را حتی به بهای آزردن اسراییل و عربستان،
ســودمند میدانست ،و برای همین منظور مناســبات دیپلماتیک ،با رهبران مصر را ،با
ارســال نامه و دیدارهــای حضوری آغاز کرد .ناصر در نامهیی به کندی نوشــت" :چرا
ایاالت متحدهی آمریکا ،کشوری که بشیوهیی انقالبی بر پایهی آزادی بنیاد شد ،دربرابر
جنبشهای آزادیخواهانه و انقالبی میایستد و همراه نیروهای واپسگرا و دشمنان ترقی
همداســتان میشــود؟" ناصر با بیان نیروهای واپسگرا ،اشــاره اش به عربستان سعودی
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بود و البته که پرســش بجایی هم بود .بر خــاف آیزنهاور که جنبشهای آزادیبخش و
اســتقالل طلبانهی کشــورهای جهان سوم را آلت دست کمونیســم میپنداشت ،کندی
چنین جنبشــهایی را لزوما ناســازگار با منافع ایاالت متحده نمــی دید .کندی حتی در
دههی  1950بعنوان یک ســناتور ،منتقد "نگرش دولت آیزنهاور به ناسیونالیســم عرب"
بود.
ولــی روابط کندی و ناصــر چندان نپایید ،و ســرانجامی نیافت .در ســپتامبر ،1962
نیروهای هــوادار ناصر حاکمیت قرون وســطایی یمن را ســرنگون کردند و اینگونه،
منطقهیی اســتراتژیک در نواحی جنوبی عربســتان ســعودی که میان دریای ســرخ و
اقیانوس هند اســت ،به دست آنها افتاد .در آن زمان ،کندی گفت ":من حتی نمی دانم
یمن کجاســت ".رهبر یمن در ســال  ،1962امام احمد بود .مردی سالخورده و حاکمی
خودکامه که به ددمنشی شهره بود .او خویش را "پاسدار دین خدا" میخواند .امام احمد
ناصــر را به اجرای برنامههای اقتصادی "غیر اســامی" متهم میکرد .پس از مرگ وی،
شورشیان تحت پشتیبانی ناصر ،فرزند او "محمد البدر" را که همان اندازه واپسگرا بود،
ســرنگون کردند .بگفتهی "سیالی"" ،ناصر ،پس پردهی سرنگونی حکومت یمن بود و
عربستان سعودی از این مساله بسیار برآشفت ".انقالب یمن ،که بی درنگ هزاران سرباز
مصری برای پشتیبانی از آن وارد یمن شدند ،تهدیدی برای موجودیت عربستان سعودی
بود" .رابرت کومر" ،رایزن کاخ ســفید در زمینهی سیاستهای خاورمیانه یی ،به کندی
هشــدار داد که" :دربار ســعودی خود را قربانی بعدی میبیند ".بدین ســان ،عربستان
سعودی ،پول و جنگ افزار در اختیار سلطنت طلبان یمن گذارد ،و اینچنین ،جنگ 10
ساله در یمن  200هزار کشته بر جای گذاشت.
پیشــتر ســیا و دیگران ،کندی را از خطری که متوجه ادامهی حیات رژیم سعودی بود
و اینکه آیندهی جهان عرب در دســتان ناصر است ،آ گاه کرده بودند .در آغاز ،کندی
کوشید حاکمیت نوین یمن را برسمیت بشناسد .او" ،الس ورت بانکر" را بعنوان میانجی
برای بهبود روابط مصر و عربســتان مامور کرد .ولی کندی از هر ســو زیر فشار بود.
انگلیســیها که در تــاش برای نگهداری موقعیتهای سســت خویش در خلیج و عدن
بودند (همچون بحران آبراه ســویز) از ســقوط یمن شــوکه شــده بودند" .هارولد مک
میالن" ،نخست وزیر بریتانیا و از شخصیتهای دولتی در جریان بحران سویز ،خواهان
"کندن پوســت ســر ناصر با ناخنهای خود" بود .بی درنگ ،انگلیسیها همراه سرویس
جاسوسی اسراییل ،موساد نقشــهیی برای ارسال جنگ افزار و کمک مالی به نیروهای
ضد ناصر در یمن طرح کردند .دوریل مینویسد ":موساد با جرج یانگ ،معاون پیشین
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 MI6و بانکدار کنونی ،برای یافتن یک انگلیســی مورد پذیرش عربستان سعودی که
بتواند جنگی چریکی ،ضد جمهوریخواهان یمن و پشــتیبانان مصری شــان بر پا سازد،
تماس گرفت .یانگ در پاسخ میگوید که یک اسکاتلندی را برای این منظور مییابد
و اینچنین" ،مک لین" را به "دان هیرام" ،از وزارت دفاع اســراییل ،معرفی میکند" .دان
هیرام" نیز قول میدهد ،ســاح و امکانات مالی و نیز مستشــارانی با چهرهی عربی به
میدان کارزار بفرستد .عربستان سعودی نیز مشتاقانه پذیرای این استراتژی شد.
برای اجرای نقشه ،اســراییل یمنیهای یهودی کوچ کرده به اسراییل را که میتوانستند
بعنوان یمنیهای عرب به این کشــور بروند ،برای آمــوزش نظامی راهی مناطق جنگی
کرد .بگفتهی دوریل ":ســیا به اسراییلیها برای نفوذ به خاک یمن و آموزش بکارگیری
جنگ افزارهای پیشــرفته به چریکها یاری رســاند .آشکار اســت که مستشاران نظامی
تابعیت ملی خویش را پنهان میداشــتند ".ساواک ایران و سرویس اطالعاتی عربستان
سعودی نیز به جبههی ضد ناصر در یمن یاری میرساندند .همچنین ،اسراییل سالحهای
روســی را که در جریان جنگ با اعراب به غنیمــت گرفته بود ،در اختیار جنگجویان
میگذارد .دوریل میافزاید ":ســیا و  MI6به خاندان ســلطنتی سعودی تکیه داشتند و
میکوشــیدند اتحادی پنهان میان اسراییل ،عربستان سعودی ،ایران و اردن پدید آورند".
بگفتــه ی" ،هووارد تیچــر" ،از حامیان امریکایی اســراییل ،نیروی هوایی اســراییل به
پشــتیبانی از عربســتان و ضد مصر وارد میدان کارزار یمن شــد " .تیچر" ،مینویسد":
جنگندههای اســراییلی بر فراز دریای سرخ بسوی جنوب پرواز میکردند و آشکارا به
مصر پیام دوری گزیدن از عربستان میدادند.
در واشــینگتن ،بریتانیاییها کندی را برای رویارویی با ناصر زیر فشــار میگذاشتند.
اعمال فشار ،بیشتر از سوی اسراییل بود .در جریان جنگ یمن ،اسراییلیها میکوشیدند
نگرش کسانی را که مصر را ابزار اتحاد شوروی برای تسلط بر خلیج فارس ،و اسراییل را
قابل اطمینان ترین متحد ضد کمونیست آمریکا در منطقه میپنداشتند ،تقویت کنند.
با این همه ،بیشــترین فشــار بر دولت کندی از ســوی کمپانیهای بزرگ نفتی ایاالت
متحــده بــود .آنها ناصر را تهدیدی برای منافع خود در عربســتان ســعودی میدیدند.
شــرکای کمپانی نفتــی آرامکو و "نفت خلیج" البی خویش را بــا اطرافیان کندی ادامه
دادنــد .کرمیت روزولت از ســوی کمپانی "نفت خلیج" خطاب به کاخ ســفید ،منافع
امریکا و ناصر را "ناســازگار" خواند .کندی رییس پیشــین آرامکــو" ،تری دوس" را به
نمایندگــی خویش برای دیدار با ملک فیصل فرســتاد ،و خــود عملیاتی پنهانی را در
اطــراف یمن ،ضد مصــر آغاز کرد" .چارلز فریمن" ،ســفیر پیشــین آمریکا میگوید:
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"کندی ســرگردان بود و عملیات پنهانی گوناگون بدســت نیروهای ویژهی امریکا در
عربستان ره به جایی نمی برد".
آغاز دوستانهی روابط کندی و ناصر پایان میگرفت ،و مهمتر اینکه ،ایاالت متحده در
برابر هدف اصلی ناسیونالیســم عرب یعنی اتحاد مصر و کشــورهای عربی بدون نفت
با عربســتان و ثروت نفتی اش ،ایستاد" .شــرین هانتر" ،مینویسد ":پادشاهی عربستان
همــواره از وحدت اعراب در هراس بوده اســت .ناسیونالیســتهای عرب بر این باور
بودند که نفت عربســتان و دیگر کشــورهای عربی نفت خیز دارایی همهی ملل عربی
اســت و نه تنها تولیدکنندگان آن .باید از نفت برای توسعهی اقتصادی اعراب و رسیدن
بــه اهداف دیگر بهره برد...و اینچنین ،اعراب رادیکال تهدیدی بالقوه برای عربســتان
ســعودی انگاشته شدند ".با نگاه به گذشته ،این پرسش به ذهن میآید که چنانچه ایاالت
متحدهی آمریکا از جمال عبدالناصر پشتیبانی میکرد و از پشتیبانی عربستان سعودی
دســت میکشــید ،آنگاه چه روی میداد؟ در دههی  ،1960و در کوران جنگ ســرد،
رخداد چنین گزینهیی ممکن نبود.
دولت جانسون اتحاد با عربستان سعودی را بشدت پی گرفت .جانسون بلحاظ نظامی و
فنی ،فیصل را که در آغاز جنگ یمن جانشین ملک سعود شده بود ،بسیار یاری رساند.
از ســوی آمریکا و بریتانیا برنامهی دفاع هوایی به ارزش  400میلیون دالر در عربستان
سعودی آغاز شد و در همین راستا نقشهی بنا کردن پایگاههای نظامی و زیرساختهای
دیگر و نیز برنامهیی  100میلیون دالری برای ارسال وسایل نقلیهی نظامی به عربستان.
ملک فیصل نیز در ازای حمایت همه جانبهی ایاالت متحده از عربستان ،ستیزه جویان
مســلمانان را بسود امریکا در جریان جنگ سرد پشــتیبانی میکرد .فیصل در ،1965
برای یافتن متحدانی برای خویش به کشورهای اسالمی سفر کرد و مارکسیسم را "آیینی
براندازانه که پایه گذار آن یک یهودی فرومایه(مارکس) بوده اســت" ،توصیف میکرد.
افــزون بر این او بر آن بود که پایانی بر مارکسیســم بگذارد .فیصل با هدف فراخواندن
کشورهای اســامی برای ایجاد اتحادی اسالمی و چندجانبه ،به شاه ایران پیوست و در
پی آن در سال  ،1966از اردن ،سودان ،پاکستان ،ترکیه ،مراکش ،گینه و مالی برای جلب
پشتیبانی ،دیدار کرد.
ملک فیصل بهنگام دیدار از اردن ،عاجزانه گفت" :نیروهای اهریمنی برای رویارویی
با اســام و مسلمانان در سراسر جهان دسیســه چینی کرده اند ،و میکوشند هر گونه
نشانی از اســام را ناپدید کنند ".و زمانی که در سودان بود اعالم کرد" :کمونیستها
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چون جنبش اســامی میخواهد پایه و اساس کمونیسم و بویژه ناباوری آنها به خداوند
توانــا را از میان بردارد ،به ما میتازند ".او با توجه به اینکه مســلمانان در بخشهایی از
اتحاد شوروی زندگی میکنند ،گفت:
"کمونیســتها از اینکه جنبش ما بخشهای مسلمان نشین زیر سلطهی ستمگرانهی آنها
را نیز در بر بگیرد ،در هراســند ".هنگام دیدار از پاکستان ،مسلمانان جهان را گذشته از
"فرقهها و آیینهای گوناگونشان" به هماوایی با هم فراخواند .اینچنین ،پاکستان ،کشوری
با گرایش اســامی افراطی و متحد غرب در دو پیمان رســمی ،ســربازان خود را برای
پاســداری از ثبات عربستان ســعودی در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی فرستاد .در
آغاز دههی  ،1960افسران ارتش پاکستان در سمت مربیان و فرماندهان نظامی در ارتش
عربســتان سعودی مصدر امور شــدند .از آن میان ،ژنرال ضیاء الحق در سال  ،1977در
پی کودتایی اسالمی علیه "ذوالفقار علی بوتو" بقدرت رسید.
اگر چه کارزار تبلیغاتی فیصل برای پدید آوردن گونهیی همبســتگی اسالمی ،حامیانی
در میان کشــورهای اسالمی و حتی شــاه ایران یافت ،بنیادگرایی اسالمی تمایلی بدان
نداشــت و مصر و سوریه و عراق آنرا تهدیدی علیه خود دیدند .ولی لندن و واشینگتن
نقشــهی فیصل را برای ایجاد بلوکی از کشورهای اســامی ،مشتاقانه مینگریستند .در
 ،1966یکی از افســران سفارت بریتانیا در عربستان سعودی ،آشکارا پذیرای کوششهای
فیصل شد و افزود که ایاالت متحده نیز با تالش فیصل همدل است:
"مــن از نگاه نرمش پذیر فیصل اســتقبال میکنم ...ما این ایده را در ســفارت آمریکا
مطرح کرده ایم و همه آنرا پذیرفتند .مایلم بگویم که پندار ســتیزگرانه بودن اسالم جز
در میان برخی سعودیها کهنسالتر بکلی ناپدید شده اشت".
سپس ،این افسر سفارت بریتانیا مینویسد که سعودیها تنها با کمونیسم ،صهیونیسم و
برخی مبلغین مسیحی سر ستیز داشتند.
چنانکه ستارهی فیصل میدرخشید ،روزگار ناصر پایان میگرفت .سرآغاز ناکامی ناصر
شکســت سال  1967مصر و سوریه و اردن و متحدانشان در جنگ  6روزهی اعراب و
اســراییل و اشغال اورشلیم و بخشهایی از سه کشور و نیز شبه جزیرهی سینا بود .ناصر
 3سال پس از این شکست زیســت ،ولی جنگ  6روزه جانمایهی ناسیونالیسم عرب را
گرفته بود" .دیوید النگ" میگوید ":ناصر میتوانســت نیرویی دوباره به جنبش ضد
اســتعماری و احساسات مردمی ببخشــد ،ولی جنگ  6روزه ،این رویا را یکسره دست
نایافتنی نمایاند ،زیرا او شکست خورد ،شکستی رنج آور .آن هنگام ،من در جده بودم.
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مافوقم به من گفت‘ :این پایان روزگار ناصر است"’.
فیصل با پشــتیبانی آشکار آمریکا ،کوشش برای ســازماندهی زنجیرهیی از کشورهای
اســامی را دوچندان کرد ،و به کشــورهای بــاز هم دورتری ماننــد اندونزی ،الجزایر،
افغانســتان و مالزی ســفر کرد .نگارندهی کتاب "دربار الســعود" مینویســد ":فیصل
بشــکلی جنون آمیز در پندار توطیهی صهیونیســتی و بلشــویکی غرق بود ".سرانجام
کوشش فیصل در  ،1969ببار نشست ،و بخشی از آن نتیجهی آتش زدن مسجد االقصی
اورشــلیم بدست یک اســترالیایی روانپریش بود .هدف این نقشه خواه تنها برانگیختن
احساسات بوده باشد ،خواه بهانه تراشی برای بسیج ستیزه جویی اسالمی ،ملک فیصل
آنرا دستمایهی گرد هم آوردن رهبران جهان اسالم در شهر رباط مراکش ،برای برگزاری
آنچه که نخســتین همایش اســامی نام گرفت ،کرد .مسجد االقصی چنان تقدسی نزد
مســلمانان داشــت که حتی مصر نیز بناچار در همایش فیصل شــرکت جست .سوریه
و عراق همایش را تحریم کردند ،ولی  25کشــور در آن شــرکت داشــتند .گردهمایی
مراکش به ایجاد سازمان کنفرانس اسالمی انجامید ،این سازمان نقش سازمان ملل متحد
جهان اســام را یافت و اســامگرایی را کانون عمل هر یک از کشــورهای عضو از آن
میان پاکستان ،افغانســتان ،ترکیه و دول عربی کرد .غایت حقیقی فیصل در غباری از
اســراییل ســتیزی پنهان بود ،فیصل در پی ایجاد جبههیی اســامی و گسترده در برابر
اتحاد شوروی بود" .دیوید النگ" میگوید ":اواخر دههی  ،1960ما همچنان در ستیز با
کمونیســم بودیم ،بنابراین پشتیبانی فیصل از اخوانالمسلمین و پان اسالمیسم را تقویت
میکردیم .ما به اســامگرایی برای رویارویی با هر کشور متمایل به مسکو نیاز داشتیم
و چنانچه عربســتان سعودی میتوانســت اجماعی اسالمی و جهانی پدید آورد ،برای ما
بهتر هم بود".
"دیوید النگ" ،تحلیلگری باهوش و سخنگویی طنز پرداز است ،او میگوید که بسیاری
از تحلیلگران و سیاســتگزاران ایاالت متحده پتانســیل طبیعت طغیانگر خیزش اسالمی
را درک نمــی کردند و این در حالــی بود که چنین امکانی آشــکارا محتمل مینمود.
وی میافزاید " :ما ورای روابطمان باعربســتان ســعودی ،خطر اسالم را نمی دیدیم و پان
اسالمیسم را تهدیدی استراتژیک تلقی نمی کردیم .بودند کسانی که هیستری ضد چپ
و ضد ناصر داشــتند .آنها با چپگرایان در ســتیز بودند .بنابراین ،هرگز پان اسالمیسم را
تهدیدی بشمار نیاوردند".
النگ ،تحلیلگر بخش اطالعات و پژوهش وزارت امور خارجه در سال  ،1970به امکان
گرایش ضد آمریکایی اســامگرایی در آینده پی برده بود ولی گوش شنوایی نبود .او
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میگوید:
"ســال  ،1970در بخش اطالعات و پژوهش وزارت امور خارجه پیرامون اســام و خطر
آن نوشــتم .ولی بدان وقعی ننهادند .میدیدم که علی رغم شکســت افسانهی ناصر در
 ،1967مردم هنوز گرایش ضد استعماری دارند .سرخوردگی از ناسیونالیسم عربی رو
به رشــد بود و از سوی دیگر برخی بر این باور بودند که اسالم را راه چاره است .باور
من این بود که اسالم پارادایم نوین است ولی شخصیتهای ارشد ،در پی شیوههای کهنه
بودند .ســرخوردگی مردم را از ناسیونالیسم عربی و ناصریسم حس میکردم و عمیقا
امکان دنباله روی از ناصر در کشورهای عربی و پدید آمدن جنبشی همه گیر را منتفی
میدانستم ...تنها اسالم در راه بود"...
شکســت اعراب در جنگ  ،1967راهگشای خیزش دوبارهی اسالمگرایی شد .شکست
ســنگین اعراب پرسشهای بســیاری پیرامون آیندهی جهان عرب مطرح میکرد .چنین
شکســتی خشــم مردم کشــورهای عربی را برانگیخت ،و در گســترهی سیاست عرب
آشــفتگی و ابهام آفرید .اما از دیگر سو ،در میانهی سالهای  1967و  ،1970بسیاری از
دول عربی به ناسیونالیســم چپگرا روی نهادند" .حافظ اسد" رییس جمهور سوریه شد،
"معمر قذافی" پادشــاه لیبی را سرنگون کرد" ،جعفر نومیری" در سودان بقدرت رسید،
حزب سوسیالیســت بعث عربی در عراق رو به قدرت نهاد و فلســطینیها تا آســتانهی
سرنگونی ملک حســین ،پادشاه اردن ،در جریان رویداد ســپتامبر سیاه در سال 1970
پیش رفتند .ناصر ،قهرمان بسیاری از این رهبران بود.
بــا این همــه ،اندک اندک ناسیونالیســم ناصر رنــگ میباخت و اســامگرایی جلوه
میگرفت.
ناتوانی ظاهری اعراب در برابر اسراییل و اشغال بخشهایی از سرزمینهای عربی ،و از
آن میان شــبه جزیرهی سینا ،غزه ،بلندیهای جوالن و کرانهی باختری ،آبستن مناقشات
دیگری بود .دشــمنان ناصر و از آن میان اخوانالمسلمین ،شکست اعراب را دستمایهی
انتقاد از ناصریســم و سوسیالیســم عربی و ناکامی آنها میکردند ،و بازگشت به اسالم
را یگانه راه چارهی اعراب بیان میداشــتند؛ پیامی که پیشــتر سید جمال الدین افغانی
و حســن البنا داده بودند .پس از شکســت  ،1967این پیام در بانــگ میلیونها عرب
خشمگین طنین انداز بود.
ایاالت متحدهی آمریکا و عربستان سعودی که شورش در عراق ،لیبی و سودان را دیده
بودند ،یکســره از تغییر بســود خود در این کشورها و حتی جلوگیری از نیرومند شدن
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جنبش فلسطین و سازمان آزادیبخش آن ،نا امیده شده بودند .اینچنین ،عربستان سعودی
به اسالم محافظه کارانه در برابر ناصریسم روی آورد و ایاالت متحده نیز همراه او شد.
ســه ســال پس از جنگ  ،1967در کوران جنگ داخلی اردن و رویداد سپتامبر سیاه،
ناصر جهان را ترک گفت .انورسادات ،جانشین او شد .برای واشنگتن و ریاض دورهی
 11سالهی ریاست جمهوری سادات فرصتی گرانبها بود .سادات نیرنگباز ،عضو پیشین
اخوانالمسلمین و متحد چندین سالهی ناصر با عربستان سعودی هم آواز شد و نیروهای
چپگرای مصر را ســخت ســرکوب ساخت .به یاری او اخوانالمســلمین پیروزمندانه به
قاهره بازگشت ،و سرانجام ،مصر با ایاالت متحده و اسراییل هم پیمان شد .سادات تاریخ
را به مبارزه طلبید و تاریخ با قتل او بدست اسالمگرایان از او انتقام کشید.
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شباهتهای آشکار

 2دوران  -دو جانشین
پس از ناصر در مصر

بعد از خمینی در ایران
ناصر ،دیگر نبود! انورسادات با هدایت "کمال ادهم" ،رییس سازمان اطالعات عربستان
سعودی ،افراد اخوانالمسلمین را در دههی  1970به مصر بازگرداند و ایاالت متحده که
پیشــتر اسالمگرایی عربستان ســعودی را آزموده بود ،از پیدایش اسالمگرایی در مصر
بسی خرسند بود .براستی ،واشــنگتن از اینکه میتوانست سادات را در جبههی جنگ
سرد همراه خود سازد بسیار خشنود بود و سیاستگزاران ،دیپلماتها و افسران اطالعاتی
ایاالت متحده ،مشوق سادات در احیای اسالمگرایی افراطی بودند.
ولی ســادات جعبــهی پاندورا( ((29را گشــوده بود و هنگامی که اخوانالمســلمین از آن
بیــرون آمد ،برای گســترش خویش مرزی نمی شــناخت .اکنون ،اخوانالمســلمین به
( ((29اپیمتیوس باید به هر موجودی ویژگی مثبتی میبخشید .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 کردهی پرومته ،در پی مجازات او و انسان برآمد .پرومته در زنجیر شد .و
زیوس برای مجازات انسان به همهی خدایان فرمان داد که پاندورا (زنی زیبا روی) را بیافرینند و هر
یک از آنها موهبتی به او بخشند .زیوس نیز جعبهیی به پاندورا داد .پرومته پیش از آنکه در بند شود
به برادر خویش ،اپیمتیوس هشدار داده بود که هیچ هدیهیی از دیگر خدایان نپذیرد .ولی اپیمتیوس
به پند برادر گوش نداد و دلباختهی پاندورا شد .اپیمتیوس از پاندورا خواست که هیچگاه جعبهیی
را که زیوس باو داده باز نکند .ولی کنچکاوی پاندورا امان نداد و جعبه را گشود .اینچنین ،همهی
بدیها،غم و اندوه ،رنج و بیماری ،فقر و جنگ و ...در جهان پراکند .پاندورا که به هراس افتاده بود
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 هنگامهی شر و بدی امید است.
(م)
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زادگاه خود بازگشته و برای گسترش نفوذ جهانی اش بی تاب بود .فعالیت دیگربارهی
اخوانالمســلمین ،پیامدهای ناگوار و مرگ آوری داشــت؛ دست کم برای سادات چنین
شد.
ســادات همزمان با فراهم آوردن بســتر رشد اســامگرایی افراطی در مصر ،راهگشای
نفوذ تراژیک و بی سابقهی آمریکا در خاورمیانه شد .مصر در دورهی ناصر ،کشوری
بود ایســتاده در برابر ایاالت متحده 20 .هزار ســرباز اتحاد شوروی ،نیز تکنیسینها و
مشــاوران این کشور پشتیبان نیروهای مســلح مصر بودند .در مرزهای مصر و اسراییل
جنگی فرسایشــی و همیشــگی در جریان بود و مصر و ایاالت متحده ،حتی مناسبات
دیپلماتیک معمول نداشتند .اما سادات ،پنهانی با ادهم ،سیا ،و هنری کیسینجر ،مشاور
امنیت ملی ایاالت متحده ،همداســتان شد .سادات در  ،1971تنها یکسال پس از بدست
گرفتن قدرت ،چپ مصر را از دولت راند ،و در ســال  ،1972با اخراج نیروهای اتحاد
شــوروی از این کشور ،مسکو را شــگفت زده کرد .پس از جنگ رمضان در  1973ــ
که با آتش افروزی عربســتان ســعودی و با تکیه بر اســام و نه ناسیونالیسم عرب بر پا
شــد ــ مصر و ایاالت متحده دیگر بار روابط خود را از سر گرفتند .سادات در 1977
با ســفر به اورشــلیم و گفتگو با اســراییل که به توافق کمپ دیوید انجامید ،در جهان
عرب شکاف انداخت .اینچنین ،مصر تا  ،1980متحد مهم ایاالت متحده در جهان عرب
گردید ،از جهاد آمریکایی در افغانســتان پشتیبانی کرد و پایگاه نفوذ ایاالت متحده در
منطقهی نفت خیز خلیج فارس شد .حتی از نظرگاه بدبین ترین کارشناسان سیاستهای
خاورمیانهیی ایاالت متحده ،چرخش یکبارهی مصر از یک مخالف آمریکا به متحد آن،
گیج کننده مینمود.
در آغاز ،از ســادات انتظاری نمیرفت .او بدرازای  30ســال در ســایهی ناصر بود ،از
اعضای اخوانالمســلمین و رابط دربار سلطنتی ،اخوانالمسلمین و جنبش "افسران آزاد".
ســادات ،پس از کودتای ناصر ،رابط رهبر مصر با اخوانالمسلمین بود ،و در آینده نیز
ســفیر غیر رسمی مصر با اسالمگرایان سراســر جهان .ولی مصریها و ایاالت متحده،
سادات را جدی نمی گرفتند .پس از درگذشت ناصر در اکتبر  ،1970چنین میپنداشتند
که او نقشی بیش از کفیل رییس جمهور نخواهد داشت و در پی نبرد قدرت در پشت
پرده ناپدید خواهد شد" .دیوید النگ" ،از شخصیتهای پیشین سرویس خارجی ایاالت
متحــده ،میگوید ":آمریکایی ها ،ســادات را بیش از یک معــاون خام اندیش رییس
جمهوری نمی دیدند".
سادات در خاطرات خویش با نام "در جستجوی هویت" مینویسد که نمایندهی ایاالت
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متحده" ،الیوت ریچاردســون" ،پس از بازگشــت به واشــنگتن در پی ســفرش به مصر
برای ابراز همدردی برای درگذشــت ناصر ،پیش بینی کرده اســت که "ســادات بیش
از  4تا  6هفته در قدرت نمی ماند ".در مصر نیز ،ســادات با مخالفان سرســختی چون
ناسیونالیســتهای هــوادار ناصر که به وی ظنین بودند و نیز شــخصیتهای چپگرا و
هوادار اتحاد شــوروی روبرو بود .ســادات به تنهایی پایگاه سیاسی و درون حکومتی
نداشــت .با این همه ،سادات نه تنها در قدرت ماند ،که سیاست خارجی و داخلی مصر
را یکســره دگرگون ســاخت .ناصر با ســوریه ،عراق و الجزایر هم پیمان شده بود ،حال
آنکه ســادات پذیرای حکومتهای پادشاهی محافظه کار عرب ،مانند عربستان سعودی
و شیخ نشینهای خلیج شد .در حالی که ناصر به لحاظ تسلیحاتی به اتحاد شوروی تکیه
داشت ،و سیاست عدم تعهد را در گسترهی جهانی پیشه کرد ،سادات از پیوندهای مصر
با اتحاد شوروی گسست و این کشور را در بلوک ایاالت متحده در جبههی جنگ سرد
قرار داد ،و ســرانجام اگر ناصر ،مصر را همردیف کشــورهایی چون یوگسالوی ،هند،
کشورهای آفریقایی و آمریکای التین پیش راند ،سادات سیاست خارجی تک محور و
انزواطلبانهیی را به مصر تحمیل کرد.
ســادات برای تثبیت حاکمیت سست و لرزان خویش ،با پشتیبانی مالی بسیار عربستان
ســعودی از اسالمگرایان برای مقابله با چپها بهره گرفت .ناصر بساط اخوانالمسلمین
مصر را برچیده بود و برای کاستن از توش و توان اسالمگرایی در مصر بسیار کوشید،
ولی ســادات رهبران تبعیدی اخوانالمسلمین را خوشامد گفت و سازمان آنها را نیرویی
دوباره بخشید ،از فعالیت آنها در دانشگاهها ،مراکز پژوهشی و رسانههای ارتباط جمعی
پشتیبانی کرد .در دورهی ناصر ،بسیاری از اسالمگرایان افراطی به حاشیه رانده شدند،
اما در دورهی سادات ،اخوانالمسلمین و طیف جوانتر و بسیار رادیکال آن ،بخش اساسی
و غالب گفتمان سیاسی مصر شد.
مردمــی که در خالل دهــهی  ،1970حتی بطور گذرا از مصر دیــدار میکردند ،از آن
همه دگرگونی بنیادی شــگفت زده میشدند .نشانههای رشد بنیادگرایی اسالمی هر جا
در مدارس ،خیابان ها ،مســاجد ،روزنامه ها ،آشکار بود" .مایکل دان" ،سردبیر نشریهی
"ژورنال خاورمیانه" میگوید که تحوالت مصر در خالل دههی  1970بســیار شــگفت
انگیز بــود .وی میافزاید ":مصر در کوره راه تحولــی تراژیک گام میگذارد .مردم
جامهی ســنتی به تن و چهرهاشان پوشــیده از ریش بود ،روزنامهها و مجالت بی مایهی
اخوانالمسلمین همه جا دید میشد .مساجد مملو از جمعیت بود و مردم از ریختن آب
دهان بر زمین ابایی نداشــتند" .شمار بسیاری از دانشــجویان نیز به گروههای اسالمی
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پیوستند ،و هزاران مسجد بنیاد شد .بانکها و بازرگانان وابسته به اخوانالمسلمین مانند
قارچ از زمین ســر بر میآوردند و فاالنژهای اســامگرای آدمکش بــرای ارعاب دگر
اندیشان سیاسی به میدان آمدند.
اما این ،برای سادات ،بازی مرگ آوری بود
در آغاز ،اســامگرایی افراطی پشــتیبان ســادات بود ،اما آرام آرام ،بویژه پس از پیمان
مصالحهی مصر و اســراییل ،شمار هر چه بیشتری از سادات رویگردان شدند .سادات،
ژرفای دشــمنی و کینه توزی اپوزیســیون اســامگرایی رو به رشــد را بویژه در میان
گروههای اسالمی تروریست ،نســنجید .وزارت امورخارجهی ایاالت متحده و سازمان
سیا نیز ،چندان به خطر راستگرایی اسالمی در مصر بها ندادند و بنا به گفتههای رهبران
مصر آنرا مهار شده میانگاشتند .زمانی که سادات در سال  1981بدست اعضای یکی
از شاخههای تروریســتی اخوانالمسلمین بقتل رســید ،دیگر آتشفشان اسالمگرایی در
طغیان بود .بســیاری از شــخصیتهای دولتی مصر ترور میشــدند ،جهانگردان بقتل
میرسیدند ،به مسیحیان حمله میشد ،و روشنفکران سکوالر مصر کشته و یا به سکوت
وادار میشدند.
و اینچنین ،بار دیگر ،مصر پایگاه ترکتازی اخوانالمسلمین شد.
سادات اخوانالمسلمین را از قفس رهانید!
کمال ادهم ،رییس ســازمان اطالعات عربستان ســعودی ،نزدیکترین فرد به سادات و
مشــاور او در زمینهی دگرگونی سیاســت مصر بود .ادهم ،پنهانی با هنری کیســینجر،
وزیر امور خارجه و مشــاور امنیت ملی ایاالت متحده و معمار سیاســت خاورمیانهیی
امپراتوری آمریکا در راستای جنگ سرد ،پیوند داشت.
عربستان سعودی ،کویت و دیگر شیخ نشینهای ثروتمند خلیج ،حتی پیش از درگذشت
ناصــر و پس از شکســت مصر در جنگ  ،1967برای تقویــت پیوندهای دیپلماتیک،
بــه مصر پیشــنهاد کمــک مالی کردند .اما از دیگر ســو ،عربســتان ســعودی پنهانی
اخوانالمســلمین را پشــتیبانی میکرد .اخوانالمســلمین نیز ناصر را به دین گریزی و
تحقیر شــدن اسالم در جریان شکست در جنگ متهم کرده ،اینگونه جو را علیه ناصر
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بر میانگیخت" .راینهارد شولتز" ،مینویسد ":کارزار عربستان سعودی در نا آرامیهای
دانشــجویی تابســتان  1969قاهره رخ نمود که در آن مخالفان ناصر برای نخســتین بار
پس از سالها ،آشکارا تحت نام اخوانالمسلمین ،خواهان مبارزهیی پیگیرتر و سختتر با
فعالیتهای چپها و کمونیست شدند".
دیرزمانی پس از درگذشت ناصر ،ملک فیصل به سادات بدگمان بود ،ولی کمال ادهم
با تکیه بر نقطه ضعف فیصل ،یعنی هراس او از توطیههای صهیونیســتی و بلشــویکی،
وی را متقاعد ســاخت که سادات ،مانند ناصر نمی اندیشد .ادهم پیوندهای نزدیکی با
فیصل و سادات داشت .ادهم که برادر "عفت" همسر ملک فیصل نیز بود ،گروهی از
مشاوران ارشــد فیصل را چنان هدایت میکرد که عضویت سادات در اخوانالمسلمین
را نشــانهیی بر "گرایش به راســت" در او دانســته و فیصل را نیز بدان متقاعد ســازند.
کمال ادهم با سادات همکاریهای مالی و تجاری نیز داشت ،و چنانکه شخصیت آسوده
طلب و سرشــت مال اندیش رییس جمهور مصر را میشناخت ،او را از تمایل عربستان
سعودی برای تامین رفاه مادی وی ،آ گاه ساخت .در خالل دههی  ،1960رییس سازمان
اطالعات عربســتان سعودی ،با "جهان" ،همسر ســادات ،معامالت تجاری و همکاریهای
ســودآوری داشــت و اینچنین از کانال روابط شــخصی پیوند میــان قاهره و ریاض را
اســتوارتر میســاخت .ملک فیصل ،کمال ادهم را نمایندهی خویش در مناسبات میان
قاهره و ریاض کرد و تنها یک ماه پس از در گذشت ناصر ،ادهم را رهسپار قاهره کرد.
چنین مینماید که کمال ادهم نه تنها با وعدهی کمکهای مالی از ســوی ســعودی ها،
که با تضمین محرمانهی آمریکا برای باز پس گیری مناطق اشــغال شدهی مصر بدست
اســراییل ،با این شرط که سادات از مسکو دوری گزیند و نیروهای اتحاد شوروی را از
مصر اخراج کند ،راهی قاهره شد.
ادهم ،تا آغاز سال  ،1971نقش فعالی در سیاست مصر یافته بود" .محمد حسنین هیکل"،
روزنامه نگار هوادار ناصر و سردبیر روزنامهی االهرام که در سال  1970وزیر اطالعات
مصر شد ،و در  1974در پی اختالف نظر با سادات از دولت کناره گرفت ،مینویسد:
"این رویهیی نیست که برای روسها اطمینان بخش باشد ".کمال ادهم نه تنها رابط سادات
و فیصل بود ،که پنهانی ،پیوند دهندهی ســادات و کیســینجر نیز بود .کیسینجر ،در
خاطراتش از این مســاله یاد کرده ،میگوید که سعودیها رابط میان سادات و نیکسون
بودند و اینگونه "وزرای خارجهی دو کشــور را کنار گذاشتند" .آن زمان سفارت ایاالت
متحده در قاهره دایر نبود و مصر پس از جنگ  ،1967مانند بســیاری از کشــورهای
عربی ،با آمریکا مناســبات دیپلماتیک نداشــت .در این میان عربستان سعودی استثناء
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بود و روابط خویش را با آمریکا حفظ کرده بود .اینچنین ،عربستان سعودی در آغازین
سالهای دههی  ،1970میانجی احیاء مناسبات ایاالت متحده و مصر شد.
در ماه مه  ،1971سادات نخستین گامها بسوی تحکیم قدرت خویش و پاکسازی دولت
از هــواداران ناصر را آغاز کرد .بهانهی ســادات ،مدعای نقشــهی ترور وی بوســیلهی
شــخصیتهای هوادار ناصر ،که آنها را "ماموران شــوروی" میخواند ،بود .ســادات با
کمک "اشــرف مروان" ،بوروکرات نیرنگباز مصری و از دوســتان نزدیک کمال ادهم،
بسیاری از شخصیتهای مصری را دستگیر کرد ،و از آن میان بودند ،سخنگوی مجلس
ملــی ،وزیر جنگ ،وزیر اطالعات ،وزیر امور ریاســت جمهــوری ،اعضای کمیتهی
مرکزی و دیگر شخصیتهای ارشد که بزعم سادات "شعارهای بی مایهی سوسیالیستی"
شــان "خالف ...ایمان مذهبی ما اســت" .ســادات ،این اقدام خویش را " انقالب دوم"
خواند ،و یک ســال بعد ،همگام با کمال ادهم ،فرمان به خروج نیروهای اتحاد شوروی
از مصر داد.
"ریموند کلوس" ،مامور ســیا که به ادهم نزدیک بوده اســت ،میگوید ":کمال ادهم،
ســادات را به اخراج نیروهای روسی واداشت ".مسلما ،پیشتر زمینه برای چنین اقدامی
از ســوی سادات فراهم شده بود و آن وعدههای مالی و پشتیبانی اسالمگرایان از سوی
کمال ادهم بوده است.
اعضای کلیدی رهبری در تبعید اخوانالمســلمین با دعوت سادات و با پشتیبانی کمال
ادهم و ملک فیصل ،به مصر بازگشــتند .همچنین ،پس از ســال  ،1971ســادات شمار
بسیاری از زندانیان اخوانالمســلمین را آزاد کرد .شمار زیادی از زندانیان از بند رسته،
خشــمگین و آمادهی خشونت و فعالیتهای تشــکیالتی پنهان بودند و بی درنگ برای
بازسازی جنبش خویش ناپدید شــدند .برخی از اسالمگرایان کهنسالتر نیز ،آشکارا با
رییس جمهوری جدید مصر همکاری کردند" .شــیخ عمر تلمســانی" ،وکیل و سردبیر
آیندهی "الدعوة" ،نشریهی اخوانالمسلمین ،و سرانجام رهبری عالی جمعیت ،بی درنگ
پس از آزاد شــدن از زندان در ســال  ،1971برای سپاســگزاری خویش و دیگر اعضای
اخوانالمسلمین ،راهی کاخ ریاست جمهوری سادات شد.
الجماعة االسالمی
در خالل دههی  ،1970اندیشهی اخوانالمسلمین بشکلی فراگیر رواج یافت و جریانهای
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گونه گونی از آن برخاست .ولی دست کم در ظاهر ،طیف محافظه کار سنتی جمعیت
اهمیتــی ویژه به میانه روی میداد .شــخصیتهای قدیمیتر جمعیت که به عربســتان
سعودی گریخته بودند ،در هیات تجاری ثروتمند به مصر بازگشتند .در مقابل ،اعضای
جوان و آتشین مزاج ،بویژه دانشجویان ،زیر شاخهها و کلوبهایی از اخوانالمسلمین را
سازمان دادند .این گروه ها ،با پشتیبانی همه جانبهی سادات و سرویسهای اطالعاتی و
امینتی مصر ،رشدی فزاینده یافتند .بزودی این گروهها با نام الجماعة االسالمی(انجمن
اسالمی) شناخته شدند ،زیرا ســادات فعالیت جمعیت اخوانالمسلمین را قانونی اعالم
نکرد ،و جنبش بدون رهبری واحد و بصورت پراکنده گسترش مییافت.
پشــتیبانی رهبر مصر از واپسگرایان "انجمنهای اسالمی" در دانشگاه ها ،در حکم بهره
گیری از اسالم برای تقویت پایههای قدرتش بود .بگفتهی جان اسپوزیتو ":سادات برای
رهاندن خویش از سایهی ناصر به تظاهری آشکار به اسالم روی آورد .او خود را رییس
جمهور پارســا نام نهاد؛ کنایهیی از خلیفهی اسالمی که امیر المومنین خوانده میشود.
آغاز و پایان سخنرانیهایش ،آیاتی از قرآن بود .فرستندههای تلویزیونی اغلب او را در
مساجد بهنگام نماز و نیایش و پیشانی پینه بسته از نماز نشان میدادند".
پس پرده ،دانشجویان عضو انجمنهای اسالمی از حمایت پلیس مخفی سادات برخوردار
بودند" .کپل" مینویســد" :پس از دسامبر  ،1972بخت با دانشجویان اسالمگرا یار شد.
آنهــا ،ســرانجام رمز پیروزی را در همدســتی با رژیم برای شکســت غلبهی چپگرایان
در دانشــگاهها یافتند" .شیوهی برخورد انجمنهای اســامی آمیزهیی از تاکتیکهای
خشــونت آمیز و تهدید مخالفانشــان بود ،همانگونه که شــیوهی عمومی اسالمگرایان،
همه جا چنین اســت .اینان ،اغلب از پشتیبانی مالی عربستان سعودی و تجار راستگرای
مصر برخوردار بودند" .کپل" مینویسد ":الجماعة االسالمی ،انجمنهایی از دانشجویان
مســلمان بودند که در دورهی ریاســت جمهوری ســادات ،نیروی غالب در دانشگاهها
شــدند .آنها ســازمانهای فراگیری برای جنبش اســامی بنیاد کردند" .دیری نپایید که
تظاهرات دانشــجویی شاهد رویارویی سرود خوانان "دموکراسی!" با "الله اکبر!" گویان
بود .چند ســال بعد ،گروههای الجماعة االســامی بر دانشگاههای مصر چیره شدند و
چپگرایان نیز ناگزیر از پنهانکاری.
"محمد عثمان اســماعیل" که در ســال  1971در جریان غلبهی ســادات بر چپگرایان از
مشاوران نزدیک او بود ،نقش مهمی در فراهم آوردن زمینهی فعالیت انجمنهای اسالمی
بازی کرد" .کپل" مینویســد ":در واقع اســماعیل از اواخر  ،1971در قاهره و از اوایل
 1973در بخشهای مرکزی مصر ،پدرخواندهی انجمنهای اســامی بود ".او در ســال
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 ،1973به ســمت فرمانداری استان "اسیوط" که مرکز اسالمگرایان بود ،گمارده شد .او،
آنجا انجمنهای اســامی را به "ستیز ضد کمونیست ها" ترغیب میکرد .گویی آغازین
روزهای فعالیت اخوان المســلین دیگربار تکرار میشــد ،هنگامی که بازوی تروریستی
جمعیت بنام الجهاز الســری از دل اردوهای ورزشــی جوانان بیرون شد ،اکنون نیز در
دههی  1970انجمنهای اســامی با پشــتوانهی حکومتی اردوهای تابســتانی را سازمان
میدادند .نخســتین اردو از این گونه ،تابســتان  1973در دانشگاه قاهره برگزار شد که
ســادات به نشانهی پشــتیبانی دولت از آن یکی از شــخصیتهای ارشد حکومتی را به
نمایندگی خویش ،فرستاد .در ادوار پسین ،اردوهای بسیاری از این دست برگزار میشد.
ســادات در ســال  ،1974قوانینی بر اتحادیههای دانشــجویی حاکم کرد تا انجمنهای
اسالمی را در بدســت گرفتن قدرت در نهادها و موسسات دانشجویی یاری رساند .بر
اساس یکی از همین احکام دولتی غایت اتحادیههای دانشجویی تنها "ترویج ارزشهای
دینی میان دانشــجویان" است .تســلط بر اتحادیههای دانشجویی تنها نخستین گام بود؛
و دیری نپایید که انجمنهای پزشــکان ،وکال ،مهندســان و دیگر اصناف به ســیطرهی
اسالمگرایان درآمدند .دانشــگاه االزهر نیز دیگربار بدست راستگرایان افتاد و شیوهی
اعتدال آمیزی که بعنوان یک مرکز آموزش اســامی غیر بنیادگرا داشت ،پایان گرفت.
در ســال  ، 1973اتحادیهی جهانی مســلمانان ،نهاد توانمند اســام گســتری عربستان
سعودی ،با دانشگاه االزهر پیمانی به امضاء رساند که بر اساس آن این دانشگاه به مرکزی
برای گســترش آراء وهابیت عربستان ســعودی در آید .همان سال ،سادات پست جدید
معاونت نخســت وزیری را برای نظارت بر امور دینی ایجاد کرد ،نیز شــورای نگهبان
قانون اساســی را برای نظارت بر تطابق قوانین با شریعت اسالم بنیاد نهاد .اسالمگرایان
لوایحی برای منع مصرف مشروبات الکلی ،اجرای مجازاتهای اسالمی و آموزش اجباری
آموزههای دینی در مدارس به مجلس ملی فرستادند.
یکــی از ناظران تیزبین آن دوره" ،عبد المنعم ســعید" ،مدیر مرکز مطالعات سیاســی و
اســتراتژیک االهرام ،میگوید که نفوذ عربســتان سعودی در مصر در نخستین سالهای
دههی  ،1970فراگیر بود .بســیاری از مصریها برای کاریابی راهی عربســتان سعودی
میشــدند ،و بهنگام بازگشــت کامال با تیولوژی محافظه کارانهی وهابی آمیخته بودند.
افزون بر این ،عربستان سعودی از موسسات مصری در حال ورشکستگی حمایت مالی
میکرد .سعید میگوید" :فعالیتهای عربستان سعودی دانشگاه االزهر را به راستگرایی
و انتشار آراء بغایت محافظه کارانه سوق داد .بسیاری از سازمانهای غیر دولتی عربستان
سعودی به مســاجد مصری کمکهای مالی میکردند و نتیجه آن گرایش به راست در
آنها بود .بی گمان بســیاری از روزنامه نگاران مصری نیز ،از حقوق بگیران ســعودیها
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بودند".
بگفتهی سعید ،سعودیها بر قوانین مصر نیز نفوذ داشتند .او میگوید ":اندیشهی قضایی
مصر از دههی  1920تا دههی  1960شیوهیی معتدل و روشن داشت ولی از دههی 1970
و در پی بازگشت قضات مصری سفر کرده به کشورهای حاشیه خلیج که نگرشی تنگ
نظرانه به شــریعت و تفسیر از آن داشــتند ،این رویه نیز دگرگون شد .نگاه مصریها به
عربستان سعودی نیز دگرگونی یافت .عربستان همواره از نفوذ مصر در هراس بود ،اما
اکنون شرایط دیگر شده بود .عادات مردم ،نگرش آنها به زندگی ،نگاه آنها به مسالهی
زن ومرد همه و همه یکسره دیگرگونی مییافت".
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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 خامنهای روی داده ،ریشهها
و پیوندهایی با اخوانالمسلمین دارد
كه برای درك شرایط كنونی حاكم بر ایران
هیچ چارهای جز اطالع از آن نیست!

جنگ رمضان
اكتبر  ،1973شــاهد حملهی ناگهانی انور ســادات با همراهی سوریه ،به سرزمینهای
اشــغال شدهی مصر و سوریه بدست اسراییل بود .پیامد آن شكستی تحقیر آمیز بلحاظ
نظامــی ،و پیروزی مهمی از منظر سیاســی بود .این جنــگ در ماه رمضان روی داد و
بدلیل تقدس این ماه نزد مســلمانان ،شــور و احساسات مذهبی را در مصر برانگیخت.
در واقع ،جنگ رمضان بر پایهی باورهای مذهبی استوار بود تا تمایالت ناسیونالیستی.
در آغــاز ،مصــر پیروزیهایی چند بدســت آورد .نیروهای ارتش مصر از آبراه ســویز
گذشــته ،در شــبه جزیرهی سینا بر نیروهای اســراییلی برتری یافتند .اما در پی تهاجم
آریل شــارون ،یك لشــكر كامل ارتش مصر در كرانهی غربی آبراه ســویز به محاصره
درآمد ،و مصر بسختی شكســت خورد .نتیجهی این رویداد ،رویارویی اتحاد شوروی

«بازی شیطانی»

159

و ایاالت متحدهی آمریكا ،خطر جنگ هســته یی ،و سخت ترین بحران دورهی جنگ
سرد بود كه میرفت تا به فاجعهیی جهانی بدل شود.
ولی ســادات از این جنگ ،طرفی بربســت و نتایج مهمی از آن بدست آورد .نخست،
ارتباط دوباره با آمریكا به بهانهی آتش بس و توافقات پس از آن ،كه ســرانجام به اتحاد
دوبــارهی ایاالت متحده و مصر در خــال دههی  1970انجامیــد .دوم ،تثبیت روابط
مصر و عربستان سعودی كه در تحریم نفتی اوپك در سالهای  1973 -74رخ نمود ،و
عربســتان با ثروت هنگفتی كه در جریان افزایش بهای نفت در آن سالها بدست آورد،
برای گسترش بنیادگرایی وهایی كوشش كرد .و سوم ،جنگ  1973اعراب و اسراییل،
چهرهی مذهبی درخشــانی برای سادات آفرید و امكان داد كه رییس جمهور باورمند،
خویش را در هالهیی از تقدس و در جنگی مقدس بنمایاند .جنگ  1973بدالیل بسیار،
تولد دگر بارهی جنبش اســامگرایی را سبب شد .مصر ،جنگ اكتبر  1973را "جنگ
رمضان" نام نهاد .در این جنگ ،ذهن سربازان مصری با انگیزههای اسالمی آمیخته شده
بود و به آنها چنین القاء شد كه برای آزادسازی مسجد االقصی میرزمند.
"هرمان ایلتز" ،ســفیر وقت ایاالت متحده میگوید ":آنگاه كه سربازان مصری از آبراه
سویز میگذشتند ،فریاد میزدند :الله اكبر!"
بلحاظ نمادین ،جنگ  ،1973برای انتقام شكســت  1967بود .مبلغان ســادات جنگ
 1967را شكســت ناصریسم و سوسیالیســم عرب تبلیغ میكردند .روحانیون مذهبی،
همــواره دینــدار نبودن ناصر و كم بها دادن به مذهب را بعنوان عامل شكســت مذمت
میكردند .ســادات برای جلب پشتیبانی اسالمگرایان راستگرا ،پندار پیروزی در جنگ
 1973را نشانهی قدرت اسالم مینمایاند .هر چند كه اسراییل در جنگ رمضان شكست
نخورد و ارتش شكســت سختی خورد ،عبور ســربازان مصری از آبراه سویز رویدادی
بزرگ خواند شــد .مســلمانان امید باختهی جهان اسالم ،جنگ رمضان را با پیروزی در
جنگهای صدر اســام و زمانی كه اسالم تا آسیای مركزی ،اسپانیا و دروازههای فرانسه
و اتریش پیش رفت ،برابر مینهادند .بی گمان ســادات انتظار پیروزی بر اســراییل یا
حتی آزادســازی صحرای سینا را نداشــت .جنگی كه سادات آغاز كرد ،بشكل "جنگی
محدود" ،و با انگیزههای تماما سیاســی طراحی شــده بود .هنوز روشــن نیست كه آیا
آمریكاییان با سادات در طرح نقشهی جنگ ،همدست بودند یا دست كم قدرت نمایی
نظامــی او را حتی به بهای تهدید اســراییل تحمل كردند تا مصــر را در جریان جنگ
سرد با خود همسو سازند .بی گمان ،سازمان سیا و همچنین كمال ادهم ،رییس سازمان
اطالعات عربستان ســعودی ،از نقشهی حملهی ســادات آ گاه بوده اند .افزون بر این،
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ماهها پیش از آغاز جنگ ،ادهم و ســازمان اطالعات عربستان چهارچوب كلی نقشهی
جنگ رمضان و تصمیم عربستان برای تحریم نفت را با سیا در میان نهادند و دفتر سیا
در عربستان ،واشنگتن را از آن آ گاه ساخته است.
"مارتا كســلر" ،از تحلیلگران خبرهی ســیا در زمینهی اسالم سیاسی ،جنگ رمضان را
نقطهی عطف خوانده ،میگوید ":جنگ  1973اعراب و اســراییل ،زیر پرچم اســام
رخ داد ،در آن برهــهی زمانی ،جهان عرب از اندیشــههای اروپایی مانند كمونیســم و
نیز بعثیســم و ناصریســم ســرخورده بود .هیچیك از این باورها بــا ذهن جامعه عرب
آمیختگی و كاركردی نیافت .اینچنین ،ایدهی جنگ بر پایهی اســام كامال مسالهیی از
پیش اندیشــیده بود؛ نام واحدهای نظامی و نشــانههای ارتباطی و بسیاری چیزها تغییر
یافته ،بازتاب دهندهی باورهای مذهبی بودند .خیزش اســام سیاســی ،دســت كم در
مقطع زمانی ،با جنگ رمضان آغاز شد".
ولی بازگشــت اســام سیاســی به مصر وجوه متضاد داشت .آنســوی زهد و پارسایی
مذهبی ،پوشــیدن جامگان سنتی و احكام قضایی شــرعی ،نیروهای خطرناكی ،بدون
آ گاهی سادات و سیا ،پدید میآمدند.
سید قطب
در واپســین سالهای دههی  ،1970پس از سفر ســادات به اورشلیم و مذاكره با اسراییل،
رادیكالیســم اسالمی شــدتی فزاینده یافت ،چنانكه طیف گســتردهیی از اسالمگرایان
آشــكار و پنهان ،به اپوزیســیون ســادات پیوســتند .شــاید ســادات آن زمان تكیه بر
اســامگرایی را اقدامی هوشــمندانه میپنداشــت و بدان دلگرم بود .هر چند ســتیزه
جویان انجمنهای اســامی ،رقبای چپگرای ســادات را از پهنهی سیاسی راندند ،خود
بزودی در دام روحانیون رادیكال و مســتقل ،كه افزون بر كمونیســم ســتیزی ،غرب
ســتیز هم بودند ،افتادند .نخســتین نشانههایی خطر اســامگرایی در آغاز سال ،1974
بهنگام شــورش خونین گروهی اسالمگرای تروریســت مصری برهبری یك فلسطینی
در دانشكدهی افسری ،رخ نمود .گمان میرفت كه هدف ،ترور سادات بوده است .در
جریان این واقعه ،بسیاری كشته ،و شــماری بیشتر دستگیر شدند .سادات آشكارا لیبی
را عامل برانگیختن شــورش خواند .رهبر فلسطینی این شورش" ،صالح سریه" ،از اهالی
شــهر كوچكی در نزدیكی حیفاء اسراییل بود .این شهر ،زادگاه بنیانگزار حزب آزادی
اســامی (حزب التحریر االسالمی) ،گروه راســتگرای افراطی و مدعی احیاء خالفت
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اســامی و در پیوند نزدیك با سعید رمضان و اخوانالمســلمین ،نیز بود .گمان میرود
كه" ،صالح سریه" از هواخواهان حزب آزادی اسالمی بوده است .بنوشتهی گیلز كپل:
"صالح ســریه تا  1970در اردن بســر میبرد ،ســپس یك ســالی را در عراق گذراند ،و
ســرانجام چون در غیاب او ،بدلیل عضویتش در آن حزب به اعدام محكوم شــده بود،
ناگزیر از ترك بغداد شد .آنگاه به قاهره رفت و بطور مداوم با اعضای اخوانالمسلمین،
بویژه "الحدیبی” ،رهبر عالی جمعیت ،و "زینب الغزالی” ،منادی جنبش ،در تماس بود.
بزودی سریه اعتماد زینب را جلب كرد و پیوسته با وی در بحث و گفتگو بود".
بگفتهی عبد المنعم ســعید ،هنگامی كه بازرســان مصری رویداد دانشكدهی افسری را
بررســی میكردند ،دگرگونیهای بسیاری را در دانشــجویان یافتند .عبد المنعم سعید
میگوید ":بررسی پیرامون آن رویداد نشان از روی نهادن دانشجویان به مراسم مذهبی،
تشــكیل محافــل ،و افراطی گری در میان آنها میداد .ولی ســادات چنــان به تكیه بر
مذهب راســخ بود كه نه سرویس اطالعات مصر و نه سازمان سیا ،چنین گرایشی را در
نیافتند" .هرمان ایلتز" میگوید ":آن هنگام ،رهبر اخوانالمســلمین شــخصی بود به نام
شیخ تلمسانی ،كه سادات ،با آ گاهی بر این نكته كه او فعالیت خویش را پی میگیرد،
از زندان آزادش كرد .و چنین نیز شــد .گاه در نشریات اخوانالمسلمین نوشتارهایی در
انتقاد از دولت منتشــر و در پی آن نشریه بمدت یك ماه توقیف میشد .برای سادات،
مهار جمعیت اخوانالمسلمین مشكل بزرگی نمی نمود".
ولی در حالی كه جمعیت اخوانالمســلمین در ظاهر مطیــع مینمود ،گروههای پنهان و
انجمنهای دانشــجویی اســامی آن ،برای رویارویی آماده میشــدند .در سالهای بعد،
ســتیزه جویان با صبر و درنگ خویش را سازمان داده ،گاه دست به اقدامات خشونت
آمیز و تروریســتی میزدند .ســعید میگوید ":بســیاری از اســامگرایان تنها زندگی
میكردند ،بــرای تمرینات نظامی بــه بیابانها میرفتند و جنبش را ســازمان میدادند،
ســرویس اطالعات مصر اینها را ندید ".در ســال  ،1977اسالمگرایان تروریست ،وزیر
اوقاف مذهبی مصر را ترور كردند كه در پی آن با موج ســركوبی و دستگیری روبرو
شــدند .ولی این رویه را همچنان ادامه دادند .زمانی كه ســادات در  ،1977با ســفر به
اورشــلیم و دیدار با "مناخیم بگین" ،نخســت وزیر اسراییل ،مصالحه كرد؛ اسالمگرایان
مصر و از آن میان اخوانالمســلمین و گروههای تروریستی انجمنهای اسالمی ضدیت
خشونت گرایانهی بیشتری یافتند.
بسیاری از اسالمگرایان افراطی مصر ،پیرو سید قطب بودند .سید قطب در سال 1966
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بدســتور جمال عبدالناصر بدار آویخته شــد .او ،كه نظرگاه افراطیش در سالهای دههی
 1960گســترش یافت ،هر مســلمانی را كه باورهای فرا راســت آیین (اورتدكس) او را
نمــی پذیرفت ،با بادیه نشــینان عرب دوران جاهلیت پیش از اســام برابر مینهاد .او
و پیروانش ،نگرش خویش را دســتمایهی ترور رهبران عــرب كردند .هر چند نظرات
ســید قطب ناهمگون بود ،برخی شرق شناسان غربی او را متفكری منتقد سكوالریسم
میخواندند .در واقع ،برانگیزانندهی رادیكالترین و خشــن ترین اســامگرایان ،كه از
نگاه ســرویس اطالعات مصر و سازمان سیا پنهان ماند ،سید قطب و كتابش "معالم فی
الطریق" بود( .مانیفســت و بیوگرافی او پیش از انقالب  57توسط علی خامنهای رهبر
آینده جمهوری اســامی در ایران ترجمه و منتشر شد .اما پس از انقالب این ترجمه به
خواســت خود وی بســرعت در بازار كتاب ایران جمع شد و هرگز اجازه تجدید انتشار
نیافت!)
بگفتهی "ایلتز" ،ســادات اســامگرایی رادیكال و افراطی را تهدیدی جدی تلقی نكرد،
اما كســانی از دایرهی نزدیكان وی و از آن میان "جهان" ،همسر سادات ،خطر افراطیون
مســلمان را دریافتند .ایلتز مینویسد ":سادات ،كه در تحلیل آخر یكی از اعضای پیشین
جمعیت اخوانالمســلمین با گرایش به آنها بود ،بر این باور بود كه رشــد نفوذ اسالم و
اخوانالمســلمین بویژه در دانشــگاهها چیزی فراتر از بیان باورهای شــماری از جوانان
نیســت .بیاد دارم كه بســیاری از نزدیكان او و نیز همســرش به او هشدار میدادند كه
اســامگرایان تهدیدی جدی هســتند و باید آنان را زیر نظر داشــت ،در مقابل سادات
دســتهایش را تكان میداد و میگفت ‘آنها جوان هســتند ’.براستی سادات تصور نمی
كرد كه تمایل آنها به اسالم و اخوانالمسلمین تهدیدی باشد  .وزرایش نیز نمی توانستند
او را متقاعد كنند كه چنین نیست كه میپندارد".
شــمار كمــی از شــخصیتهای دیپلماتیــك و اعضای ســیا ،براســتی ژرفــای خطر
اخوانالمسلمین را در مصر سالهای واپسین دههی  ،1970دریافتند .آنان پیوندهای گونه
گون ،میان رهبران اخوانالمسلمین ،انجمنهای اسالمی و گروهها و محافل زیرزمینی و
نیز پیروان سید قطب را درك نكردند" .ایلتز" و شخصیتهای سازمان جاسوسی آمریكا
در مصر ،شــاهد اسالمی شــدن جامعهی مصر بودند ،ولی سخن گفتن پیرامون آن آسان
نبود؛ سادات مشوق اسالمگرایان بود و آنان را متحد بی خطر خویش میدانست .ایلتز
میگوید ":هشدارهایی مبنی بر مشكل آفرین بودن برخی رهبران مذهبی به ما میرسید.
بــه باور من باید بدقــت مراقب میبودیم ".امــا ایلتز نیز تصور میكــرد دولت مصر
میتواند اســامگرایی و رهبران محافظه كارتر اخوانالمسلمین مانند "شیخ تلمسانی” را،
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كه مخالف خشــونت گرایی و عملیات تروریستی بودند ،مهار كند .ایلتز با لحنی كنایه
آمیز میپرســد ":تلمســانی مخالف افراطیون مســلمان بود ،اما آیا براستی باورش چنین
بود؟" ایلتز بر این باور بوده اســت كه رهبری اخوانالمســلمین و ستیزجویان مسلمان با
هم پیوند داشته اند ،اما یقین كامل نداشته است .او میگوید ":گفتنش ساده نبود .باید
به رییس جمهور و وزرا دربارهی مهار آنها اعتماد میكردیم.
ســیا نیز ،درك مشابهی از اوضاع داشــت .یكی از شخصیتهای ارشد سیا كه سالها در
خاورمیانه و در دههی  1970نیز در مصر بوده است ،با بیان اینكه برخی از شخصیتهای
سازمان اطالعات مصر خطر اسالمگرایی را به وی گوشزد كرده بودند ،میگوید" :یكی
از دوســتان خوب من از افسران ارشد ســازمان اطالعات مصر بود .به خاطر دارم كه به
من گفت ’:آمریكاییها باید نیروی پنهان در مساجد را دریابند .مردم تنها به اسالم باور
دارند و شرایط رفته رفته از كنترل ما خارج میشود" "’.كتی كریستیسان" ،كه در 1971
به ســیا پیوســته و از  1973تا  1977رییس دفتر سیا در مصر بوده است ،با بیان اینكه
خطر بالقوهی اسالمگرایی در مصر در آن سالها مایهی نگرانی سازمان سیا نبوده است،
میگوید" :قدر مسلم دربارهی جمعیت اخوانالمسلمین آ گاهی داشتم .اما اسالم مسالهی
ما نبود و خیلی ساده از كنار آن گذشتیم ".بی گمان ،اساسی ترین دلیل غفلت از خطر
اسالمگرایی در مصر ،نگرش سیاستگزاران آمریكا برای بكارگیری اسالم بعنوان ابزاری
ضد اتحاد شوروی بوده است.
"ایلتز" ،میگوید كه در دورهی تصدی اش از  1974تا  1979در پی از سرگیری مناسبات
دیپلماتیك میان مصر و ایاالت متحده ،دیدار با اســامگرایان یا تماس با آنان ــ آشــكارا
در موضع اپوزیســیون حكومت بودند ــ برای سفارت و سیا دشوار بود .او میافزاید:
"دولــت مصر ،چون رابطهی ایاالت متحده با اســامگرایان را ،از نگاه اســامگرایان به
پشــتیبانی امریــكا از آنان تاویل میكرد ،موافق آن نبود .بنابراین مســاله ســاده نبود و
بایــد در تماس با اســامگرایان محتاط میبودیم" .ایلتز با بیــان این نكته كه در دورهی
دیپلماســی پنهان كیســینجر با مصر در خالل جنگ  1973اعراب و اســراییل ،ایاالت
متحده به ســادات قول داد كه ســیا پنهانی علیه مصر اقدامی نمی كند ،میگوید" :در
چنین شــرایطی ،اطالعات اندكی به ما میرسید .تنها میتوانستیم پنهانی با اسالمگرایان
تماسهایی داشته باشیم ولی سازمانبخشی به آن ممكن نبود".
افزون بر این ،سیا از امكانات كافی برای تماس با روحانیون رادیكال و فعاالن خشونت
گرای انجمنهای اسالمی برخوردار نبود .مشكلی كه در خالل دهههای پسین ،همچنان
گریبانگیر سیا بود .نبود مهارت كافی ،شمار معدود آشنایان به زبان عربی ،آشنایی اندك
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با تاریخ و فرهنگ اسالمی ،همه و همه مشكل ساز بود .یكی از شخصیتهای ارشد سیا
در خاورمیانه ــ كه مایل نیســت نامش فاش شودــ توصیف روشنی از دست یازیدن به
اسالمگرایی بدست میدهد .او ریشــخند بر لب میگوید ":به یاد دارم كه رییس دفتر
ســیا میگفت كه ماموریت ما ‘ نفوذ در تشــكیالت اسالمگرایان بنیادگراست .با خود
میاندیشیدم كه از ما چه میخواهند ،نفوذ در سازمان اسالمگرایان آنهم با موههای بور
و چهرهی غربی! آیا بدون نقشه و برنامه ریزی و داشتن استراتژی مشخص چنین امری
ممكن بود".
دههی  ،1970دورهی گذار راســتگرایی اســامی بود .آن بنیادگرایی اسالمی كه ایاالت
متحــده پــس از جنگ دوم جهانی آزمــود ،همچنان بود و هنوز هم هســت .در كنار
آن گونهیی اســام با گرایش بشــدت كیــن توزانه پدید میآمد كه در مصر در شــكل
انجمنهــای اســامی رادیكال رخ نمود و بعدها هســتهی جهاد اســامی برهبری أیمن
الظواهری ،مرد شــماره دو القاعده ،شد .همین بنیادگرایی بعدها ،در ایران نیز در هیات
بنیادگرایان ســتیزگر از كنار انقالب اســامی ایران نمود یافت ،و در عربستان سعودی
به ظهور محمد اســامه بن الدن انجامید كه او حتی روحانیون راســت آیین(اورتدوكس)
عربستان سعودی را بر طریق خطا و كافرانی متظاهر میدانست.
وزارت خارجهی ایاالت متحده و ســازمان ســیا از درك دگرگونی ماهیت راســتگرایی
اســامی در دههی  1970درماندند ،و در مقابل ،آنچه را كه مایل بودند میدیدند ،یعنی
اســام سیاســی محافظه كار با ماهیت ضد كمونیســتی و غرق در شرعیات و تفاسیر
مذهبی روحانیون .تنی چند از اســام شناسان آمریكایی و متخصصان امور خاورمیانه،
معتقد بودند كه راستگرایی اسالمی ،نه تنها ضد كمونیست كه ضد اصول دموكراتیك،
غرب ستیز و خشونت گراســت .چنین نگرشی اما ،در سالهای دههی  ،1970در اقلیت
بــود .حتی پس از رویدادهای خیره كنندهی ســالهای آینده مانند انقالب  1357ایران،
اشــغال مسجد جامع مكه ،ترور انورســادات ،بمب گذاری حزب الله لبنان كه به كشته
شــدن  241تن از نظامیان نیروی دریایی ایاالت متحده انجامید ،راســتگرایی اســامی
همچنان بعنوان متحد آمریكا انگاشــته شــد و این بویژه در خالل جهاد ضد شوروی در
افغانستان رخ نمود.
یكــی از دالیل اهمیت چنان اســامگرایی در غرب ،ظهور اقتصاد اســامی در دههی
 1970بود .ســتیزجویانی كه هوادارانشان درگیر و دار ترور و خشونت بودند ،خود در
ظاهر شــهروندانی موفق ،به تجارت و تاسیس بانكها و سرمایه گزاری میپرداختند ،و
ســرمایههایی اینچنین ،هم سودآوری مالی داشــت هم پدیدآورندهی افراطیون مذهبی
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بود.
بانكهای اخوانالمسلمین
اقتصاد نیز در كنار سیاســت در گســترش دامنهی اســامگرایی در مصر دههی 1970
نقش بســزایی داشت .هنگام بقدرت رسیدن سادات در  ،1970سرمایه داران رژیم پیش
از دورهی ناصر ــ كه ســیا در اواخر دههی  1950كوشــید علیه ناصر آنها را بسیج كند
اما كامیاب نشــد ــ دیگر بار شــرایط را برای كسب سرمایه و تجدید پیوندهای سیاسی
شان مناسب یافتند .بسیاری از آنها ،بویژه مالكان نیمه فیودال ،كه از قدرت شان كاسته
شــده بود اما هنوز بودند ،پیوندهایشان را با راستگرایان اسالمی نگه داشتند .افزون بر
این ،سرتاســر خاورمیانه ،از پاكســتان و ایران تا تركیه و مصر ،بــزگ مالكان فیودال و
بازاریان ،نیز بازرگانان ثروتمند ،با اســامگرایی پیوندهای نزدیكی داشتند و از آن میان
پیوندهــای خانوادگی .برای نمونه ،مالكی ثروتمند یا یك بازاری برادر یا خویشــاوندی
روحانی مذهبی یا آیت الله داشــت و اینچنین این دو نهاد [روحانیت و بازار] دست در
دست یكدیگر داشتند.
جمعیت اخوانالمسلمین اصلی ترین حامی سادات برای توسعهی تجارت آزاد و مناطق آزاد
اقتصادی در مصر بود ،و بزودی با پیگیری از سیاست اقتصادی نوین وی بنام "انفتاح"
(گشــایش اقتصادی) كه همان اقتصاد آزاد بود ،پشــتیبانی كردند .سیاست "انفتاح" ،از
بیرون و بوســیلهی صندوق بین المللی پول تحمیل میشد .در دهههای  1960و ، 1970
صندوق بین المللی پول سیاستهای دهشتباری بر اقتصاد كشورهای جهان سوم ،بعنوان
پیش شــرط دریافت وام ،به آنها تحمیل كرد .این سیاستها و به اصطالح "شروط" الزم
االجرا ،به نابودی اقتصاد كشــورهای جهان ســوم انجامید؛ سیاســتهایی چون ،حذف
سوبســیدها ،كاهش اشتغال و خصوصی سازی صنایع .سیاستهای صندوق بین المللی
پول ،اغلب به رویارویی حكومتها با چپها و اتحادیههای كارگری میانجامید ،و در
این میان مصر مســتثنی نبود .درخواستهای ســخت صندوق بین المللی برای كاهش
خدمات اجتماعی پیامد مســتقیم تالش ایاالت متحده برای تحمیل اقتصاد بازار آزاد در
كشــورهای جهان سوم ،در برابر سوسیالیســم بود .اینچنین ،راستگرایی اسالمی و تجار
محافظه كار خیلی زود بسوی اتحاد با یكدیگر روی نهادند.
"الدعوة" ،نشــریه جمعیت تازه به میدان بازگشــتهی اخوانالمســلمین از پشتیبانی مالی
بسیار سرمایه داران راستگرای مصر برخوردار بود .عمدهی آ گهیهای تبلیغاتی نشریهی

«بازی شیطانی»

166

اخوانالمســلمین متعلق به موسســات تجاری بود كه در پی سیاســت گشایش اقتصادی
ســادات ســرمایه گزاریهای ســودآوری داشــتند .بگفتهی گیلز كپــل" :از  180صفحه
آ گهیهای تمام رنگی نشــریهی الدعــوة 49 ،صفحه به بنگاههای امالك مســتغالت،
 52صفحه شركتهای مواد شیمیایی و پالســتیكی 20 ،صفحه وارد كنندگان اتومبیل12 ،
صفحه بانكهای اســامی و شركتهای سرمایه گذاری و  45صفحه نیز به شركتهای
موادغذایــی مربوط بود .كپل در ادامــه میگوید كه  40درصــد آ گهیهای تبلیغاتی
نشریه ،تنها از سوی سه شركت متعلق به اعضای اخوانالمسلمین كه در عربستان سعودی
به ثروت فراوانی رسیدند ،بود.
"شــیخ تلمسانی” ،در مصاحبه با یك نشریهی هفتگی مصری ،میپذیرد كه "بیشتر امور
سیاست گشــایش اقتصادی(انفتاح)" در دست افراد پیشین اخوانالمسلمین است كه از
تبعید عربستان به مصر بازگشته اند".
در  ،1974اخوانالمســلمین رســما بیانیهیی صادر كرد و اعضایش را به پشــتیبانی از
سیاســت گشــایش اقتصادی(انفتاح) سادات كه در راســتای خواستهای صندوق بین
المللی پول نیز بود ،فراخواند .چنین سیاســتی رویه معمول اســام سیاسی بود .تاریخ
اســامگرایان نشان میدهد كه آنان همواره ســتیزگرانه حامی سرمایه داری و بر پایهی
باورهــای خویش ضد سیاســت مبارزهی طبقاتی بوده اند .آنان بندرت از تهی دســتان
و حقــوق محرومان پشــتیبانی كرده اند .بویــژه در مصر ،اســامگرایان با كارگران و
دهقانان محنت دیده كه از سیاســتهای اقتصادی سادات چیزی بدست نیاوردند و در
پی سیاســت انفتاح زندگیشان آشفته شد ،نه همراهی كه ســعی در شكستن اعتصابات
كارگری داشته ،سخت ضد اتحادیههای كارگری و روشنفكران چپگرا بودند.
پیدایش بانكهای به اصطالح اسالمی  ،بخش پر اهمیتی از روند اسالمی كردن اقتصاد
مصر بود .بانكهای اسالمی بر این پایهی تردید برانگیز كه بانكهای متداول بر اساس
قوانین اسالمی عمل نمی كنند ،زیرا قوانین اسالمی وام با بهره را جایز نمیداند ،سازمان
یافتند و اغلب ،بانكهای رقیب را به مذهبی نبودن و گاه ســتیزگرانه با عنوان "یهودی”
متهم میكردند .آنها از شــیوههای دسیســه آمیــز برای بازاریابی خدمــات خود بهره
میگرفتند و مشتریان بانكهای دیگر را دشمن اسالم و "محتوم به جهنم" میخواندند.
توســعهی "اقتصاد اسالمی” در مصر خود گسترش بیشتر اســام سیاسی را سبب شد.
اعضای اخوانالمسلمین برای دسترسی به منابع ثروتمند مالی و تجاری حامیان خود و با
هدف توانمند ساختن سازماندهی سیاسی و اجتماعی خویش ،نزدیك شدند .ثروتمندان
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در طیف راســتگرایی اســامی و كارگزاران جمعیت اخوانالمسلمین در موسسات مالی
سرمایهها را به مساجد ،تجارت خرد ،رسانههای دوست و دیگر فعالیتهای اقتصادی كه
تكیه گاه آنان را استوارتر میكرد ،سرازیر كردند .از آن رو كه اخوانالمسلمین تشكیالت
پنهان داشــت بســیاری از امور نیز پنهانی انجام میشــد .هر چند راستگرایی اسالمی
در مصر بلحاظ اقتصادی اســتقالل یافته بود ،همچنان از پشــتیبانی عربســتان سعودی
سود میجست .یكی از تحلیلگران برجستهی مصری میگوید ":آنها [اخوانالمسلمین]
موسســات تجاری و بانكهای بسیاری پدید آوردند كه همه با هم پیوستگی داشتند .یك
عضو اخوانالمسلمین آماده است تا با طیب خاطر نیمی از درآمد خویش را به جمعیت
ببخشد".
در راستای تالش سادات برای بسیج راست اسالمی ،تاسیس "بانك اسالمی فیصل مصر"
در  ،1976توانی دوباره به اخوانالمســلمین بخشــید .این بانــك ،كارپایهی امپراتوری
بانكهای اســامی بود كه بدســت محمد الفیصل ،شــاهزادهی عربســتان و پسر ملك
فیصل ،تاسیس شد و در روند اسالمی كردن مصر و خاورمیانه نقش بسزایی ایفا كرد.
اگرچه شاهزاده محمد الفیصل به اخوانالمسلمین یاری میرساند اما عضو جمعیت نبود
و او ،بر خالف سیاســت خاندان سلطنتی ســعودی در استفادهی ابزاری از جمعیت در
راســتای سیاســت خارجی خویش ،بر حفظ فاصله با اخوانالمسلمین میكوشید ،و در
مقابل ،برای مشــروعیت بخشــی بانك خویش به چهرههای پرنفوذ و از آن میان مفتی
اعظم مصر روی نهاد .او توانست پشتیبانی سادات را نیز برای تصویب قانون امتیازات
ویــژه برای بانك خویش بدســت آورد .از موسســین این بانك یكی نیــز "عبد العزیز
حجازی” ،نخست وزیر پیشین مصر بود كه بعدها از رهبران جنبش اقتصاد اسالمی شد
و آن دیگر ،عثمان احمد عثمان ،از صاحبان بســیار ثروتمند صنایع و مشهور به "راكفلر
مصر" كه در پشتیبانی از اخوانالمسلمین ،هنگام خیزش دوبارشان در دههی  ،1970نقش
كلیدی داشت .اعضای با نفوذ اخوانالمسلمین مانند "یوسف القرضاوی”" ،عبد الطیف
الشریف" و "یوسف ندا" ،همه از نخستین اعضای هیات مدیرهی بانك بودند ،و هر یك
از آنان ،نه تنها در مصر كه در سراســر منطقه نقش بســزایی در گســترش اسالمگرایی
داشت ،و در سالهای آینده ،همچنان در حاشیهی جنبش اسالمگرایی افراطی ماندند.
بدنام ترین بنیانگذاران بانك اســامی فیصل ،یك عالم اســامی نا بینای عوامفریب به
نام عمرعبد الرحمان بود .او ســمت "رهبر معنوی” "جهاد اســامی” ،گروه بنیادگرای
اسالمی كه سادات را ترور كردند ،بود .عبد الرحمان در آینده نیز به سیا در جستجوی
استشــهادیون برای جهاد ضد شــوروی در افغانســتان یاری رســاند .او سپس به ایاالت
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متحدهی آمریكا مهاجرت كرد .آنجا ،به اتهام دست داشتن در بمب گذاری سال 1993
در مركز تجارت جهانی در نیویورك دستگیر و محكوم شد.
تاســیس بانك اســامی فیصل با همیاری كم نظیری از ســوی دولت همراه بود .قانون
ویژهیی كه تصویب شــد تضمینی برای ملی نشــدن بانك ،مســتثنی شدنش از قوانین
جــاری در بانكها ،معافیت مالیاتی و فعالیت پنهان بود .شــخصی كه الیحه این قانون را
بــه پارلمان برد نه وزیر اقتصاد ،كه وزیراوقاف دینی بود .الیحه به آســانی از تصویب
پارلمان گذشــت ،زیرا حتی نمایندگان چپ نیز از بیم اتهام "رای علیه الله" رأی مخالف
ندادند.
الشــریف كه در ســالهای دههی  1990در مصر بــه زندان افتاد ،بواســطهی روابطش با
اسالمگرایان سوداگری میكرد .او از جایگاهش در بانك اسالمی فیصل در "شركتهای
اســامی داد و ســتد پول"( )IMMCكه در دههی  1980پدید آمدند و نیز موسســات
ســرمایه گذاری آزاد كه نرخ بهرهی كه به ســرمایه گزاران بازمی گرداندند بیشــتر از
معــادل آن در بانكهای معمول بود ،فعالیت میكرد .نرخ بهرهی  25 ،IMMCدرصد
یعنی دو برابر نرخ بهرهی بانكهای دیگر بود .یكی از نخستین و مهمترین شركتها از این
دســت" ،الشریف گروپ" بود كه با "اخوانالمسلمین" پیوند داشت .شركتهای اسالمی
داد و ســتد پول ،بسیار سیاسی بودند و پنهانی از كاندیداهای وابسته به اخوانالمسلمین
در انتخابات پارلمانی مصر پشــتیبانی میكردند .بویژه در انتخابات  1987این مســاله
آشكار بود .در واپسین سالهای دههی  ،1980بلند پروازیهای شركتهای اسالمی داد وستد
پول ،به فروپاشی آنها و به خطر افتادن شبكهی بانكهای اسالمی و بویژه بانك اسالمی
فیصل انجامید.
ســلیمان مینویسد ":گفته میشد كه شــاهزاده محمد الفیصل دســتور داده است كه
چندین هواپیما حاوی میلیاردها دالر ایاالت متحده ،به مصر پرواز كنند و پولها مستقیما
از فرودگاه قاهره به شــعب بانك فیصل منتقل شود تا از كم شدن شمار سپرده گزاران
جلوگیری شود .در  ،1993صالح كامل صاحب بانك "البركا" ،شركت "الشریف گروپ"
را به بهای  170میلیون دالر خرید.
یكی دیگر از بنیانگزاران بانك اســامی فیصل" ،شــیخ یوســف القرضاوی” ،از فعاالن
اخوانالمســلمین در قطر ،بود .او در جهان عرب به ســتیزه جویی و ســخنرانیهای غرا
مشــهور است ،و در ســخن حامی بمب گذاریهای انتحاری ضد اسراییلی است و پس
از اشــغال عراق بدست ایاالت متحده بیانیههایی در تایید كشتار غیر نظامیان آمریكایی
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در عــراق صادر كرد .ولی " القرضاوی” آنگاه كه با مخاطبان غربی ســخن میگوید از
شدت ستیزه گری بیانش میكاهد .از او در سال  2004برای شركت در "همایش جهانی
پیرامون اسالم" كه از سوی موسسهی "بروكینز" برگزار میشد ،دعوت كردند.
و سرانجام ،شاید بتوان از "یوسف ندا" بعنوان مهمترین موسس بانك اسالمی فیصل نام
برد .یوسف ندا ،از اعضای كلیدی اخوانالمسلمین در دورهی پیش از ناصر ،در نقشهی
ســوء قصد به جان رهبر مصر در  1954نقش داشــت .او نیز همچون سعید رمضان ،به
آلمان و ســپس ایتالیا گریخت ،و همراه دیگر افراد كارآزمودهی اخوانالمسلمین بانك
"التقوی” را كه مراكزی در باهاماس ،ایتالیا و ســوییس داشــت ،تاسیس كرد .در واقع،
بانك التقوی بانك نیمه رسمی اخوانالمسلمین است" .عبدالقادر شهیب" ،روزنامه نگار
مصری كه ســالهای بسیار دربارهی یوسف ندا پژوهش كرده است ،میگوید" :در آغاز،
بانــك التقوی بعنوان مركز اقتصادی اخوانالمســلمین و بویژه شــاخهی بین المللی آن
بود ".شاخهی بین المللی اخوانالمسلمین دیرزمانی بوسیلهی سعید رمضان ،داماد حسن
البنا و بنیانگذار اخوانالمســلمین در ژنو و نیز پایه گذار مركز اسالمی ژنو سازماندهی
میشــد .شهیب میافزاید" :بانك التقوی بوسیلهی یوسف ندا اداره میشد ".در فهرست
محرمانهی پایه گذاران بانك التقوی ،اسامی رهبران اخوانالمسلمین در سوریه و تونس،
نیز نام یوســف القرضاوی ،كه با ســمت ‘مدیر امور مذهبی بانك’ معرفی شده است،
دیده میشــود .شمار بســیاری از فعاالن دایرهی بانك اسالمی فیصل و بانك التقوی در
بررسیهای پیرامون القاعده و متحدانش رخ نمودند .یوسف ندا در سال  ،2001از سوی
وزارت خزانه داری ایاالت متحده به سرمایه گذاری در عملیات تروریستی متهم شد.
پیوند بانك اســامی فیصل با اســامگرایان افراطی ،تنها عامل فروپاشی آن در دههی
 1980نبود .بانك اســامی فیصل با بانك گمنام اعتبار و تجارت بین المللی ()BCCI
كه به "بانك اخاذان و تبهكاران بین المللی” نیز شهره بود ،روابط مالی و تجاری داشت.
صاحبان این بانك ســرمایه گذارانی از پاكســتان و كشــورهای حــوزهی خلیج بودند.
 BCCIتا پیش از فروپاشی اش در  ،1988به حمایت مالی از تروریسم ،تجارت سالح،
داد و ســتد مواد مخدر و شــیادیهای گونه گون میپرداخت .ســازمان سیا از مشتریان
همیشــگی این بانك بود و بواســطهی آن پولهای ایاالت متحده و عربســتان سعودی را
برای پشتیبانی از جنگ افغانستان كه به جنگجویان مسلمان افراطی وابسته به مجاهدان
افغان میرســید ،جابجا میكرد .هرچند  BCCIبطور رسمی بانك اسالمی نبود ،بطور
گســترده از اعتبارات بانكهای اســامی بهره مند بود .هنگامی كه شیرازهی این بانك
از هم گسیخت 589 ،میلیون دالر "سپردهی ثبت نشده"ی  BCCIفاش شد كه از این
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میزان  245میلیون دالر آن سرمایهی بانك اسالمی فیصل بود.
پس از ترور ســادات ،بســیاری از افراطیون در مسند امور بانك اسالمی فیصل ،از كار
بركنار شــدند؛ از آن میان یوســف ندا ،القرضاوی و الشریف بودند .دفتر امنیت كشور
مصر ،از شــاهزاده محمد الفیصل بركناری آنان را خواســت .اما دیگر دیر شــده بود،
زیانهای بســیار بر جای مانده بود .شــاهزاده محمد الفیصل احیاگری اســامی را كه
خود تروریسم پنهان را پروراند ،در مصر نهادینه كرد .در میانهی سالهای دههی  1980و
 ،1990شبكهی گروههای تروریستی در برابر همهی تالشهای حسنی مبارك برای خنثی
كردنشان ،سرسختانه مقاومت كرد.
مرگ ســادات ،فرجام امیر المومنین مصر بود ،اما در هنگام ،ایران در حاكمیت اسالم
درآمده بود ،آتش جهاد آمریكایی در افغانســتان شــعله ور و اســامگرایی ،ایدیولوژی
فعاالن سیاسی از شــمال آفریقا تا جمهوریهای آسیای مركزی اتحاد شوروی شده بود.
چنین گســترش شــگفت آور اســامگرایی ،پیامد اقدامات هم پیمان ایاالت متحده و
ســادات یعنی عربستان سعودی بود .سعودیها با میلیاردها دالر نفتی كه در پی افزایش
بهای نفت در دههی  1970بوســیلهی اوپك ،بدســت آوردند ،ســهم بزرگی در تاسیس
امپراتوری بانكهای اســامی ــ آمریكایی و موسســات مالی در مصر ،سودان ،كویت،
تركیه ،پاكســتان و دیگر كشورها داشــت .پیوند میان ایدیولوژی اخوانالمسلمین و توان
اقتصادی بانكهای اســامی ،ســرانجام ،راستگرایی اســامی را به نیرویی جهانی بدل
ساخت.
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بانکهای اسالمی
ستاد اقتصادی

اصولگرایان مذهبی
در ســالهای دههی  1970اسالم سیاســی كه توان اسالم اقتصادی را در كنار خود دید،
نیرویــی دو چندان یافت .بخشــی از ثروت هنگفتی كه در پــی افزایش بهای نفت به
كشــورهای صادر كننده رســید به شبكهی بانكها و شركتهای ســرمایه گذاری تحت
كنترل راستگرایی اسالمی و اخوانالمسلمین سرازیر شد .در بیشتر كشورهای اسالمی،
این بانكها نقشی فراتر از مبادلهی پول و امور بانكی معمول یافتند .بانكهای اسالمی،
گاه آشكار و گاه پنهان ،بلحاظ مالی سیاستمداران همسو با خود و افسران و امرای ارتشی،
فعاالن سیاسی ،احزاب سیاسی ،رســانههای خبری وابسته به اسالمگرایان و فعالیتهای
تجاری اخوانالمسلمین یاری میرساندند .اینچنین ،از  ،1974سیستم بانكداری اسالمی
محور اصلی پشتیبانی مالی از راستگرایی اسالمی گردید.
سیســتم بانكداری اســامی ــ كه در خــال دو دهه پــس از  1974از نقطهی صفر به
سازمان و ارگانی نیرومند بدل شد ــ بشدت به همیاری تكنیكی و توصیههای بسیاری از
موسسات اروپایی و آمریكایی و از آن میان بانك بزرگی چون "سیتی بانك" وابسته بود.
از نگاه كارگزاران بانكــی غرب ،گردانندگان صندوق بین المللی پول و ایدیولوگهای
اقتصاد بازار آزاد ،بانكهای اســامی ایده آل مینمایید .راستگرایی اسالمی پیشتر نشان
داده بود كه كاپیتالیسم را بر كمونیسم ترجیح میدهد .هیچ یك از جنبشهای اسالمی
برجســته ،از اخوانالمسلمین در مصر تا جماعت اسالمی پاكستان و بنیادگرایان شیعهی
عــراق ،عدالت اجتماعــی و اقتصادی را تبلیغ نكرده انــد و در مقابل مخالف مالكیت
دولتی ،اصالحات ارضی و برنامههای رفاه اجتماعی بوده اند.
همچون اخوانالمســلمین ،زادگاه بانكهای اســامی نیز مصر بود و پشتیبان مالی آنها،
عربستان ســعودی .پهنهی فعالیت این بانکها به دورترین نقاط كشورهای مسلمان رخنه
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كرد .در آغاز ،كاركرد بانكهای اسالمی بی زیان مینمود .آنها ،قدرتهای مالی با گرایش
اقتصادی بازار آزاد و وفاداری به قرآن بنظر میرســیدند كه بســیاری از حامیانشان را از
خدمات مالی خویش برخوردار میکردند .اما دیری نپایید كه رویكرد سیاسی بانكهای
اســامی رخ نمود و بزودی این بانكها نه تنها چرخ اســام سیاســی كه پشــتیبان مالی
خشونت گرایی شدند ،بلکه اغلب بانكهای اسالمی بشکل مستقیم یا ضمنی از بانكها و
دولتهای غربی حمایت میكردند.
در آغاز ،رشــد اسالم اقتصادی با نقشههای جنگ سرد واشــنگتن در خاورمیانه كامال
همسو مینمود .بانكهای اسالمی در شكل پیوند میان نظریه پردازان اقتصادی ستیز جوی
راســتگرایی اســامی در جهان عرب و تكنولوژی و مهارت و تجربهی بانكهای پیشرو،
موسســات مالی و دانشگاههای غرب پدید آمدند .این روند از دههی  1950هنگامی كه
اقتصاددانان اخوانالمسلمین و دو روحانی برجستهی عراقی چهارچوب اقتصاد اسالمی
را پی ریختند ،آرام آرام آغاز نهاد .این جنبش در ســالهای دههی  1960آنگاه كه حامیان
مالی اخوانالمســلمین نخســتین بانك اســامی را بنیاد كردند ،رو به پیشرفت نهاد و با
پشــتیبانی همه جانبهی عربستان سعودی ،كویت و شیخ نشــینهای ثروتمند خلیج در
دههی  ،1970و بویژ ه پس از افزایش  4برابر بهای نفت در ســالهای  1973-74جهش
كرد ،و ســرانجام ،شــاهزاده محمد الفیصل ،برادر وزیر خارجهی عربســتان با تاسیس
نخستین شــبكهی چند میلیارد دالری بانكهای اسالمی به این كوششها عینیت بخشید و
به "شاهراه سرمایه" اسالم شهرت یافت .در این سالها ،شبكهی بانكهای اسالمی سازمان
و پرســنل خود را پدید آورد و اغلب نیز فعاالن ثروتمند اخوانالمسلمین گردانندگان آن
بودند و بواســطهی این بانكها ســعی در پشتیبانی از گردش به راست سیاسی در مصر،
سودان ،كویت ،پاكستان ،تركیه و اردن داشتند.
اســام اقتصادی در دههی  1970دو سطح عملیاتی داشــت .نخست ،عربستان سعودی
به پشــتوانهی مازاد دالرهای هنگفت نفتیش میكوشید در ازای گردش به راست سیاسی
در حاكمیت كشــورهای مســلمان فقیری چون مصر ،تركیه ،پاكســتان و افغانستان ،به
آنها كمكهای مالی کند .دوم ،شــبكهی براستی سازمان یافته و منظم بانكهای اسالمی
شعباتی در قاهره ،كراچی ،خرطوم و استانبول تاسیس كرد كه نه تنها بلحاظ مالی نقش
مهمی در این كشورها یافتند ،كه برای گسترش راستگرایی اسالمی میكوشیدند.
برای نمونه در مصر ،بانكهای اســامی از ســادات برای گذار از سوسیالیســم عربی به
سیاســت گشایش اقتصادی (انفتاح) كه چیزی نبود مگر احیای سیاستهای بازار آزاد،
پشتیبانی كردند و همزمان روحی دوباره در كالبد اسالم سیاسی بدمند .در كویت نیز،
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خاندان سلطنتی از بانكداران وابسته به اخوانالمسلمین دعوت كرد تا از برخی نیروهای
سیاسی در برابر ناسیونالیستها و فلســطینیان آن امیرنشین كوچك نفت خیز حمایت
كنند .در ســودان و اردن و تركیه ،اخوانالمسلمین و سیاســتمداران راستگرا امپراتوری
مالــی بزرگی بر پایهی بانكهای اســامی بنیاد كردند و از ثــروت و پیوندهای خویش
با بانكها در راســتای گسترش راستگرایی اســامی بهره گرفتند .اغلب ،همچون مصر،
سیاســتمداران راستگرا سیاســتهای اقتصادی صندوق بین المللی پول را پیاده كرده،
پذیرای شركتهای چند ملیتی و وام دهندگان خارجی بودند.
اكنون دیگر به پشــتوانهی اسالم اقتصادی ،خاندان ثروتمند سعودی ،شیخهای كویت و
قطر  ،شاهزادگان و امیران با تجار اخوانالمسلمین و بانكداران و گروههای فشار خیابانی
راست اســامی در یك جهت گام بر میداشــتند و خوراك مالی همگی شان ،دالرهای
نفتی بود .چنین نیرویی خاورمیانه را دگرگون میساخت.
بانكهای اسالمی و غرب
بانكهای بزرگ ،كمپانیهای نفتی و موسســات دولتی ایاالت متحده مشتاقانه بانكداران
اسالمی را در دههی  1970تشویق میكردند .در  1973افزایش بهای نفت اوپك ،خلیج
فارس را نــه تنها بدلیل چاههای نفتیش كه بخاطر قدرت نفوذ مالی آن اهمیت ویژهیی
بخشید .سیل كاالها و تجهیزات نظامی ایاالت متحده به عربستان سعودی ،ایران و دیگر
شیخ نشــینها روان شــد .مصر به جمع متحدان ســنتی ایاالت متحده یعنی اسراییل و
تركیه پیوســت و همچون آنان نقش ژاندارم غرب در منطقه را پیدا كرد .ایاالت متحده
و بریتانیای كبیر به ســاخت و توســعهی پایگاههای دریایــی و هوایی و تقویت ناوگان
دریایی شان در اقیانوس هند ،شاخ آفریقا ،جنوب عربستان و شرق مدیترانه آغازیدند.
روحانیون اســامی و افراد اخوانالمسلمین با ذهنیت قرون وسطایی شان به تنهایی نمی
توانســتند جنبش بانكداری اســامی را بنیاد كنند .بانكداران غربی كه چشمداشــتی
آزمندانه به انباشــت فراوان دالرهای نفتی در پی افزایش بهای نفت اوپك در ســالهای
 1973 -74داشتند ،بیش از موافقت صرف با بانكهای اسالمی آنها را یاری هم رساندند.
پیشتر ،بانكهای غربی كار با بانكداران سنتی سعودی و شیخ نشینهای خلیج را آزموده
بودند و آنگاه كه جنبش بانكداری اســامی پدید آمد ،فرصتی طالیی در برابر خویش
میدیدند .بانكهای بزرگ و موسســات مالی غربی برای فراهم آوردن بســتر شكوفایی
بانكهای اسالمی ،تجربه ،آموزش و آخرین دستاوردهای تكنولوژی بانكی خویش را در
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اختیار آنها گذاشــتند .اینچنین ،مراكز بانكی بزرگ غرب با اطمینان به شــرق شناسان
و پژوهشــگران دانشگاهی كه همســویی اسالم با ســرمایه داری را به دوران محمد باز
میگرداندند ،بسوی بانكهای اسالمی روی نهادند.
بازیگران این صحنه" ،ســیتی بانك" ،كورپوراســیون بانكی هنگ كنگ و شــانگهای،
"بنكرز تراست"" ،چیس مانهاتان" ،پیروان "میلتون فریدمن" پژوهشگر دانشگاه شیكاگو،
صنــدوق بین المللی پــول" ،پرایس واترهاوس" ،كارشناســان آمریكایــی و بریتانیایی
و سویســی ،كمپانیهای بزرگ نفتی ،دانشــگاه هاروارد و دانشــگاه  USCی ایاالت
متحده بودند .پدید آوردن گونهیی سیســتم بانكی كه مبتنی بر ســود و بهره نباشــد و
همزمان بتواند كاركرد قانونی و موثری در جهان سرمایههای مالی داشته باشد ،ترفندی
فریبكارانه نبود .بحث پیرامون اقتصاد اسالمی و مكانیسمی كه به "وام دهندگان" بدون
بهره امکان میداد همچنان ســود سرشــاری بدست آورند ،در این كتاب نمی گنجد .ما
را همین بس كه بدانیم تیوری چند الیه و پیچیدهی چنین مكانیســمی ،در دههی 1970
تبلــور یافت و از آن مهمتر نقش بانكهای اســامی همراه بانكداران غربی در رشــد و
گسترش اسالم سیاسی است.
 ،Ibrahim Wardeیكی از مشــاهده گران تیز بین اقتصاد اسالمی نتیجه میگیرد:
"ساز و كار بانكداری جهانی…در پیدایش بانكهای اسالمی نقش مهمی داشت .بانكهای
نو پدید اســامی كه دســت بگریبان كمبود تجربه و منابع مالی بودند راهی جز تكیه
بــر تخصص همتایان جهانی خود نداشــتند .آنگاه كه این بانكها توشــهیی اندوختند و
تجربهیی یافتند ،دنیای ســرمایههای مالی دگرگونی جدیدی را تجربه میكرد .اینگونه،
بجــای آنكــه همكاری بانكهای غربی و اســامی پایــان پذیرد در شــكل همیاریهای
دوجانبــه ،موافقتنامههای مدیریتی ،همكاریهای فنــی و مكاتبات بانكی تا همگرایی و
ادغام سرمایههای مالی سنتی و نوع اسالمی آن ،ادامه یافت".
بخشی از پیش زمینههای بسط تیوری بانكداری اسالمی و سازماندهی بانكی مدرن بر
پایهی ضمانت بدون بهره ،در پاكســتان و لندن و در دههی  1960در دانشــگاه شیگاگو
بوســیلهی اقتصاددانی بنام "لوید متسلر" انجام گرفت .تا پیش از دههی  1970و درآمد
سرشــار نفت ،زمینهی تیوری بانكداری اســامی نیز شــكل گرفته بودIbrahim .
 Wardeمیگوید" :ســیتی بانك ،بنكرز تراســت ،چیس مانهاتــان و همهی بانكهای
آمریكایی در آن هنگام ،خدمات بســیاری در اختیار سعودیها گذاشته بودند .بنابراین،
زمانی كه پدیدهی بانكداری اســامی رخ نمود ،آنرا فرصتی برای تجارت و سودآوری
یافتند .گولدمن ســاکس برخی انواع کاالها و تجهیزات را برای بانكهای اسالمی فراهم
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آورد" .در میانهی ســالهای  1975تا  2000موسســات آمریكایی مانند "فانی ما" و "فردی
مــك" پروژههایــی در مقیاس كوچــك در ازای وثیقهها مالی اســامی انجــام دادند.
بانــک مرکزی ایاالت متحــده برنامههایی در زمینهی بانكداری اســامی را آغاز كرد.
کورپوراســیونهای مالی بانك جهانی نیز به این میدان گام نهادند و حتی شــركت نفتی
"بیگ اویل" ،از سرمایههای مالی اسالمی در راستای پروژههای سرمایه گذاری خویش
بهره گرفت" .كلمنت هنری" مینویســد" :شركتهای بزرگ چندملیتی غربی…از كانال
بانكهای اسالمی سودهای كالنی از كارفرمایان ثروتمند خود در خلیج بدست آوردند.
فرانســویها با هدایت بانك ملی پاریس به آمریكاییان و بریتانیاییها كه پیشتر بوسیلهی
سیتی بانك و كلین ورث بنسون كار خود را آغاز كرده بودند ،پیوستند".
در واقع بانكهای اســامی شــعباتی در اروپا و دیگر مراكز مالی جهــان پدید آوردند.
بگفتهی  Wardeبانكهای اســامی "بیشــتر در لندن ،ژنو یا باهاماس فعال بودند تا در
جده كراچی یا قاهره ".شیوهی بانكداری اسالمی بیش از هر چیز ،به اقتصاد نیولیبرالی
شباهت داشت " .از منظر ایدیولوژیك ،لیبرالیسم و اسالم اقتصادی انگیزشهای مشتركی
در مخالفت با سوسیالیسم و دخالت دولت در اقتصاد داشتند".
اقتصاد اســامی بتناوب به اقتصاددانان راســتگرا و سیاســتمداران اسالمگرای مدافع
خصوصی ســازی و نگرش اقتصــاد بازار آزاد مكتب شــیكاگو متكی بودWarde .
مینویسد ":حتی جمهوریهای اســامی نیز با آغوشی گشاده پذیرای اقتصاد نیولیبرالی
شدند .در سودان در میانهی سالهای  1992تا  1993اقتصاددانی بنام عبد الرحیم حمدی،
از هواداران میلتون فریدمن و از قضا یکی از بانكداران اســامی پیشین در لندن ،هرگز
در پیــاده كردن اصالحات ویرانگر صندوق بین المللی پول ،درنگ نكرد .او میگفت
كه وظیفه دارد اقتصاد راکد كنونی را بر اســاس ‘موازین بازار آزاد كه بهترین شیوهی
عمل برای اقتصاد اســامی است’ دگرگون سازد ".همین گونه ،جنبش رادیكال اسالمی
الجزایر كه این كشــور را در دهــهی  1990بدامان جنگ داخلــی دراز مدت انداخت،
آشــكارا نســخهی اقتصادی ویرانگر صندوق بین المللی پول را بكار بســت" .كلمنت
هنری" ،از مشــاهده گران تیزبین اقتصاد اسالمی مینویسد ":جبههی آزادیبخش اسالمی
الجزایر( ((29از آغاز تاسیس در  ،1989در برنامهی حزبیش از اصالحات بازار آزاد ــنیز
از همسان سازی ارزش دینار براساس نرخ بازار جهانی همانگونه كه صندوق بین المللی
پول میخواست ــ و نیز بانكداری اسالمی دفاع كرد".
( ((29نام عربی آن "الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ" است( .م).
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در این میان ،سیتی بانك پیشتاز همه بود Warde .میگوید ":سیتی بانك نخستین بانك
غربی بود كه روزنهیی بســوی بانكهای اسالمی گشود ".و همچنان سود آوریش ادامه
مییافت .شوكت عزیز كه در هیات مدیرهی سیتی بانك اسالمی و نیز بانك آمریكایی
سعودی مرتبط با سیتی بانك كار كرده بود و این مدت به درازای سی سال از بانكداران
اســامی بود ،طرح و برنامهی بانكداری اســامی را در بحرین برای سیتی بانك فراهم
كرد .شــوكت عزیز ســرانجام به مقام وزارت اقتصاد و امور مالی پاكستان رسید و در
سال  2004از سوی پرویز مشرف به سمت نخست وزیری پاكستان گمارده شد.
آنچه ســردمداران غربی اقتصاد بازار آزاد را شــگفت زده میكرد ماهیت ذاتا همســو
با ســرمایه داری اســام بود ،چنانكه آنرا دینی كاپیتالیستی میدانستند .محمد ،پیامبر
اســام ،سرمایه دار و تاجر پیشــه بود كه به بازار آزاد ،مالیات بر درآمد اندك ،مالكیت
خصوصی و نبود قوانین اقتصادی باور داشــت .قوانین دوران حكومت اسالمی محمد
در مكه در صدر اســام ،که هر اقتصاددان نیو لیبرالی را شــادمان میكند ــ دست كم
این چهرهیی اســت كه بنیادگرایان اســامی و نظریه پردازان بازار آزاد از اسالم پیامبر
اســام تصویر كرده اند .این تصویری اســت كه نه تنها حمایت غرب را از پروژههای
راســتگرایان اسالمی توجیه میكند كه ابزاری میشــود برای حمله به سوسیالیسم عربی،
مالكیت دولتی و نقش دولت در اقتصاد به بهانهی "ضد اســامی" بودن .هرچند ایدهی
دســت یازیدن به مواعظ دینی ســدهی هفتم و نیز نظرات اقتصاد اســامی  14سدهی
پیش خنده آور مینماید ،بانکداران غربی و سیاستمداران سكوالر خاورمیانهیی بسختی
میتوانســتند در برابر سودهای خیره کنندهیی كه ســرمایه داران اخوانالمسلمین به رخ
میكشیدند ،تاب بیاورند.
"موسسهی بازار آزاد اسالمی" ،بنیادی محافظه كار در ویرجینیا نوشتاری با عنوان "اسالم
و بازار آزاد" منتشــر ساخته است كه نگرش اسالم را دربارهی اقتصاد بازار آزاد بخوبی
توصیف میكند" .موسسهی بازار آزاد اسالمی" در نوشتار خود با استناد به آیاتی از قرآن
مالك مســلمان واقعی بودن را ضدیت با سوسیالیســم ،مخالفت بــا مالیات ها ،محترم
شــمردن حق مالكیت خصوصی و پذیرش نبود جایگزینی برای قانون عرضه و تقاضا
بیان میكند .در این نوشتار میخوانیم:
"قــرآن آشــكارا بــازار آزاد را برای تجــارت آزاد بر پایــهی رضایت طرفیــن و قرارداد
داوطلبانه ،الزم میشمارد…افزون بر این ،اسالم به پیروانش امر میكند كه برای حمایت
از خانوادهی خویش و ســعادت و نیكروزیشــان ،روزی و بهــرهی خویش را در بازار
بجویند…
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بویژه اســام بر حــق مالكیت خصوصــی افراد تاكیــد میورزد .اســام ،بر خالف
سوسیالیســم ،دارایــی خصوصی را بعنــوان امانتی مقدس ارج مینهد .اســام حقوق
قراردادها را نیز برســمیت میشناســد ،همچنانكه قرآن پیروانش را بــه پایبندی به قول
و وعده شــان فرمان میدهد .آموزههای محمد تعییــن بهای كاالها را بر پایهی عرضه و
تقاضا و در شرایط آزاد اقتصادی میداند و نه دخالت از سوی افراد و بگونهیی رسمی.
این آموزه ها ،بازتاب زمینههای تجارت دیر پای قبیلهی محمد و نیز فعالیتهای تجاری
خود اوســت….محمد در دورهی حكمرانیش در شهر مدینه ،بروشنی كمترین مالیاتی
بر فعالیتهای تجاری تحمیل نكرد و اینگونه شــهر مدینه منطقهیی آزاد بلحاظ تجاری
و سودآور شد….
مشــی كامال مطابق با تجارت آزاد در صدر اسالم شكوفایی اقتصادی گستردهیی را در
همهی سرزمینهای تحت حاكمیت اسالم ســبب شد .همچنانكه هر جا چنین سیاستی
پیاده شــده ،درستی آن هویدا گشته اســت .اینچنین ،تا زمانی كه اروپا در سالهای سیاه
فیودالیســم بازار ستیز قرون وسطی از پیشــرفت بازمانده بود ،دنیای اسالم تقریبا 500
سال قدرت برتر اقتصادی جهان بود".
نگرشی اینچنین كه بیان میدارد قرآن تا حدودی رهنمودی در نفی سوسیالیسم و اثبات
مالكیــت خصوصی میدهد ،قابل اثبات نیســت ،از آن رو كه انتقــادات قرآن صریح
نیســت و بی گمان بكاربســتن آن در سیســتمهای نوین اقتصادی نــا ممكن .این همه،
اقتصاددانان محافظه كار غربی را از تكیه بر این امر كه قرآن نافی سوسیالیسم است باز
نداشــت؛ نیز ،روحانیون مسلمان شناخته شدهی عراق و ایران هرگز از دادن فتوی برای
قانونی كردن تفاسیری چنین تنگ نظرانه باز نایستادند.
بعدها" ،گراهام فولر" ،از شــخصیتهای پیشــین ســیا و رییس بخش خاورمیانهیی در
شــورای اطالعات ملی ســیا در دههی  ،1980بیان داشــت كه منافــع آمریكا با خیزش
بنیادگرایی اســامی ناسازگار نیســت .او در میانهی دههی  1980بعنوان یك شخصیت
ســازمان سیا نوشــتاری جنجال برانگیز نوشــت و در آن ایاالت متحده را به جستجوی
پیوندهــای نزدیكتر با روحانیون حاكم بر ایران برای جلوگیری از نفوذ اتحاد شــوروی
در ایران فرا میخواند .این نوشــتار ،در راستای رویكرد دولت ریگان به "اولیور نورث"
و "ویلیام "كیســی" سپرده شــد ،كه بعدها به ماجرای "ایران كانترا" مشهور شد .فولر در
این باره كه نگرش اقتصادی راســتگرایی اســامی بســیار به اقتصاد بازار آزاد نزدیك
است ،بســیار نوشته است .او مینویسد" :هیچكدام از سازمانهای اسالمی مهم…نظرات
اجتماعی رادیكال ندارند .اســام بلحــاظ اصول بنیادینش از نظــارت دولتی بر بازار
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یا ســاختار اقتصادی جامعه ســودی نمی برد….اســامگرایان بگونهیی شگفت انگیز
با انقالب اجتماعی مخالف اند .اســامگرایان بشــدت با تفاســیر ماركسیستی از جامعه
ضدیــت دارند….آنها نگران نقش دولت در اقتصــاد اند كه این خود تفاوت در گفتار
و عمل آنها را آشــكار میكند….تصویری كه آراء اســامی كالســیك از نقش دولت
بدســت میدهند نقش تســهیل کنندهی روابط بازار آزاد و تجارت است و نه مهار آن.
اســامگرایان همواره با همهی توان خویش در برابر سوسیالیســم و كمونیســم ایستاده
اند….اسالم هرگز با توزیع ناعادالنهی ثروت مشكلی نداشته است".
شــیوهی بانكداری اسالمی با شتابی سر ســام آور رو به پیش نهاد .به گزارش "شورای
عمومی بانكهای اسالمی" و "موسسات مالی" ،تا سال  ،2004بیش از  270بانك اسالمی با
سرمایهیی  260میلیارد دالر و سپردهی مالی  200میلیارد دالر پدید آمده است كه عمدهی
ســرمایهها متعلــق به یكی از روحانیــون عراقی ،یك بانكدار مصری ،یك شــاهزادهی
سعودی و شماری از اعضای خاندان سلطنتی كویت است.
داستان همچنان ادامه دارد…
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اخوانالمسلمین

پناهگاه شاهزادگان
بانکدار اسالم شد

پایه گذار "اقتصاد اسالمی"" ،آیت الله محمد باقر صدر" روحانی شیعهی عراقی بود .او
با مقتدی صدر ،آخوند شورشــی که هوادارانش در ســال  ،2003با نام جیش المهدی در
پهنهی سیاست عراق قدرت نمایی کردند ،خویشاوندی نزدیک داشت و بزرگ خاندان
صدر بود .آراء آیت الله صدر بستر نظری سیاستهای اقتصادی اسالمگرایان گردید.
آیت الله صدر در  ،1960کتابی با نام "اقتصاد ما" نگاشــت که بلحاظ نظرات اقتصادی
اســامی کتاب مقدس بنیادگرایی اسالمی شــد .کتاب دیگر او بنام "بانکداری بدون
ربا در اسالم"( )1973( ((29نخســتین کتابی است که بطور مشروح به اصول بانکداری
اســامی میپردازد .هر دو تالیف وی از آثار پایهیی اقتصاد سیاسی اسالمی هستند که
ماهیتی کامال کاپیتالیســتی و ستیزگونه ضد سوسیالیستی دارند .شگفت آور نیست که
آیت الله محمد باقر صدر افزون بر تبیین نظری اقتصاد اســامی ،یک حزب اســامی
تروریستی به نام "حزب الدعوة" را در دههی  1950پایه گذارد .حزب الدعوة با ماهیتی
ضد کمونیستی در بغداد تاسیس شد و دانشجویان محافظه کار عراقی را در دانشگاهها
علیه مارکسیستها برمی انگیخت .بعدها  ،این حزب مخفی از حمایت و پشتیبانی پلیس
مخفی ایران (ســاواک) برای براندازی حزب بعث عراق و انجام عملیات تروریستی و
بمب گذاری و ترور رهبران عراقی برخوردار شد.
یاریگــر آیت الله محمد باقر صدر در تشــکیل حزب الدعوة ،آیت الله محســن حکیم
بــود .آیت الله حکیم خود پایه گذار شــاخهی دیر پای دیگری از بنیادگرایی اســامی
عراق اســت که شــاگردانش در "مجلس اعالی انقالب اســامی عراق" ،در رژیمی که
آمریکا ،پس از ســرنگون کردن صدام حســین در عراق ،ســال  2003بر ســر کار آورد
( ((29نام عربی آن "البنك الالربوى فى االسالم".
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شــرکت کردند .آیــت الله صدر و آیت الله حکیم ،ســازماندهندگان اســام سیاســی
راســتگرای عراق در واپســین ســالهای دههی  1950بودند .انگیزهی این دو ،برای چنان
سازمانبخشی ،رشد فعاالن چپگرا در عراق و نیرومند شدن حزب کمونیست عراق بود.
چپها و کمونیســتها در میان شیعیان عراقی محروم از حقوق سیاسی و اجتماعی ،و
بویژه در میان فقرا و فرودســتان که عمدتا از شیعیان بودند ،هواداران بیشتری داشتند.
بگفتهی یکی از شــخصیتهای پیشــین ســیا" ،در این برههی زمانی ،گرایش و پیوستن
به ســازمانهای چپگرا چنان فراگیر بود که نویســندهیی همان زمان ،حزب کمونیست
عراق را یگانه نمایندهی شیعیان توصیف کرد ".آنچه آیت الله صدر و آیت الله حکیم از
آن بیم داشــتند ،رویگردانی صدها تن از جوانان شــیعهی عراق ،بویژه در دانشگاهها از
اسالم و پیوستن به سوسیالیست ها ،کمونیستها و حزب بعث و نیروهای هوادار ناصر
بــود .حزب الدعوة ،برهبری مهدی حکیم ،فرزند آیت اللــه حکیم "بگونهیی قانونمند
سازمان یافته بود ...حزب ،پنهانی ،در شکل هستههای کم شمار ،در چارچوب ساختاری
قانونمند و سری عمل میکرد".
از دیر باز ،بسیاری از روحانیون سرشناس عراق ،پیوندهای پنهان با اینتلیجنس سرویس
بریتانیا داشته اند .بدرازای بیش از یک سده ،لندن با با روحانیت شیعهی عراق و ایران،
بویژه روحانیون نجف ارتباط داشته است .از سال  1852تا آغازین سالهای دههی ،1950
امپراتوری بریتانیا با شیوههایی زیرکانه و بویژه تطمیع مالی ،روحانیون شیعهی نجف و
کربال را با خود همراه میکرد.
پس از سرنگونی پادشاهی انگلیسی گرای عراق در  ،1958بسیاری از روحانیون هوادار
بریتانیا علیه چپ عراق و حزب کمونیســت این کشــور به میــدان کارزار عملی گام
نهادند .همین هنگام ،حزب الدعوة که پیوندهای مســتقیمی با اخوانالمســلمین مصر
داشــت ،تاسیس شد( .هر چند اخوانالمسلمین سنی مذهب و پایه گذاران حزب الدعوة
شــیعی مذهب بودند ).در ســال  ،1960اهل سنت و شــیعهی عراق ،در قالب بیانیهیی
مشــترک بعنوان "حزب اسالمی عراق" ســخت به دولت عراق و متحدان کمونیست آن
تاختند .آیت الله حکیم نیز از امضاء کنندگان بیانیه بود" .اســحاق نقاش" ،نویســندهی
کتاب "شــیعیان عراق" مینویســد ":آیت الله حکیم نه تنها از بیانیه پشــتیبانی کرد ،که
برای حمله به کمونیستها فتوی داد و کمونیسم را دشمن اسالم خواند".
سازماندهی ضد کمونیستی و نظریه پردازی اقتصادی آیت الله حکیم و آیت الله صدر
انگیزهی شاهزادهی جوان سعودی ،محمد الفیصل ،فرزند ملک فیصل و برادر شاهزاده
ســعود الفیصل ،وزیر خارجهی عربستان ســعودی برای پایه گذاری نخستین امپراتوری
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بانکهای اســامی شــد .شــاهزاده محمد الفیصل ،بنیانگذار "فیصل گروپ" ،شبکهی
جهانی بانکهای اســامی ،همراه یک میلیاردر ســعودی به نام "صالح کامل" ،برادر زن
ملک فهد ــ پادشــاه آیندهی عربستان ــ و موسس امپراتوری بانکی "البرکة" ،پیشگامان
گسترش پرشتاب اقتصاد اسالمی شدند.
شــاهزاده محمد ،صالح کامل و متحدانشان ،تنها در گسترش جنبش بانکداری اسالمی
پیشــگام نبودند ،افزون بر آن ،آنها چهرهی خاورمیانه را نیز دگرگون ســاختند .آشکار
اســت که همهی بانکداران اسالمی ،لزوما در گسترهی سیاســت فعال نبودند ،و حتی
شمار کمتری از آنان به خشونت طلبی راستگرایی اسالمی تمایل یافتند .با این همه ،در
عمل ،بانکهای اســامی نمی توانستند یکسره از سیاست دور بمانند .برخی از بانکهای
اسالمی بوسیلهی غیر سیاسیون مسلمان که تنها در پی مال اندوزی و کسب سود بودند،
اداره میشــد .ولی بیشــتر گردانندگان بانکهای اسالمی فعاالن سیاسی بودند که بانکها
را ابزاری برای پیشــرفت ســتیزه گری اسالم سیاســی و حمایت از اخوانالمسلمین و
متحدانش میدانســتند .و ســرانجام کسان دیگری ،یا دســت به تاسیس بانکهای جدید
میزدنــد یا از بانکهــای موجود بهره میبردنــد ،و اینچنین بانکها را پوششــی برای
اقدامات تروریســتی ،تجارت سالح و دیگر تبهکاریهای خویش ساخته ،چهرهیی منزه
از خویش مینمایاندند .متاســفانه سیا و "سیتی بانک" نمی توانستند بانکهای تبهکار را
از دیگران تمیز دهند ،زیرا هر سه دسته یعنی پارسایان مال اندوز ،سیاسیون و تبهکاران
همکاری تنگاتنگی با همدیگر داشــتند .بســیاری از فعاالن برجستهی اسالمگرایی در
خالل  4دههی گذشــته ،بلحاظ عملی و نظری در مســایل بانکهای اسالمی فعال بوده
اند و اغلب نیز در ســایهی شاهزاده محمد الفیصل .بســیاری از آنان با اخوانالمسلمین
نیز مرتبط بودند .ســید قطب ،افراطی مصری که در  1966بدار آویخته شد ،در کتاب
"عدالت اجتماعی در اســام" تیوریهای اقتصادی را از نگاه مسلمانان بنیادگرا آورده
اســت .یوسف القرضاوی ،عالم مصری که در شیخ نشین قطر ساکن شد ،اعتبار مذهبی
خویش را از کانال صاحبان بانکهای اســامی بدســت آورد .محمد الغزالی ،یکی دیگر
از رهبران اخوانالمســلمین مصر که او نیز در شــیخ نشینهای خلیج پناه گزید ،مطالب
بســیاری پیرامون اقتصاد اسالمی نوشته است و از آن میان است کتاب "اسالم و مسایل
اقتصادی".
در مصــر ،یک بانکدار مصری دانــش آموختهی آلمان ،به نام "احمــد النجار" ،آغازگر
جنبش اقتصاد اســامی شد .النجار در  ،1963بانک "میت غمر" را که "نخستین بانک
اســامی در مصر و جهان" خوانده میشــود ،بنیان نهاد .بانک "میت غمر" ،با همیاری
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بانکداران آلمانی ،و با پشــتیبانی افرادی در سرویس اطالعات و امنیت مصر آغاز بکار
کرد .این حمایتها پنهانی انجام میگرفت و مقصود اصلی ،یعنی تاســیس یک بانک
اســامی ،از مردم و دولت مصر پنهان داشــته شــد .آن زمان ،اخوانالمسلمین مصر در
اندیشــهی انتقام کشــیدن از ناصر بود و النجار ،دست کم در ظاهر ،میکوشید خود را
از جنبشهای خشونت طلب دور بنمایاند ،و کار تاسیس بانک را آسانتر پی گیرد .اما
بی گمان ،النجار با جمعیت در ارتباط بود" .جمال البناء" ،برادر حســن البناء ،بنیانگذار
اخوانالمسلمین ،در پیشگفتار کتاب النجار ،که پیرامون تجربیاتش در بانکداری اسالمی
نگاشــته ،چنین آورده اســت ":تفاوت بنیادی میان دکتر نجار و دیگــر اقتصاددانان...
اینســت که او اقتصاد اســامی را علم یــا موضوع پژوهش نمی دانــد ،بلکه آنرا راهی
برای بیداری مســلمانان و شیوهیی برای احیاگری جنبش اسالمی میداند ".النجار دلیل
تاسیس نخستین بانک اسالمی را از نگاه خود چنین بیان میدارد ":نجات هویت اسالمی
کــه در جامعهی مــا اندک اندک رنگ میباخت ".النجار ســخت به ناصر میتاخت و
"شرمســاری مصریها از اسالم و گرایش آنان به سوسیالیسم و ناسیونالیسم" را مصیبتی
بــزرگ میخواند .بــا این همه ،نجار آنگاه که در برابر مــردم بود ،میگفت ":من نمی
توانم منظور واقعی خویش را بیان کنم".
اخوانالمســلمین عمیقا در فعالیتهای النجار شــریک بود ،و بســیاری از اعضای این
جمعیت در پروژههای تجاری نخســتین او سرمایه گذاری کرده بودند .تا  ،1967دیگر
آشــکار شده بود که اخوانالمسلمین ادارهی امور بانک "میت غمر" را در دست گرفته
است و اینچنین ،بانک تعطیل شد" .منظر کهف" میگوید که تجربهی مصر در بانکداری
اســامی در دههی " ،1960زمانی که احیاگران اسالمی و اعضای پیشین اخوانالمسلمین
بعنوان کارفرما ،سپرده گذار و احتماال کارمند در این بانکها نفوذ کردند ،به شکست
انجامید ".بانک "میت غمر" در بهترین شــرایط فعالیتش 9 ،شــعبه و  250هزار ســپرده
گذار داشت .النجار در خاطراتش ،ناصر را بدلیل تعطیل کردن بانکش سرزنش میکند.
امــا تعطیلی بانــک ،النجار را از پیگیری کارش بازنداشــت .او به ســودان رفت ،آنجا
اخوانالمسلمین پذیرای وی شد .النجار ،با اشاره به گفتگوهایش با "حسن الترابی" ،رهبر
اخوانالمسلمین ســودان که در واپسین سالهای دههی  1970به قدرت رسید ،مینویسد:
"جمعیت [اخوانالمسلمین] در سودان ،یک سازمان اسالمی دموکراتیک بود" .هنگامی
که جعفر نومیری از هواداران ناصر ،دولت ســودان را ســرنگون ساخت ،النجار نیز از
سودان گریخت.
النجار در ســفر به آلمان ،عربستان سعودی ،امارات متحدهی عربی و مالزی ،بانکداری
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اســامی را ترویج میکرد .او در خالل  3دههی آینده ،اندک اندک بانکداری اسالمی
را گسترش داد" .عبدالقادر توماس" ،بنیانگذار "نشریهی آمریکایی اقتصاد اسالمی" ،که
در بحرین با ســیتی بانک کار میکرده است ،میگوید" :النجار مشوق و گسترانندهی
بانکداری اســامی بود" .زمانی که سازمان کنفرانس اسالمی در " 1975بانک توسعهی
اسالمی" را با حمایت عربستان سعودی در جده بنیان نهاد ،النجار نیز جزو موسسین آن
بود" .بانک توسعهی اسالمی" ،نیای بزرگ بانکهای اسالمی است که عربستان سعودی،
لیبی ،کویت و امارات متحدهی عربی از آن پشــتیبانی بســیار کردند .بی درنگ پس
از تاســیس بانک توسعهی اسالمی ،بانک اســامی دوبی ( ،)1975مرکز مالی کویت
( ،)1977بانک اســامی سودان ( ،)1977بانک اسالمی تجارت و سرمایه گذاری اردن
( )1978و بانک اسالمی بحرین ( )1978پدید آمدند.
آنگاه که النجار توانســت شــاهزاده محمد الفیصل و صالح کامــل را برای فعالیت در
زمینهی بانکداری اسالمی متقاعد سازد ،برجسته ترین همراهان خویش را یافت .توماس
میگوید" :النجار در نشستهای دههی  1970آنها [فیصل و کامل] را یافت .نظرات آنها
بســیار شبیه هم بود .زیرا النجار مشوق همه بود .آنها همان زمان کارشان را آغاز کردند
و بسیاری از شرکت کنندگان در همایش نیز با آنان همراه شدند" .به گفتهی النجار ،او،
نخســتین بار ،شاهزاده محمد الفیصل را در نشست "بانک توسعهی اسالمی" در آغازین
سالهای دههی  1970مالقات کرده است.
امپراتوری بانکهای اســامی محمد الفیصل ،با تاسیس "بانک اسالمی فیصل" در 1976
در مصر آغاز شــد .در میان بانکهای اسالمی ،این بانک بسیار ساختارمند با تشکیالتی
منظــم و هیات مدیرهیی دســتچین شــده از میــان روحانیون مصری بــود .همچنین،
شــاهزاده محمد" ،انجمن جهانی بانکهای اسالمی" را تاســیس کرد .او کتاب راهنمایی
برای بانکداری اسالمی تدوین کرد و آنگاه شبکهی بانکهای اسالمی خویش را "فیصل
گــروپ" نام نهاد" .فیصل گــروپ" ،همه یا بخشهایی از بانک اســامی اردن ،بانک
اســامی فیصل در سودان( )1978و مرکز سرمایه گذاری مالی فیصل در ترکیه()1985
را نیز شــامل میشــد .شــاهزاده محمد الفیصل در اجالس کنفرانس اسالمی در شهر
الطایف عربســتان ســعودی در " ،1981دار المال االسالمی" را تشــکیل داد که کمپانی
بزرگی شــامل چندین شــرکت دیگر و در واقع محور امپراتوری بانکــی او بود .دفتر
مرکزی دارالمال االســامی در باهاماس بود ،و مرکز امور اجراییش در ژنو .شعبات این
شــرکت در بیش از ده کشــور جهان ،و از آن میان بحرین ،پاکســتان ،ترکیه ،دانمارک،
لوکزامبورگ ،گینه ،سنگال و نیجریه پراکنده بود.
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در این میان ،صالح کامل نیز امپراتوری خویش با نام " شــرکت توسعه و سرمایه گذاری
البرکة" را بنیاد کرد .او از میلیاردرهای سعودی بود که با خاندان سلطنتی سعودی پیوند
ســببی داشــت .صالح کامل" ،هزینههای برگزاری همایشهای ســاالنه برای دیدار میان
شــمار زیادی از اقتصاددانان و بانکداران سراسر جهان را با روحانیون و علمای اسالمی
فراهم میآورد" .صالح کامل در دانشــگاه االزهرــ مرکز آموزشــهای اســامی قاهره با
دیرینهی  1000ساله ــ نیز "مرکز پژوهشهای اقتصاد اسالمی صالح کامل" را تاسیس کرد.
رییس هیات مدیرهی "شرکت توسعه و سرمایه گذاری البرکة" یکی از اعضای سرشناس
اخوانالمســلمین بود .شعبات این بانک نیز ،در سودان ،ترکیه و دیگر نقاط در پیوندی
تنگاتنگ با اخوانالمسلمین فعالیت میکرد.
در خــال دهههای  1970و  ،1980دارالمال االســامی و گروه البرکة متحدان مهمی در
لنــدن ،نیویورک ،هنگ کنگ ،ســوییس و مراکز مالی گوناگون در باهاماس و جزایر
"کیمن" بریتانیــا یافتند" .ابراهیم کامل" ،معاون رییس دارالمال االســامی ،در همایش
بانکداری اســامی در "بادن بــادن" آلمان غربی ،گفت که برپایــی مرکز امور اجرایی
دارالمال االسالمی در ژنو ،تنها با همیاری "پرایس واترهاوس" ممکن گردید" :این پرایس
واترهاوس بود که پس از ســه سال بررسی ،بانکداری اسالمی را به کمیسیون بانکداری
ســوییس شناســاند" .بدون اغراق ،همایشهای بســیاری در مراکز مالی غرب پیرامون
بانکداری اســامی برگزار شد که موسسات دانشــگاهی پرآوازهیی در آن سهیم بودند.
ســرانجام حتی دانشــگاه هاروارد نیز با "برنامهی پژوهش اقتصاد اســامی هاروارد" به
جریان بانکداری اسالمی پیوست که غرب و بانکهای اسالمی از آن حمایت کردند.
بانکداری اســامی راهگشــای گردهمایی محافظه کاران ثروتمند ،فعاالن اســامگرا و
علمای اســامی راســتگرا شــد و چنان شــرایط فراهم آورد که بر توانمندی و نفوذ هر
سه گروه افزود .بانکهای اســامی ،موتور محرکهی احیاگری اسالمی شدند .در خالل
جنگ ســرد ،هرگز به امکان آثار زیانبار بانکداری اسالمی در جوامع خاورمیانه یی ،یا
آنکه روزی ،برق این شمشــیر برهنه چشــم نواز حامیان آغازینش گردد ،توجهی نشد و
اکنون "تیمور قران" ،نویســندهی ترک تبار کتاب "اســام و ثروت" ،معترف است که
اقتصاد اسالمی "گســترش نگرش ضد مدرن و جریانات فکری غرب ستیز در سراسر
جهان اسالم" را سبب شده است.
نوشتههای یکی از اسالمگرایان رادیکال سوری با نام "منظر کهف" ،روشن ترین توصیف
تاثیر اقتصاد اســامی در گستراندن اسالم سیاسی است .کهف که دانش آموختهی فقه
اسالمی در دانشگاه دمشــق بوده ،دکترای اقتصاد خویش را از دانشگاه "یوتا" دریافت
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کرده است .او از  1975تا  ،1981مدیریت امور مالی "جامعهی مسلمانان شمال آمریکا"
بر عهده داشــت .آن ،ســازمانی بنیادگرا و ســتیزه جو اســت که مرکزش در "ایندیانا"
اســت و با اخوانالمســلمین نیز مرتبط .کهف پس از یــک دورهی کار بعنوان بانکدار
در نیویورک ،به جده رفت و در میانهی ســالهای  1985تا  1999با "موسســهی آموزش
و پژوهش اســامی بانک توسعهی اســامی" همکاری کرد .از آن پس ،کهف مشاور و
پژوهشــگر مسایل اقتصاد اسالمی در کالیفرنیا است و نوشتارهای بسیاری در این زمینه
دارد .کهف در نوشــتاری که در ســال  2000به همایش دانشگاه هاروارد پیرامون اقتصاد
و بانکداری اســامی ارایه کرده است ،دربارهی پیدایش پیوند اقتصادی – سیاسی میان
بانکهای بزرگ اسالمی و روحانیون و علمای مسلمان سخن میگوید .او مینویسد:
"پیوند ســازمان یافته و رســمی میان بانکهای اســامی و روحانیون در دورهی تاسیس
بانکهای اسالمی در مصر و جده از نیمهی دوم سدهی  ،1970رخ نمود.
زمانی که رشــد سرمایههای مالی اسالمی آغاز نهاد ــ هرچند دالالن و بانکداران غربی
و موسســات مالی غرب گردانندهی آن بودند ــ برای کسب مشروعیت و اعتبار ناچار
از پذیرش نقش روحانیون و علمای دینی گشــتند .اینچنین ،بیشتر سمینارها ،همایشها
و نشســتهای ادوار پســین دههی  ،1970کــه در نقاط مختلف جهان برگزار میشــد،
برای اســتوارتر ســاختن و پررنگتر کردن پیوند و همکاری میان بانکداران و روحانیت
میکوشید.
اینگونــه ،روحانیون و علمای اســامی نقشــی برجســته در پهنهی سیاســت یافتند...
چنــان پیوندی ،روزنهی یــک زندگی آ کنده از رفاه را به روی روحانیت میگشــود.
مسافرتهای هوایی ،پرواز با جتهای اختصاصی ،اقامت در هتلهای پنج ستاره ،مرکز
توجه رسانههای خبری شــدن ،ابراز عقیده در برابر شخصیتهای برجستهی اقتصادی
و اجتماعــی ،و دریافــت در آمدهای هنگفت در برابر پژوهشــهای فقهی ،همه و همه
پیامدهای چنان پیوندی بود ...در واقع ،روحانیون اســامی بواسطهی پیوند با بانکداران
نه تنها در کشورهاشان که در گسترهی جهانی شهرت یافتند.
افزون بر این ،رابطهی بانکداران با علمای اســامی ،تجدید روابط سیاســی میان جنبش
اسالمی و دولتهای کشورهای اسالمی ،بویژه کشورهای عربی را ،سبب میشد".
صد البته ،منظور کهف از تجدید روابط سیاسی ،اسالمی شدن ساختار سیاسی و اجتماعی
جوامع مسلمان و نابودی آنها است .او در ادامه میگوید که روحانیون اسالمی ،بعنوان
مشاور و دیگر سمتهای عالی ،بدقت بر گزیده میشدند .از روحانیون رادیکال و آنها
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که دولتمردان میانه رو از پذیرش شــان امتناع داشتند ،اجتناب میشد .در همان حال از
"علمای دولتی" نیز دوری میگزیدند .سرانجام این داستان به پیدایش طبقهیی جدید از
ثروتمندان راستگرای اسالمی با امکانات مالی و رسانهیی بسیار ،انجامید.
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نسل جدید اخوانالمسلمین
طالیه داران القاعده

در ایران سر از قدرت درآوردند
تجربهی کویت نمونهی کالســیک و روشنی از دگرگونی چهرهی خاورمیانه بوسیلهی
بانکهای اسالمی است.

الگوی دگرگونی سیاســی بانکداری اســامی شــکل ویژهیی یافت .یک یا چند بانک
اســامی منطقهیی را برای فعالیت برگزیده ،آنرا به ستاد اقتصادی تجار اخوانالمسلمین
و دیگر فعاالن اســامگرا بدل میکنند .اینچنین ،بانکها افزون بر تماسهای سودآور با
سیاستمداران مذهبی و سکوالر ،پایگاهی برای هواداران مذهبی خویش فراهم میآورند
و توش و توان اقتصادی بانک ها ،نیرو بخش ســازمانهای اســامگرا میشــود .پیامد
آن ،رشــد و گسترش موسسات و نهادهای اســامی مانند مساجد ،انجمنهای خیریه و
ارگانهای تجاری اســت که بــه پیدایش طبقهی جدیدی از اســامگرایان ثروتمند حامی
اخوانالمســلمین و دیگر اســامگرایان میانجامد(.نگاه کنید بــه بنیانگذاری و نقش
سازمان اقتصاد اسالمی ،بنیاد مســتضعفان ،صندوقهای قرض الحسنه ،کمیته امداد و
صندوق مهرالرضا که دولت جدید -احمدی نژاد -و فرماندهان ســپاه در پی تاسیس آن
هستند)
در امیر نشــین کوچک و ثروتمند کویت ،بر خالف عربســتان سعودی که سخت زیر
سلطهی وهابیون است ،سنت لیبرالی و آزادی نسبی بیشتری بود .ولی در دههی ،1970
خاندان ســلطنتی کویت ،راســتگرایی اســامی و بانکهای اســامی ،دست در دست
هم برای نابودی جنبش ناسیونالیســتی نوپای این کشــور هم پیمان میشوند .پیامد آن
دگرگونی بنیادین چهرهی این امیر نشــین خلیج فارس است .مرکز هدایت این کوششها،
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بانک اسالمی "خانهی تجارت کویت"( ((29بود.
کویت ،هرگز مامن اســامگرایی نبود .آن خشــونت گرایی وهابی که سعودیها را در
عربستان به قدرت رساند ،و در قطر و بخشهایی از امارات متحدهی عربی نفوذ کرد،
هیچگاه در کویت جایگاهی نیافت .خاندان ســلطنتی ســعودی که بــه یاری نظامیان
انگلیسی بر عربستان چیره شده بود ،به همین خرسند مینمود .اما هویت ملی کویت
سســت و بی پایه بود؛ این کشــور از اســتانهای جنوبی عراق و امپراتــوری عثمانی
بعنوان پاســدار منافع نفتی کمپانیهای بریتانیایی "بریتیــش پترولیوم" و "اویل گلف"،
جدا شد .شماری از دولتهای عراق ،ادعای مالکیت بر کویت را داشتند و موجودیت
شــکنندهی این کشــور در برابر سیاست باز ستاندن آن از ســوی عراق یکبار بوسیلهی
نیروهای بریتانیایی در جریان استقالل در  ،1961و دیگر بار بوسیلهی نیروهای ایتالف
بــه رهبری آمریکا در  ،1991نجات یافــت .حتی پس از  1961نیز ،کویت به کارمندان
و افســران ارتشی بریتانیایی و کارشناسان نفتی انگلیسی – آمریکایی وابسته بود .چنین
وابســتگی برای هر دو سو راضی کننده بود .انگلیسیها و آمریکاییها از نفت کویت
بهره میبردند ،و در مقابل ،خاندان سلطنتی کویت نیز از حمایت آنها برخوردار بود.
با این همه ،کویت در ســطحی گســترده جامعهیی ســکوالر بود و این کشور به داشتن
ســنت لیبرالی نســبی ،فعالیت پارلمانی گاه به گاه و رسانههای آزاد و مناظرات سیاسی
رو به رشد ،مشهور بود .از آن رو که جمعیت کم شمار کویت مادام که ناچار نبود کار
نمی کردند ،صدها هزار کارگر از کشورهای عربی و آسیا ،بویژه از فلسطین در این امیر
نشین شاغل بودند و این ،خود مناقشه انگیز بود.
"تالکوت سیالی" ،از شخصیتهای سرویس خارجی ایاالت متحده در کویت در اواخر
دهــهی  ،1950میگوید" :کویت پذیرای ناسیونالیســم عرب بود .آن زمان ،ناصریســم
سکوالر بر اسالم سایه افکنده ،نیروی سیاسی غالب بود" .انقالب  1958عراق به رهبری
کمونیســتها و ناسیونالیست ها ،هوادارای بســیاری در کویت یافت .حتی اقلیتی از
خاندان ســلطنتی الصباح کویت ،بدان تمایل یافتند .سیالی بازگو میکند" :به یاد دارم
که هنگام گفتگو با شــیخ جابر الصباح  ،امیر کنونی کویت ،او با حرکت دســت نشان
داد که پادشــاه عراق باید برود" .سیالی میافزاید که حتی آن زمان ،فلسطینیان بسیاری
در کویت بودند" ،کویت جامعهیی سکوالر بود ،ولی انگلیسیها زمام امور را در دست
داشتند".
( ((29نام عربی آن "بیت التمویل الکویتی" است( .م).
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در میانهی دههی  ،1960کویت ،هرچند نباید آنرا با یک دولت ـ شــهر یونانی اشــتباه
کرد ، -ماهیتی کمتر اســتبدادی در میان دولتهای خاورمیانه داشت .بخش بزرگی از
طبقه کارگر و متخصص کویت و نیز دانشجویان که بیشترشان فلسطینی بودند ،نیروی
مهمی در پهنهی سیاست کویت بودند .اسالمگرایان ،به رهبری اخوانالمسلمین ،نفوذی
نداشــتند .یکی از ماموران پیشــین ســیا که در کویت خدمت کرده است ،میگوید:
"همواره از شــنیدن انتقادهای همیشــگی اســامگرایان محافظه کار از خاندان الصباح
شــگفت زده بــودم ".با این همه آنها نیرویی مهم و ســازمان یافتــه نبودند .این مامور
کار آزمودهی ســیا میافزاید" :اخوانالمسلمین همواره به کویت چشم داشت ،اما هرگز
اسالمگرایان را نیروی مهمی نیافتم".
بســیاری از فلسطینیان پیشرو در کویت ،از صفوف "جنبش ناسیونالیست عرب "که در
دههی  1940بوسیلهی "جرج حبش" پدید آمد ،برخاستند .بعدها ،جرج حبش پایه گذار
"جبههی آزادیبخش فلسطین" شد .جنبش ناسیونالیست عرب با ماهیت لیبرال و سکوالر،
از پشــتیبانی جمال عبدالناصر و حزب سوسیالیســت بعث برخوردار شــد و هواداران
بسیاری در میان فلسطینیان ساکن بیروت ،عمان و کویت یافت .یکی دیگر از ماموران
ســیا که اغلب با رهبران فلسطینی در ارتباط بوده است ،میگوید" :بسیاری از اعضای
جنبش آزادیبخش فلسطین که در  1968رخ نمود از فعاالن "جنبش ناسیونالیست عرب"
بودند .من با بســیاری از فعاالن این جنبش گفتگو کردم" .جنبش ناسیونالیست عرب،
تنها جلوهیی از ناسیونالیســم عرب و پان عربیســم بود که در میانهی دهههای  1950و
 1960هواخواهانی در کویت یافت .این جنبش نخست در میان تبعیدیان عرب شاغل در
کویت هوادارانی یافت ،آنگاه در میان کویتیهای برخوردار از حقوق برتر و سرانجام
در میان الیگارشی ســلطنتی حاکم بر کویت .اینچنین توان ناسیونالیستهای عرب در
اواســط دههی  ،1970هشــداری برای جناح حاکم در خاندان الصباح گردید و آنها نیز،
همچون سادات در مصر ،به اسالمگرایی دست یازیدند.
"کریستین اســمیت" ،نویسندهی پژوهشی درخشــان و خواندنی پیرامون پیوند قدرت
مالی راســتگرایی اسالمی و الیگارشــی کویت اســت که چگونگی دگرگونی کویت
بوسیلهی بانکهای اسالمی را میکاود .کریستین اسمیت مینویسد" :دولت کویت که
پیوند اپوزیسیون و جامعهی بزرگ تبعیدیان فلسطینی مقیم کویت را دریافته بود ،برای
نخســتین بار پس از استقالل ،پارلمان کویت را منحل کرد [در  ]1976و برای مقابله با
ناسیونالیسم عرب در صدد اتحاد با اسالمگرایان بر آمد".
حاکمیــت کویت دســت یازیدن بــه اســامگرایی را از اردن که در آن ملک حســین
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برای ســرکوبی قیام فلســطینیان از اخوانالمســلمین یاری گرفت ،آموختند .پادشاهی
کشــور کوچک اردن بوسیلهی الرنس عربســتان ،وینستون چرچیل و دفتر امور عرب
اینتلیجنس ســرویس بریتانیا ،به خاندان هاشــمی رســیده بود .این کشور میزبان انبوه
پناهندگان فلســطینی بود .در پی ســالهایی تنش زا ،ســرانجام در  ،1970جنگ داخلی
اردن را به کام خود کشــید .ملک حســین ،به کمک نظامیان بادیه نشــین اردنی قیام
فلســطینیان را ســرکوب و آنها را قتل عام کرد .این رویداد به "ســپتامبر سیاه" معروف
شــد .اخوانالمسلمین اردن ،که از دیر باز پادشاهی اردن را پشتیبان بود ،نیروهای خود
را علیه ســازمان آزادیبخش فلسطین به حمایت از پادشاه فرستاد .با وجود چنین پیشینه
یی ،حاکمان کویت چنین میاندیشــیدند که راستگرایی اسالمی نیروی توانمندی علیه
ناسیونالیستهای عرب و فلسطینی در این شیخ نشین خلیج خواهد بود.
آن زمان ،زنان کویتی در پردهی حجاب اســامی پنهان نبودند .اغلب ،مردمان کهنسال
در مســاجد نماز میگذاردند .پســران و دختران با هم در کالسهای درس دانشگاههای
کویت حاضر میشــدند .بســیاری از کویتیها دین را ،نه در مســایل سیاســی ،که در
زندگی فردی و فعالیتهای فرهنگی مهم میشمردند .در واقع ،هرچند اخوانالمسلمین
بواسطهی "جمعیت اصالحات اجتماعی" که در  1962تشکیل شد ،سازماندهی کارآمدی
یافت ،اسالم سیاسی نمود برجستهیی در پهنهی جامعهی کویت نداشت.
اما در میانهی دههی  ،1970امیر الصباح و اسالمگرایان دست یکدیگر را فشردند .با اوج
گرفتن فشــار ناسیونالیست ها ،بدستور خاندان ســلطنتی ،هواداران سازمان آزادیبخش
فلســطین و کویتیهای نا آرام ،از قدرت برکنار شــدند .نیز پارلمان منحل شد .انحالل
پارلمان بوسیلهی امیر کویت ،با تحسین و ستایش اخوانالمسلمین و "جمعیت اصالحات
اجتماعی" روبرو شــد .رییس "جمعیت اصالحات اجتماعی" به وزارت اوقاف مذهبی
رســید .وزیر اوقاف خود در  ،1977یک موسســهی بانکی غیــر انتفاعی به نام " بیت
التمویل الکویتی" بنیاد نهاد .اســامگرایان کویت که از ســوی اخوانالمســلمین مصر
پشــتیبانی میشــدند ،بر پایهی این نظریهی قرآنی که بهره را جایز نمی داند ــ نظری
که علمای اســامی متجدد نمی پذیرند ــ از آغازین سالهای دههی  ،1970در صدد پایه
گذاری بانکی با چنان ویژگی بودند .اینچنین" ،بیت التمویل الکویتی" با پشتیبانی امیر
الصباح یک شبه دومین بانک بزرگ کویت شد.
" %49ســهام بیت التمویل الکویتی ،متعلق به دولت بود .این مرکز از مزایایی بیشــتری
نســبت به دیگر بانکها برخوردار بود .از آن میــان ،معافیت از قوانین بانک مرکزی و
برخورداری از حقوق انحصاری به این بهانه که یگانه بانک اســامی کویت اســت...
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بیــت التمویل الکویتی ،جلوهی عینی پیوند خاندان ســلطنتی و جنبش اســامگرایی
اســت ...از آن پس سرمایههای اســامی ،در برابر دیدگان دولت کویت ،بافت زندگی
اجتماعی کویت را گام به گام در کوره راه اسالمی شدن پیش راند".
بیــت التمویل الکویتی ،اثر دیگری نیز بجای گــذارد ،و آن گرایش نخبگان تجارت و
بازرگانان ناخرســند از سلطهی اقلیت الصباح بســوی ناسیونالیستهای عرب اپوزیسیون
بود .آنها اجازهی مشــارکت در بیت التمویل الکویتی را نیافتند و دولت کویت ،بادیه
نشینان را علیه آنها سازمان داد .ملک حسین همین قبایل بدوی را علیه سازمان آزادیبخش
فلسطین بکار گرفته بود .اینان هستهی اصلی واپسگراترین نیروهای حاکم در عربستان
سعودی بودند.
شــفیق غبره ،از اســاتید پیشــرو کویتی ،خیزش بادیه نشــینان کویت و نفوذ آنان در
حاکمیت این کشور را "بایر شدن کویت" مینامد:
"پیونــد ارزشهای محافظه کارانهی بادیه نشــینان با جنبش [اســامی] تکمیل شــد...
اکثریت محروم قبایل بادیه نشــین با خواست برســمیت شناخته شدن بلحاظ اجتماعی
و برابری با دیگران ــ که در اســام ریشــه دارد ــ به حاکمیت راه یافته اند .بسیاری از
اســامگرایان پوپولیست ،از میان آنان بر خاسته اند ....این فرایند را که محمد انصاری،
متفکر بحرینی "بایر شــدن" نامیده ،مخرب ترین فرایند در خاورمیانه است .روندی که
با ورود ارزشهای فرا محافظه کار بادیه نشینی به جامعه و پیوند آن با پوپولیسم اسالمی،
جامعه مدرن را ویران میکند".
امیــر الصباح پذیرای هر خطری در برابر انگیختن اســامگرایان ضد جنبش چپ بود.
آنها پیروز شدند .هنگامی که امیر الصباح پارلمان را باز گشود .بی درنگ اسالمگرایان
به میدان سیاســت گام نهادند و در ســال  ،1981دو کرســی پارلمان را بدست آوردند.
پیروزیهای پســین نیز از راه رسید .شفیق غبره مینویسد" :در انتخابات [سال ،]1981
اسالمگرایان بر پان عربیستهای سکوالر برتری یافتند و تنها فراکسیون سازمان یافتهی
پارلمان شــدند ".این همه ،بی گمان ،پیامد خیزش طبیعی و قانونی اســامگرایان نبود،
بلکــه با تصمیم آ گاهانهی حاکمیت کویت و پشــتیبانی "بیت التمویل الکویتی" پدید
آمد.
از سال  ،1977سرمایههای هنگفت " بیت التمویل الکویتی" پشتوانهی رشد اسالمگرایی
شد .در کویت ،بطور گسترده گفته میشود که بیت التمویل الکویتی "سخاوتمندانه از
سیاستمداران اسالمگرا حمایت و منابع مالی بسیاری برای مبارزات انتخاباتی آنها هزینه
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میکند ".کریستین اسمیت مینویسد" :بیت التمویل الکویتی ،از پول ،امالک ،موقعیت
شغلی و هر وسیلهیی برای تاثیر بر انتخابات بهره میگرفت ".بنابر گزارشهایی ،امالک
و سرمایههای فراوانی ،هزینهی متحدان و برپایی تظاهرات میشد ،و خیل نیروهای کار
این مرکز مالی در لیســت انتخاباتی اســامگرایان بودند .بیت التمویل الکویتی ،حامی
بیش از صد انجمن خیریهی اســامی شد که عموما با گروههای اسالمی مرتبط بودند.
بخشی از ســرمایهی بیت التمویل الکویتی نیز برای پشتیبانی از گروههای اسالمگرای
رادیکال در مصر ،افغانســتان و الجزایر هزینه میشد .همچنین ،سرمایهی بیت التمویل
الکویتی مســتقیما برای حمایــت از انجمنهای خیریه و گروههــای اجتماعی کویتی
تحت ادارهی اســامگرایان صرف میشد .به استناد برخی گزارشها ،دست کم یکی از
انجمنهای خیریهی وابســته به بیت التمویل الکویتی ،با القاعده مرتبط بوده است .در
محل بیت التمویل الکویتی ،مقررات ســختی در زمینهی جدا کردن زنان و مردان اجرا
میشــد .بیرون از این مرکز مالی نیز ،ساختمانها و مراکز خرید تحت ادارهی مقررات
اسالمی برپا شــد ،نیز ،مدارســی تحت قوانین فرامحافظه کار اسالمی تاسیس کردند.
بیت التمویل الکویتی همه جا حضور داشت" :بیت التمویل الکویتی عالقهی ویژهیی
به آموزش و پرورش داشــت و افزون بر فراهم کردن کمک هزینههای تحصیلی و بر
پایی مدارس خصوصی اسالمی ،دانش آموزان را به فراگیری اقتصاد اسالمی ،و شرکت
در مســابقات حفظ و قرایت قرآن و از این دســت بر میانگیخــت ....این مرکز مالی،
بواســطهی ماهنامه اش به نام "النور" ،با تیراژی بیش از  10هزار نسخه ،بطور گسترده با
جامعه در ارتباط بود".
حضــور بیــت التمویل الکویتی ،موسســهیی با یک میلیارد دالر ســرمایه ،گســترش
راســتگرایی اســامی را در کویت پیشتر ســکوالر ،سبب شد .اســامگرایان وابسته به
ایــن مرکز ،انجمن معلمان و وزارت آموزش و پــرورش را در اختیار گرفتند .دورههای
آموزشــی جدید ،بروشــنی بازتاب اســامگرایی افراطی بود .وزارت اطالع رسانی نیز
بدســت اسالمگرایان افتاد ،برنامههای تلویزیونی محافظه کارتر و سانسور اندک اندک
هویدا میگشــت .از سویی سیل جزوهها و نوارهای مذهبی حاوی احیاگری اسالمی و
نوحه سرایی روان بود ،و از سوی دیگر سانسور در گسترهی کتاب.
"بایر شدن" کویت ،تنها یک نمونه از کارکرد قدرت سرمایه راستگرایی اسالمی نوین و
گسترش نفود اسالم سیاسی بود .آنچه برای سیا و بسیاری از حاکمان خاورمیانه در ظاهر
فعالیت تجاری مینمود ،در نهان رشــد اسالمگرایی بود که قهرش نه تنها ضد نیروهای
چپ و ناسیونالیســت که علیــه ایاالت متحده ،غرب و متحدان عــرب و خاورمیانهیی
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آن نیز بود .بنیادهای اســام اقتصادی ــ بانک هــا ،مراکز مالی و انجمنهای خیریهی
اخوانالمسلمین و متحدانش در خلیج فارس ــ آرام آرام نسل جدید اسالمگرایان را و از
آن میان طالیه داران القاعده را پروراندند.
بــا این همه ،ایاالت متحده ،عربســتان ســعودی و پاکســتان ،با خرســندی همچنان از
اسالمگرایی در گسترهی سیاســت خارجی خویش سود جستند و کشورهای دیگر نیز
به آنها پیوستند .در واپســین سالهای دههی  ،1970آنگاه که ایاالت متحده در افغانستان
زمینــهی جهــاد آمریکایی علیــه اتحاد جماهیر شــوروی را فراهم میکــرد ،دو متحد
کلیدی ایاالت متحده یعنی اســراییل و اردن نیز جهاد در گسترهی کوچک تری را پی
میگرفتند .آنها راســتگرایی اســامی را علیه سوریه و ســازمان آزادیبخش فلسطین به
میدان فرا میخواندند.
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اخوانالمسلمین و حماس
زیر سایه چتر اسراییل

موقعیت آمریکا در خاورمیانه ،هیچگاه به اندازهی واپســین سالهای دههی  ،1970پایدار
و اطمینان بخش جلوه نمی کرد .تنها چند کشــور عراق ،ســوریه ،لیبی و نیز ســازمان
آزادیبخش فلســطین از دایره امپراتوری نو پدید آمریــکا بیرون بودند و ایاالت متحده
نســبت به آنها رویهی تهاجمی پیشــه کرده بود .واشــنگتن با همراهی متحدانی چون
اسراییل ،مصر ،اردن و حکومتهای پادشاهی خلیج فارس ،میکوشید این چند کشور
را نیز در گســترهی جهانی منزوی ساخته ،از نقش آنها در منطقه بکاهد ،و برای محقق
ســاختن ایــن هدف به هر روشــی و از آن میان تغییر رژیم ،تهدیــد ،تحریک و تطمیع
دســت مییازید .به یکباره ،سوریه و سازمان آزادیبخش فلسطین ،دو عضو اردوی ضد
آمریکایی ،خویش را در کام جنگ داخلی در برابر نیروهایی به رهبری اخوانالمسلمین
و راســتگرایان اســامی یافتند .دو متحد آمریکا ،اســراییل و اردن ،اخوانالمسلمین را
حمایــت کردنــد و ایاالت متحده ،پنهانی ،متحدانش را علیه دمشــق و یاســر عرفات،
رهبری سازمان آزادیبخش فلسطین ،بر میانگیخت.
حمایت اســراییل و اردن از اخوانالمسلمین ،از واپسین سالهای دههی  1970آغاز شد و
تا دههی  1980ادامه یافت .در این دوره ،راســتگرایی اســامی اندک اندک ویژگیهای
رادیکال و ضد آمریکایی اش را آشــکار کرد ،چنانکه بعدها در تروریســم بن الدن رخ
نمود .به قدرت رســیدن اســامگرایی غرب ســتیز در ایران ،شــورش اسالمگرایان در
عربســتان و ترور انورسادات به دست تروریستهای وابســته به اخوانالمسلمین ،همه
و همــه در ســالهای  1979تا  1981روی داد .امــا پیش از این رویدادهــا و نیز پس از
آنها ،عمان و اورشلیم سیاست پشــتیبانی از گروههای متحد اخوانالمسلمین در سوریه
و فلســطین را همچنان ادامه دادند .هرچند مدرکی دال بر دخالت بی واســطهی ایاالت
متحده در همراهی اســراییل و اردن نیست ،به گفتهی شخصیتهای ایاالت متحده که
در خاورمیانه خدمت کرده اند ،گزارشــات اقدامات این دو کشــور بوســیلهی سیا به
واشــنگتن ارســال میشده و آمریکا کامال از آن آ گاه بوده اســت .ولی ایاالت متحده،
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هیچگاه متحدانش را از چنان اقداماتی باز نداشته است.
شاید شــگفت آور بنماید که چگونه دولت یهودی اســراییل و پادشاهی سکوالر اردن،
با بنیادگرایی اســامی هم پیمان شــده باشند .اما اورشــلیم و عمان ،اخوانالمسلمین را
ســاح مناسبی علیه سوریه و سازمان آزادیبخش فلســطین میپنداشتند .جنگ داخلی
که اخوانالمســلمین با ترور و اغتشاش و شورش در ســوریه بر پا کرد هزاران کشته بر
جای گذاشت .از  ،1967تا اواخر دههی  ،1980اسراییل سازماندهی اخوانالمسلمین در
مناطق اشــغالی را آغاز کرد .اسراییل ،شــیخ احمد یاسین ،رهبر اخوانالمسلمین ،را برای
تاســیس سازمان حماس یاری رســاند تا آنرا وزنهیی در برابر سازمان آزادیخش فلسطین
کند .حماس نیز همان گونه عمل کرد که اســراییل میخواست ،اما بر چهرهی اسراییل
نیز چنگ کشــید و در دههی  ،1990از درون حماس گروهی تروریســتی که با بمب
گذاریهای انتحاری خویش ،صدها یهودی اســراییلی را کشت ،بیرون آمد .اینچنین شد،
که اسراییل و اردن ،زنجیر از پای هیوال را بر گرفتند.
اسراییل :پروراندهی افراطیون
"چارلز فریمن" ،دیپلمات کارآزمودهی ایاالت متحده و سفیر پیشین آمریکا در عربستان
سعودی میگوید ":حماس را اسراییل پدید آورد .این نقشهی "شین بت" (سازمان امنیت
ملی اســراییل) بود که میپنداشــت حماس میتواند ســازمان آزادیبخش فلسطین را به
حاشیه براند".
در زبــان عربی  ،واژهی حماس ،مخفــف "جنبش مقاومت اســامی" ،به معنی "میهن
پرستی پر شور" است .گر چه حماس رسما در  1987تاسیس شد ،بنیانگذاران آن ،بویژه
در نــوار غزه ،از اعضای اخوانالمســلمین بودند .در پی جنگ  1967و اشــغال غزه و
کرانهی باختری رود اردن بوســیلهی اسراییل ،اسالمگرایان با حمایت اسراییل و اردن به
صحنه آمدند .اسالمگرایان در سرزمینهای اشغالی ،رسما تحت نظارت اخوانالمسلمین
اردن بودند ،و حماس شاخهیی از این جمعیت.
ریشههای حماس به دههی  1930باز میگردد .در آغاز فعالیتهای حاج امین الحسینی
مفتی اورشــلیم و هوادار نازیها (و انگلیســیها) ،جنبش فلســطین کمترین رگههایی از
اســامگرایی نداشت .این حاج امین الحسینی بود که در  1935با فرستادگان حسن البنا
دیدار کرد" .جمعیت مکارم اورشلیم" ،پیشگام اخوانالمسلمین در فلسطین ،در  1943بر
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پا شد .بسیاری از ناسیونالیستهای فلسطین که بعدها جزو رهبران جنبش سکوالر و غیر
اســامی فلسطین شدند ،آن زمان جذب اخوانالمسلمین گردیدند و این بدلیل گسترش
نفوذ اخوانالمســلمین در عمان و شــهرهای ســوریه مانند "حلب"" ،حماء"" ،دمشق" ،و
نیز غزه ،اورشــلیم ،رام الله ،حیفاء و دیگر نقاط بود .نخستین دفتر اخوانالمسلمین در
اورشلیم سال  ،1945بوسیلهی سعید رمضان تاسیس شد و تا پیش از  25 ،1947شاخهی
اخوانالمســلمین با بیش از  25هزار عضو در فلســطین پدید آمــد .در اکتبر  ،1946و
دیگر بار در  ،1947اخوانالمســلمین کنوانســیونی منطقهای در حیفا ســازمان داد که
نمایندگانی از لبنان و اردن در آن شــرکت داشــتند .فراخوان این کنوانسیون "گسترش
دامنهی فعالیتها و برنامههای اخوانالمسلمین در فلسطین" بود.
در همان روزهای نخســتین ،جنبش به دو شاخه منشعب شد .در غزه ،اخوانالمسلمین به
رهبری سازمان در قاهره گرایش داشت ،و در کرانهی باختری ،منطقهیی از فلسطین که
پس از  1948زیر نفوذ دولت اردن درآمد ،اسالمگرایان به شاخهی اردنی اخوانالمسلمین
مایل بودند .در  ،1950شــاخههای اخوانالمســلمین در کرانه باختری و اردن متحد شده
و اینگونه اخوانالمســلمین اردن پدید آمد .اخوانالمســلمین اردن ،گروهی محافظه کار
و نزدیک به پادشــاهی بود ،و به همین دلیل نیز ،هدف انتقاد و تحقیر ناسیونالیســت
ها .هاشــمیون به پاس فرمانبری اخوانالمسلمین ،مشوق فعالیتهایشان بود ،زیرا آنها را
نیرویی در برابر کمونیســت ها ،چپ ها ،و بعدها جنبشهــای هوادار ناصر و بعثیها
میانگاشت .بنیانگذار و سازماندهندهی اخوانالمسلمین در اردن ،تاجری ثروتمندی به
نــام "ابو قراء" بود که مایل نبود کوچکترین فرصتی را از دســت بدهد .او با بازرگانان
ســوری در عمان و حســن البناء و ســعید رمضان در مصر تماس داشت .ملک عبدالله
"به این امید که در برابر مخالفان ســکوالر از حمایت اخوانالمســلمین برخوردار شود،
فعالیت آنها را در شکل یک بنیاد خیریه بطور قانونی رسمیت بخشید ".هر چند پادشاه،
اخوانالمسلمین را به دیدهی تردید مینگریست ،به جلب حمایت آنان برای مشروعیت
بخشــیدن به رهبری اســامی خویش ،دلگرم بود .ملک حســین ،پدر ملک عبدالله و
گماشــتهی الرنس عربستان بعنوان شریف مکه ،مدعی انتســاب به محمد بود .هرچند
سوســوی این داعیه به خاموشــی میگرایید ،عبدالله و نوه اش ملک حسین ،برای نگه
داشتن شعلههای لرزان آن مدعا به هر وسیلهیی دست مییازیدند.
اخوانالمســلمین اردن نیز ســخت ضد کمونیســت بود .آنها میگفتند که "در سدهی
بیســتم ،مصر و دیگر کشــورهای اسالمی با تهدید کمونیســتها و ناسیونالیستهایی
که برتری شریعت اســام را منکرند ،مواجهند ".اخوانالمسلمین وفادارانه ملک حسین

«بازی شیطانی»

197

را پشــتیبان و سخت ضد پان عربیســم بود .پایگاه اجتماعی اخوانالمسلمین ،مالکان و
ثروتمندان کرانهی باختری رود اردن که اصالحات ارضی و سوسیالیسم را تهدیدی برای
خود میدانســتند ،بود .هنگامی که "سلیمان النابلسی" ،نخست وزیر چپ گرا و هوادار
ناصر ،در  1957در برابر دربار و پادشــاه اردن ایســتاد ،چنانکه ســقوط دربار محتمل
مینمود ،اخوانالمســلمین در کنار ملک حسین تاج و تخت وی را نگه داشت" .بالبی"
مینویســد ":از این پس ،همیاری و درک دو ســویه و نانوشــتهیی میان ملک حسین و
اخوانالمســلمین شکل گرفت ".یوسف العزم ،یکی از رهبران اخوانالمسلمین در مصر،
گفته است ":ما از آن رو با پادشاه هماهنگ بودیم که ناصر در حمله به او بی پروا بود
و نیز اگر هواداران ناصر در اردن به قدرت میرســیدند ،ما به خطر میافتادیم .چنانکه
در مصر چنین شــد ".اخوانالمسلمین در بحرانی ترین موقعیت پادشاهی اردن ،به یاری
ملک حســین شــتافت .قدرت ناصر و متحدانش رو به فزونی میرفت ،پادشاه عراق
(که او نیز از خاندان هاشــمی بود) سرنگون شــده بود ،و سیاست ایاالت متحده علیه
مصر پیش میرفت .در  ،1958برای مقابله با قیام ناسیونالیســت ها ،سربازان آمریکایی
به لبنان و بریتانیایی به اردن و کویت گســیل شــدند .اخوانالمســلمین نیز با نظامیان
هر دو کشــور همــراه بود .در حالی که کمونیســت ها ،بعثیها و احــزاب ناصری از
سوی ملک حسین سرکوب میشدند ،اخوانالمسلمین میتوانست نامزدهای خود را در
انتخابات مجلس فرمایشــی اردن کاندید کند ،و اینچنین کرســیهایی چند در الخلیل،
نابلس و دیگر شــهرهای کرانهی باختری بدســت آوردند .ارتش اردن به شــبه نظامیان
اخوانالمسلمین آموزشهای نظامی میدادند.
اخوانالمســلمین در غزه ،پایگاه آیندهی حماس ،در میان دانشــجویان فلسطینی که از
کویت و قاهره آمده بودند ،ریشههایی ژرف یافت .اخوانالمسلمین" ،انجمن دانشجویان
فلســطینی" را بنیاد کــرد که بعدها بســیاری از رهبران آن مانند یاســر عرفات ،صالح
خلف و برادران حسن ،اســامگرایان را رها کرده و هستهی سازمان آزادیبخش فلسطین
شــدند .در غزه ،که آن هنگام در حاکمیت دولت ناصر بود ،همزمان با برچیدن بســاط
اخوانالمســلمین در قاهره بوسیلهی ناصر ،خویش را در خطر دیدند .در جوالی ،1957
خلیل الوزیر ،رهبر آیندهی سازمان آزدایبخش فلسطین نوشت" :اسالمگرایان فلسطینی
سازمان دیگری که اسالمی نیست ،اما برای آزادی فلسطین میکوشد ،تاسیس میکند".
از این پس ،جنبش فلســطین دو پارچه شــد .یک سو ،ناسیوسیالیستهای همراه الوزیر
بودند که جنبش آزادیبخش فلسطین یا "فتح" را در سالهای  1958و  1959بنیاد کردند.
و در سوی دیگر ،اسالمگرایان وفادار به اخوانالمسلمین بودند ،که در  1960آشکارا رو
در روی فتح ایستادند.
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فتح که در  ،1965جنگ چریکی علیه اســراییل را آغاز کرد ،نمایندهی ناسیونالیســم
فلســطین بود که گاه در برابر ناسیونالیســم عربی ناصر قرار میگرفت .از دیگر سو،
اخوانالمســلمین نمایندهی محافظه کاران عرب و متحد پادشاه اردن بود ،نیز برخوردار
از پشــتیبانی عربســتان سعودی و کویت و شیخ نشــینهای تازه استقالل یافتهی خلیج
فارس .در خالل دههی  ،1940شــمار اعضای اخوانالمســلمین هــزاران بود ،اما با طنین
انداز شــدن فریاد ناسیونالیسم عرب در خاورمیانه پیوســته از این شمار کاسته میشد.
احزاب ناصری مانند حزب بعث ،حزب کمونیست و سازمان فتح ،همه هم پیمان بودند.
پیش از جنگ ژوین  ،1976شمار اعضای اخوانالمسلمین در کرانهی باختری رود اردن
کمتراز هزار نفر و در غزه در حدود هزار نفر بود .اردن ،اخوانالمســلمین را در کرانه
باختری تحمل میکرد ،حال آنکه آنها در غزه زیر فشار دولت ناصر بودند.
شــیخ احمد یاسین ،بنیادگرای ســتیزه جو ،در این هنگامه رخ نمود و در میانهی 1970
تا  1980از ســوی اســراییل حمایت شد و ســرانجام در  1987حماس را پایه گذارد .در
پی یورش ناصر به اســامگرایان در  ،1965احمد یاسین بوسیلهی سازمان امنیت مصر
دستگیر شد .پس از  1967که اسراییل کرانهی باختری و غزه را به چنگ آورد ،اوضاع
دگرگون شــد .یاســین از زندان آزاد شد .بنوشــتهی "شایول میشــال" و " ابراهام سال"،
پژوهشگران اسراییلی و نویسندگان کتاب "حماس فلسطینی":
"اسراییل راه را برای فعالیت اجتماعی و فرهنگی اسالمگرایان هموار ساخت .یکپارچگی
حاکمیت کرانهی باختری و نوار غزه در دســت اســراییل به برخوردهای تازهیی میان
فعاالن اســامگرا در این دو منطقه انجامید که این آغازگاه کوشش مشترک اسالمگرایان
شد ....در اواخر دههی " ،1960ســازمان متحد اخوانالمسلمین فلسطین" در نوار غزه و
کرانهی باختری نتیجهی این فعالیت بود ....دههی  ،1970شــاهد رشــد اخوانالمسلمین
در سرزمینهای اشغالی و در میان شــهروندان عرب اسراییلی بود .اینچنین ،چهرههای
سرشناس اخوانالمسلمین در کرانهی باختری و غزه ،مانند شیخ احمد یاسین ،به جامعهی
مســلمانان اســراییلی از "الجلیل"( ((29تا "النقب"( ((29راه یافتند و به تبلیغات اســامی و
برگزاری نمازهای جمعه آغاز نهادند".
دیری نپایید که اسراییل ،شیخ احمد یاسین و اخوانالمسلمین را متحدان سودمندی علیه
سازمان آزادیبخش فلســطین یافت .در  ،1967اخوانالمسلمین ،در برابر دیدگان دولت
اسراییل ،به تحکیم پایههای خویش و تاسیس بنیادهای خیریه آغاز کرد .ارگانهای متولی
( ((29مناطقی از اسراییل (م)
( ((29منطقهیی بیایانی در جنوب اسراییل (م)
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اوقاف مذهبی به ســرمایههای کالنی رســیدند ،چنانکه  %10امــاک غزه را در اختیار
داشــتند .تجارت در اشکال گونه گون پدید آمد و زمینهای بسیاری به آنها رسید .پس
از  ،1967فلسطین نیز چون مصر و سودان و کشورهای دیگر ،به کوره راه اسالمگرایی
گام نهاد .از  1967تا  ،1987شمار مساجد غزه از  200به  600و در کرانهی باختری ،این
شمار از  400به  750رسید.
در سال  ،1970پس از جنگ داخلی در اردن ،سازمان آزادیبخش فلسطین از اردن رخت
بر بســت .اخوانالمســلمین اردن از ملک حســین و ارتش بادیه نشــین او علیه سازمان
آزادیبخش فلســطین پشتیبانی کرد .اسراییل نیز به سوریه هشدار داد و او را از مداخله
برای کمک به ســازمان آزادیبخش فلسطین بر حذر داشــت و اینچنین ملک حسین را
یاری رساند .همان سال ،شیخ احمد یاسین ،رهبر اخوانالمسلمین در نوار غزه ،از دولت
نظامی اســراییل در غزه برای تاسیس سازمان خویش اجازه خواست .در خواست او رد
شــد ،ولی شیخ یاسین  3سال بعد ،در برابر دیدگان هوشیار سازمان امنیت ملی اسراییل
ــ شین بت ـ "مرکز اسالمی" را که در ظاهر موسسهیی مذهبی مینمود ،بنیان نهاد .شیخ
یاسین ،زمام امور صدها مسجد را در اختیار گرفت .بسیاری از این مساجد ،نیز مدارس
مذهبی و بنیادهای خیریه ،در حکم ســازمان تشــکیالتی و سیاسی اسالمگرایان بودند.
در سال  ، 1967مرکز اسالمی شیخ یاسین در دل خویش "انجمن اسالمی" را پروراند که
شاخههایش را در سراسر نوار غزه پراکند.
پــس از  ،1977که حزب لیکود و حزب "هروت"( ((29برهبــری "مناخیم بگین" ،حزب
کارگر را در انتخابات شکســت دادند ،پشــتیبانی رســمی اســراییلیها از اسالمگرایان
آشکار شــد .در  ،1978دولت جدید برهبری "مناخیم بگین" ،به "انجمن اسالمی" احمد
یاســین اجازهی فعالیت داد .این تاکتیک ،بخشی از نقشهی فشار همه جانبه بر سازمان
آزادیبخش فلســطین بود .آتش جنگ داخلی در لبنان زبانه میکشید .جنگی که در آن
اسراییل از میلیشیای مســیحیان مارونیة( ((29که علیه فلسطینیها میجنگیدند ،حمایت
کرد" .مناخیم بگین" کوشید به دو روش از نفوذ سازمان آزادیبخش فلسطین در کرانهی
باختری و غزه بکاهد :نخست با پشتیبانی از جنبش اسالمگرایی ،و دوم با ایجاد جریانی
بــه نام "اتحادیههای روســتایی" یعنی شــوراهای محلی تحت ادارهی مخالفان ســازمان
آزادیبخش فلســطین که از ســوی نظامیان اسراییلی بطور گســترده حمایت میشدند.
( ((29در زبان عبری "آزادی" معنی میدهد( .م)
( ((29اعضای کلیسای کاتولیک پیرو سینت مارون که اکنون گروهی از بنیادگرایان مسیحی
لبنان هستند( .م)
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احمد یاســین و اخوانالمســلمین براین شوراهای تســلط یافتند 200 .عضو این اتحادیهها
بوسیلهی اسراییلیها آموزش نظامی دیدند و سازمان امنیت ملی اسراییل ــ شین بت ــ
جاسوســان بسیاری را در آن نفوذ داد .اتحادیههای روستایی که گماشتگان اسراییلی آنرا
اداره میکردند ،مورد تمسخر فلسطینیهای سرزمینهای اشغالی بود و سرانجام ناپدید
شــدند .ولی اخوانالمسلمین ،به بهای نابودی فتح و گروههای چپگرای فلسطینی ،مانند
"جبهه خلق برای آزادی فلسطین" ،باز هم رو به پیش نهاد و قدرت گرفت.
"دیوید شیپلر" ،خبرنگار پیشین نیویورک تایمز ،از قول فرماندار نظامی غزه مینویسد
که اسراییل آشکارا به اسالمگرایان برای مقابله با سازمان آزادیبخش فلسطین کمکهای
مالی رسانده است ،او مینویسد:
"از منظر سیاســی ،اسالمگرایان بنیادگرا برای اسراییل سودمند پنداشته شدند ،زیرا ضد
حامیان ســکوالر ســازمان آزادیبخش فلســطین بودند .گاه و بیگاه ،میان هواداران این
دو جریان ،در دانشــگاههای کرانهی باختری برخوردهایــی روی میداد .زمانی ژنرال
"اسحاق ســژو" ،فرماندار اسراییلی نوار غزه ،به من گفت که چگونه از جنبش اسالمی
در برابر ســازمان آزادیبخش فلسطین پشــتیبانی مالی کرده است .او میگفت "دولت
اســراییل بودجهیی برای مســاجد در اختیار من گذارد ".در  ،1980زمانی که معترضین
بنیادگرا اداره هالل احمر غزه بریاســت دکتر حیدر عبدل الشــافی ،کمونیست هوادار
ســازمان آزادیخبش فلسطین ،را به آتش کشیدند ،ارتش اســراییل کوچکترین واکنشی
نشــان نداد و تنها هنگامی که گروهی از آنها به ســوی خانهی دکتر حیدر الشافی روان
شدند و جانش به خطر افتاد ،مداخله کرد".
اســراییل یگانه پشتیبان شــیخ احمد یاسین و اخوانالمســلمین نبود .مذهبیون عربستان
ســعودی نیز خواهان برچیدن سازمان سکوالر آزادیبخش فلسطین بودند .به همین دلیل
ســرمایه داران عربستان سعودی احمد یاســین را بلحاظ مالی یاری میکردند .هر چند
ســعودیها آ گاه بودند که قدرت عمل شیخ یاسین در غزه ،به اسراییلیها وابسته است.
"پیوندهای شیخ یاسین با اخوانالمسلمین اردن ،سیل کمکهای مالی موسسات اسالمی
عربســتان ســعودی را در دهههای  1970و  1980بســوی "انجمنهای اسالمی" وی روان
کرد ".با این همه ،دولت عربستان سعودی به احمد یاسین بد گمان بود و سرانجام سبب
ممانعت از ارســال کمکهای خصوصی ســعودیها به جنبش تحت رهبری یاسین شد.
شاید اخوانالمسلمین برای جلب نظر اسالمگرایان محافظه کار سعودی و اعضای با نفوذ
وهابی خاندان ســلطنتی عربســتان ،به نگرش غیر مذهبی سازمان آزادیبخش فلسطین،
میتاخت .اخوانالمسلمین میگفتند که سازمان آزادیبخش فلسطین "در راه خدا گام بر
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نمی دارد" ،وشیخ احمد یاسین میگفت" :سازمان آزادیبخش فلسطین سازمانی سکوالر
است و مادام که اسالمی نشود ،نمایندهی مردم فلسطین نخواهد بود".
آن زمان ،به نظر نمی رسید که اخوانالمسلمین بتواند هواداری فلسطینیان را جلب کند.
نخســت از آن رو که بیشتر فلسطینیان مســیحی بودند و با سازمانی که داعیهی برپایی
حکومت اسالمی داشت سازگار نمی نمود .نیز ،فلسطینیان مدرن ترین و فرهیخته ترین
مردم در جهان عرب بودند که بسیار به جهان عرب ،اروپا و ایاالت متحده و دیگر نقاط
ســفر میکردند و در این میان اتحاد شــوروی جایگاه ویژهیی داشت .نیز ناسیونالیسم
فلسطینی نیرومند بود .از سوی دیگر ،اسالمگرایان فلسطین ضد باورهای ناسیونالیستی
و تشکیل دولت مستقل فلسطینی بودند و در مقابل ،خواستار اسالمی کردن فلسطین و
جوامع عرب بودند .آنگاه اســامگرایی در میان فلسطینیان رشد کرد که سرکوب خشن
ســازمان آزادیبخش فلسطین بوسیلهی اســراییل ،برای مردم کرانه باختری و نوار غزه،
چاره و جایگزینی جز اسالم نگذاشت.
دیپلماتهای ایاالت متحده و گردانندگان ســیا ،میدیدند که اسراییل در سرزمینهای
اشغالی اســامگرایی را دامن میزند" .مارتا کسلر" ،تحلیلگر ارشد سیا که بسیار زود به
خطر جنبش اســامگرایی برای منافع ایاالت متحــده در خاورمیانه پی برد ،میگوید:
"می دیدیم که اســراییل ،اســام را در برابر ناسیونالیسم فلســطین میپرورد ".اما نه سیا
و نــه وزارت خارجه از آن جلوگیری نکردند .نظرات پیرامون اهمیت اســامگرایی در
فلسطین در سرویس امور خارجی و ادارهی امنیت ملی واشنگتن گوناگون بود .برخی
آن را سودمند یافتند ،شماری آن را زیانبار میدانستند ،و کسانی توانمندی اسالم گرایی
در فلسطین را چنان نمی دیدند که بتواند هواداری جمعی بیابد .مارتا کسلر میگوید:
"پیش از مورد فلســطین ،اســام رادیکال و افراط گرایی اســامی چنان میدان نیافت.
بســیاری از فلســطینیان درس خوانده ،و ســکوالر بودند .گرایش آنها به رادیکالیســم
اســامی در این اواخر روی داد .در این میان نقش اســراییل مهم بود ،هر چند مسوول
همه چیز نبود ،اما از آن جلوگیری هم نکرد .در مقابل ،شــرایط رشد اسالمگرایی را نیز
فراهم آورد .اســراییل تا آنجا که توانست اســامگرایان را در برابر سازمان فتح تقویت
کرد .شیوهی برخورد با مذهبیون یکسره دیگر بود".
"دیوید النگ" ،کارشــناس پیشــین دفتر اطالعات و پژوهــش وزارت خارجه در خاور
میانه ،میگوید ":اسراییل با آتش بازی میکرد .تصور نمی کردم اسالمگرایی هیوالیی
اینچنینی شود ،ولی میدانستم بازی با فناتیکهای مذهبی سرانجام خوشایندی نخواهد
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بازیهای شیطانی اسراییل

با برگ سبز اسالم در خاورمیانه
در دهــهی  ،1970اســراییل و اردن به معنــای واقعی با هم در جنــگ بودند ،ولی پس
پــرده گونهیی همکاری و هماوایی گونه گون داشــتند .ملک حســین از رهبران مورد
اعتماد سازمان اطالعات مرکزی امریکا "سیا" بود و هرچند روابط سازمانهای جاسوسی
دو کشــور صمیمانه نبود ،دســت کم تعاملی حرفهیی داشــتند" .فلیپ ویلکاکس" ،از
شــخصیتهای با تجربهی ســرویس خارجی ایاالت متحده میگوید ":بدرازای سالهای
بســیار ،هاشمیهای اردن و صهیونیستها روابط سنتی پیچیده و پنهان داشته اند ".افزون
بر این ،اسراییل و اردن ،دشمن مشترکی در برابر خود داشتند :سوریه.
"حافظ اســد" ،حاکم ســوریه ،بدلیل رهبری ســکوالر با گرایش بعثی خویش ،در برابر
اســامگرایان آسیب پذیر بود .اما او همزمان عضو اقلیتی مذهبی با نام "علویون" بود.
این گروه از فرق شــیعی بود که راست آیین اندیشان اخوانالمسلمین از آن بیزار بودند
و روحانیون وهابی آن را غیر اســامی میخواندند .اخوانالمسلمین در سوریه بیش از
هر کشــور عربی دیگر ،دستخوش دســته بندیهای درون حزبی بود و پایگاه نفوذش
بتناوب از مناطق ســنی نشــین ســوریه مانند "حلب"" ،حمص" و "حماء" و نیز در میان
رهبران تبعیدی جمعیت ساکن آلمان ،سوییس و انگلستان دگرگونی مییافت.
اخوانالمسلمین سوریه از نخستین شاخههای جنبش حسن البناء ،بنیانگذار اخوانالمسلمین
در مصر ،بود .اخوانالمســلمین ســوریه ،اعضای خویش را در میان دانشجویان سوری
که در میانهی دههی  1930از دانشــگاه اســامی االزهر قاهره باز میگشتند ،مییافت
و ســازمان تشــکیالتیش را در پوششــی با نام "شــباب محمد" (جوانان پیرو محمد) در
شهرهای بزرگ سوریه میگستراند .در آغاز  ،1935شهر "حلب" در شمال سوریه ،مرکز
اخوانالمسلمین بود .در  ،1944پایگاه نفوذ جمعیت برهبری "مصطفی السباعی" ،دانش
آموختهی االزهر و دوســت حسن البناء ،به دمشــق تغییر یافت .در دههی  ،1950آنگاه
کــه جمال عبدالناصر جمعیت را در هم کوبید بســیاری از اعضای اخوانالمســلمین به
سوریه پناه بردند ،ولی هنگامی که ناسیونالیستها در سوریه قدرت را بدست گرفتند
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و بــا ناصر در قالــب جمهوری متحدهی عربی هم پیمان شــدند و بعدها نیز در دههی
 1960حزب بعث قدرت یافت ،این کشور دیگر پناهگاهی برای فراریان اخوانالمسلمین
نبود .در  1964اخوانالمســلمین زیر پرچم "اســام یا بعث" ،علیه حزب بعث شورید.
در ،1967در خالل جنگ ســوریه و اسراییل و پس از شکست سوریه ،ستیزه گرترین
بخش اخوانالمســلمین علیه دولت سوریه اعالم جهاد کرد .دشمنی جمعیت در ،1973
پس از اعالن قانون اساســی جدید و ســکوالر ســوریه از ســوی حافظ اسد که در آن
سوریه کشوری "دموکراتیک ،تودهیی و سوسیالیست" خوانده شده بود ،اوج گرفت و
اینچنین ،تظاهرات خشونت بار اسالمگرایان رخ نمود.
در میانــهی دههی  ،1970هنگامی که لهیب آتش جنــگ داخلی زجرآوری لبنان را فرا
میگرفت و اسراییل و ســوریه نیز بدان کشیده میشدند ،اخوانالمسلمین یورش همه
جانبهیی را ضد دولت سوریه آغاز کرد.
اخوانالمسلمین در آغاز  ،1976در بسیاری از شهرهای سوریه مانند دمشق به ترور ،بمب
گذاری و عملیات خشونت بار دست زد .سوریه در کشور همسایه اش لبنان ،در میدان
کارزار با اســراییل درگیر بود .این جنگ ،پرده از چهرهی خصمانهی اخوانالمســلمین
علیه اســد بر گرفت .اخوانالمسلمین رهبران ســوریه را "مسلمانان دروغین" میخواند،
و بــه این بهانــه علیه آنها اعالم جهاد کــرد .رهبری این "جهاد" را "عدنان ســعدالدین"،
از اعضای پیشــین اخوانالمســلمین مصر ،داشــت .طالیه داران این نبرد که رزمندگان
زیرزمینی اخوانالمســلمین بودند ،شــخصیتهای حزب بعث ،برجستگان "علویون"،
ماموران امنیتی ،جاسوســان و نیز مستشــاران نظامی اتحاد شــوروی در سوریه را ترور
میکردند .آرام آرام ،دامنهی بحران به تظاهرات خشــونت آمیز و اعتصابات و سرانجام
حمالت تروریستی گستردهتر کشانده شد .در ژوین  ،1979گروهی از تروریستهای
اخوانالمسلمین به مدرسهیی نظامی در شهر "حلب" سوریه حمله بردند .آنها دانشجویان
افسری را در ساختمانی حبس کرده ،آنگاه با جنگ افزارهای خودکار و بمبهای آتش
زا  83تن از دانشــجویان را کشتند .یک سال پس از این فاجعه ،اخوانالمسلمین کوشید
حافظ اسد را ترور کند ،اما ناکام ماند و در مقابل ،دولت سخت به مقابله برخاست .در
اکتبر " ،1980جبههی اســامی سوریه" ،مرکب از حزب آزادی اسالمی ،دو جناح اصلی
اخوانالمســلمین و دیگر گروههای بنیادگرای اسالمی بنیان شد .کارزار اسالمگرایان با
دولت در  1981شــدت یافت و در نوامبر آن سال ،بمب گذاری در اتومبیلها به کشته
شدن بیش از  200نفر از مردم دمشق منجر شد.
اجرای چنین عملیات تروریســتی بوســیلهی اخوانالمســلمین علیه حکومتی که پلیس
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امنیتی خبره و کارآزمودهیی داشت ،مگر با حمایت اردن و اسراییل ممکن نبود .اردن
و اسراییل آشــکارا در لبنان و شمال اردن در نزدیکی مرزهای سوریه ،برای جنگجویان
اخوانالمســلمین پایگاههــای آموزش نظامی بر پا داشــتند .اســراییل از طریق لبنان به
اخوانالمسلمین یاری میرساند؛ بخشــی از کمکها به "نیروهای لبنان آزاد" میرسید که
ارتشــی از نظامیان مســیحی و بعضا شیعی جنوب لبنان برهبری ســرگرد "سعد حداد"،
افســر نظامی کاریزماتیک ،بودند .اسراییل در کشاکش جنگ داخلی لبنان در ،1978
شــمار  20هزار سرباز به لبنان گسیل داشت و هنگام عقب نشینی بخشهایی از لبنان را
زیر ســلطهی "نیروهای لبنان آزاد" برهبری "سعد حداد" که تا میانهی دههی  1980متحد
اسراییل ماند ،باقی گذارد .خودستایی "سعد حداد" در بیانیههایش در آغاز دههی ،1980
پیرامون آموزش به اخوانالمسلمین چنین بود:
"دیروز ،ماژور سعد حداد ،فرماندهی نیروهای لبنان آزاد ،هفتمین پایگاه آموزش نظامی
افراد اخوانالمســلمین را در مناطقی از لبنان آزاد بازگشــود 200 .نفر که اغلب سوری و
شــماری لبنانی هستند ،در این دورهی آموزشی شرکت دارند .ماژور حداد در سخنرانی
گشایش این پایگاه از مربیان نظامی خواست چنان به رزمندگان آموزش دهند که بتوانند
ســوریه را از ســلطهی رژیم علوی حاکم برهانند ....ماژور حداد گفت ’:مسایل نظامی
در ســطح باالیی به شما آموزش داده میشود و از آن میان هنر غافلگیر کردن دشمن را
فرا میگیرید .نمونهی این آموزشــها را نه در منطقه ،که در هیچ جا در جهان نخواهید
یافت"’.
امــا آمــوزش نظامــی از آن گونــه که ماژور ســعد حداد مــورد حمایت اســراییل ،به
اخوانالمســلمین ارایه میکرد ،همزمان در شــمال اردن و در منطقهی محاصره شدهی
مسیحیان مارونی در لبنان که فاالنژیستها شبه نظامیان فاشیست برهبری طایفهی نازی
گرای ُِج َمیل و با پشتیبانی اســراییل ــ اردوهای آمادگی نظامی اخوانالمسلمین را برای
جنگ علیه سوریه هدایت میکردند ،آموزش داده میشد.
اردوگاههای آموزش نظامی در اردن ،کم و بیش آشــکارا فعالیت میکردند .در ،1981
وزیر خارجهی ســوریه ،ملک حسین را متهم کرد که ":سیاست پادشاه اردن برای اعمال
فشار بر سوریه ،اردن را به پایگاه جوخههای مرگ و جنایت اخوانالمسلمین بدل ساخته
است ".پس از دو هفته ،حافظ اسد در یک سخنرانی دراز مدت ،از اردن بدلیل حمایت
از شورش اخوانالمسلمین در سوریه سخت انتقاد کرد و گفت:
"مشکالتی که اخوانالمسلمین در سوریه پدید آورده رو به فزونی است .اخوانالمسلمین
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حلقهی بلحاظ تاریخی ضروری در زنجیرهی پیوندهای امپریالیستی ــ ارتجاعی منطقه
اســت ....طبیعی بود که رژیم اردن و اخوانالمسلمین پشتیبان هم شوند ....نیز طبیعی
بود که اخوانالمســلمین اوامــر اردن را گردن نهد و در مقابــل گروههای این جمعیت
جنگ افزار الزم ،آموزش نظامی و تسهیالت مالی خویش را از اردن بستانند ....ما تنی
چند از جنایتکاران اخوانالمسلمین را در سوریه و در مرز سوریه و اردن دستگیر کرده
ایم .آنها معترفند که در اردن بوده ،پول ،اســلحه و برگههای هویت جعلی از آن کشــور
گرفته اند".
یــک ماه بعد" ،عبدالله عمر" ،از رهبران حزب بعث در ســوریه ،گفت که این کشــور
مدارکی دال بر پشــتیبانی اخوانالمســلمین از ســوی اردن و "فاالنژیستهای لبنان که
اسراییل و امپریالیســم آمریکا از آنها حمایت میکنند" در اختیار دارد .پس از انفجار
ســال  1981در دمشق ،که به کشته شدن صدها نفر منجر شد ،سوریه اخوانالمسلمین را
"مزدوران اسراییل" خواند.
همهی آنچه حافظ اسد و عبدالله عمر ،اخوانالمسلمین را بدان متهم میکردند ،واقعیت
داشت.
گسترهی حمالت سوریه ،بندرت در ایاالت متحده بازتاب مییافت .تنها استثناء نشریهی
"نیوزویک" بود که نوشت ":در پنج ســال گذشته ،اخوانالمسلمین 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 اخوانالمسلمین
پناه میدهد و به آنها فنون نظامی میآموزد ".هر چند ســازمانهای امنیتی و اطالعاتی
ایاالت متحده از آن همه آ گاه بودند ،بسیاری از فعالیتهای تروریستی اخوانالمسلمین
در ســوریه از دید مردم آمریکا پنهان ماند .دیوید النگ میگوید ":ما بســیار بیشتر از
آنچه در روزنامهها و رســانهها گفته میشــد از فعالیتهای اخوانالمســلمین در سوریه
اطالع داشــتیم .من رییس بخش خاور نزدیک دفتر اطالعات و تحقیق بودم .هر چند
احتمــال خطر میدادیم ،از کنار آن گذشــتیم .خوب همیشــه در زندگی احتمال خطر
هست".
حافظ اسد ،اخوانالمسلمین را تهدیدی بالفعل میدانست" .مارتا کسلر" ،تحلیلگر پیشین
ســیا ،میگوید ":اســراییل و اردن با آتش بــازی میکردند .فکر میکنــم آنها متوجه
ســرانجام این بازی خطرناک نبودند .اما حافظ اســد خطر را احســاس میکرد .او پنج
سال برای معامله با اخوانالمسلمین ،چه برای سازش یا همراه کردنشان با خود کوشید و
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سرانجام ،تسلط بر شمال سوریه یعنی یک سوم کشور را از دست داد .آن زمان ،حافظ
اسد در شرف سرنگونی بود و واقعا در مخمصهیی سخت گرفتار آمده بود".
دیپلماتهای ایاالت متحده دست کم از پشتیبانی اخوانالمسلمین سوریه بوسیلهی اردن
آ گاه بودند ،اما مدعی بودند که ایاالت متحده سیاســت بی طرفی پیشــه کرده است.
"تالکوت سیالی" سفیر وقت ایاالت متحده در سوریه ،میگوید:
"از  1978تــا  ،1981زمانی که ســفیر ایاالت متحده در ســوریه بــودم ،به دلیل بمب
گذاریها و ترور ســران بعث ،به وجود جنبشی زیر زمینی در سوریه پی بردم .تا پیش
از  ،1979از وجود جنبشی اسالمی در سوریه آ گاه شده بودیم .در  ،1980زمانی که در
اردن نبودم ،فردی خود را به دفتر حافظ اسد رسانده ،بمبی را به دفتر او پرتاب کرد که
یکی از محافظان اســد را کشت ،اما به حافظ اسد آسیبی نرساند .شورویها که بسیاری
از آنها در سوریه بودند ،با اتومبیلهای بشدت حفاظت شده آمد و شد داشتند".
تالکوت سیالی میگوید که حافظ اسد او را احضار ،و از خشونتهای اخوانالمسلمین
شکایت کرده است .سیالی میافزاید:
"ملک حســین اخوانالمسلمین را با پایگاههایی که در شمال اردن در اختیارشان گذاشته
از خویش خوشــنود ساخته اســت .من به دیدار حافظ اسد رفتم .او گفت ’:میدانم که
ایاالت متحده پس پردهی این مســاله است ’.گفتم ’:مایلم مدرک و دلیل شما را برای این
گفته ببینم .من به شــما اطمینان صد در صد میدهم که چنین نیست ’.آیا ملک حسین
گردانندهی این جریان بود ،نمی دانم".
اما ســیالی در ادامه میگوید ":فکر نمی کنم برای ما مهم بود که اخوانالمسلمین برای
حافظ اسد دردسر آفرین باشد".
بــی گمان ملک حســین از بازیگران اصلی بود .چهار ســال بعــد ،اردن نقش خود در
حمایت از اخوانالمســلمین را پذیرفت و از ســوریه عذرخواهی کرد .ملک حسین در
نامهای به حافظ اســد نوشــت ":اکنون آشــکار اســت که برخی افراد که پیوندهایی با
رویدادهای خونین ســوریه داشــته اند ،در اردن بوده اند ".ملک حسین در نامه اش که
به "اعتراف شــگفت آور" معروف گردید ،میگوید که اردن به اخوانالمســلمین اجازه
فعالیت نظامی علیه ســوریه را در خاک خود داده اســت .اینچنین ،ملک حسین برای
آشتی کردن با حافظ اســد ،میپذیرد که اخوانالمسلمین "قانون شکنانی جنایتکارند و
در میان مردم نفاق میافکنند ".نخست وزیر ملک حسین از دمشق دیدار کرد و پادشاه
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اردن پیرامون "نقشههای شــیطانی این گروه فسادانگیز" هشدار داد .اینگونه ،چند روز
بعد ،صدها عضو ضد سوری اخوانالمسلمین را در اردن گرد هم آوردند.
"رابرت بایر" ،افســر اجرای عملیات ســیا در خاورمیانه و هندوســتان ،ضمن انتقاد از
ســیا بدلیل همکاری با اخوانالمســلمین ،دربــارهی رویاروی خویش بــا این جمعیت
نوشته اســت .بایر در کتابش "هم آغوشی با شیطان" ،مینویسد "سوریه مسالهیی جدی
مینمود .این کشور چشــم انداز صلح در خاورمیانه را بخطر میانداخت ،و واشینگتن
رســما خواهان سرنگونی حافظ اســد بود .بایر میافزاید ":ولی چنانچه اخوانالمسلمین
جایگزین اســد میشد ،شــرایط بســیار دشــوارتر بود ".بایر از ما فوقش" ،تام توییتن"
دربارهی اخوانالمسلمین میپرسد:
" او[تام توییتن] شانه اش را باال انداخت و گفت ’:اردن تنها بدلیل اینکه اخوانالمسلمین
با سوریها دشمن بود ،آنها را پناه داد و برایشان پول فراهم کرد .دشمن دشمن من ،دوست
من است ’.پرسیدم‘ :اردنیها چگونه دربارهی اخوانالمسلمین میاندیشند؟’ پاسخ داد‘:
بــرای جزییات آنها را زیر فشــار نمی گذاریم ،آنها نیــز داوطلبانه چیزی نمی گویند.
اخوانالمسلمین هدف ما نیســت ’.منظور توییتن این بود که نقشهای برای جاسوسی از
اخوانالمســلمین نیست ....مادام که اخوانالمسلمین هدف سیا نبود ،تشکیالت سیا در
اردن نیز پولی برایشان خرج نمی کرد".
آیا ایاالت متحده مستقیما پشتیبان اخوانالمسلمین بود؟ بگفتهی "رابرت بایر" ،پاسخ این
پرســش در اسناد بسیار محرمانه اســت .او میگوید ":برخی میگفتند که پروندههای
مرتبط با این مســاله کدگذاری ویژه دارند ".یعنی تنها کســانی که مستقیما در جریان
کار بوده اند ،به گزارشــات بســیار سری دسترسی داشتند " .عربستان سعودی ــ که ما
حامیش بودیم ــ از جمعیت حمایت مالی میکرد .شیوهی کار چنین بود که شما خیلی
ســاده به دولتها مراجعه میکردید و میگفتید :پولهایی هست ــ شما کار را تمام کنید.
یا ما خود به آنها امکانات و تسهیالت میدادیم".
بگفتهی بایر ،اخوانالمسلمین تنها از سوی سرگرد حداد ،جنگجوی مورد حمایت اسراییل
در جنوب لبنان ،پشتیبانی نمی شد .بایر میگوید ":تنها سرگرد حداد در این جریان نبود،
بلکه جبههی لبنانیها نیز بود" منظور بایر از جبههی لبنانیها طیف راستگرایان مسیحی
لبنان است که پیوندهای نزدیکی با اســراییل داشت" .جبههی لبنانیها اخوانالمسلمین
را در بیروت پشــتیبان بود ،در بخش شــرقی و مسیحی نشــین بیروت ".بایر میگوید
که سیا نتوانســت تهدید بالقوهی جمعیت را دریابد .او میافزاید ":ما به خطر ناشی از
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اخوانالمسلمین توجه نکردیم .تصور ما این بود که آن مشکل خودشان است .این جنگ
ســرد بود که سیاست ما را در خاورمیانه رقم میزد و خوب چنانچه اخوانالمسلمین در
برابر حافظ اســد بود ما رویاروی ملک حســین نمی ایســتادیم ".دربارهی اسراییل نیز
چنین بود و آمریکا مقابل اسراییل نمی ایستاد.
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حماس

دست پروردگاه اسراییل علیه

عرفات ،اکنون خود زیر ضربه اند
در دههی  ،1980اسراییل و اردن ،هر یک به شیوهیی اخوانالمسلمین را پیش راندند.

هماوردی فرجامین میان دولت حافظ اســد و اخوانالمســلمین در شهر  200هزار نفری
حمــاه که همواره پایگاه بنیادگرایان ســنی بوده اســت ،روی داد" .تالکوت ســیالی"،
سفیر پیشین ایاالت متحده میگوید که یک شایعه آغازگر آن رخداد بود .او میگوید:
"شــایعهی سرنگونی حافظ اسد به آن واقعه انجامید ".افراد اخوانالمسلمین که از شنیدن
شایعه سرنگونی اسد ســر از پا نمی شناختند ،همچون جانیان مست به خیابانهای حماه
ریختند و دســت به کشتار صدها سرباز و شخصیت ســوری زدند .سیالی میافزاید:
"اســامگرایان اخوانالمسلمین همهی افســران بعثی حماه را کشتند ".حافظ اسد سخت
برافروخــت؛ چنین رویدادی بــرای او تحمل پذیر نبود .اینچنیــن ،او نیروهای ویژهی
ارتش خویش را به فرماندهی برادرش "رفعت اسد" که به خشونت و کین خواهی شهره
بود ،بسیج کرد .هزاران سرباز سوری وارد حماه شدند ــ سازمان عفو بین الملل  12هزار
ســرباز گزارش کرد و اخوانالمســلمین مدعی بیش از  50هزار شد ــ آنها شورشیان را
ســخت سرکوب کردند و بسیاری را کشتند .پیرامون شمار کشتگان آراء متفاوت است.
مجلهی "تایم" در گزارشهای نخســتینش هزار نفر برآورد کرد .بسیاری از شاهدان تا 5
هزار کشــته تخمین زدند و سرانجام منابع خبری اسراییلی و نیز اخوانالمسلمین ،شمار
کشــتگان را بیش از  20هزار اعالم کردند .در گذر زمان ،ســخن پیرامون واقعهی حماه
بیشتر شد و منتقدان دولت سوریه بوسیلهی آن ،چهرهیی ظالمانه از اسد نمایاندند .ولی
حافظ اســد برای جلوگیری از برانگیختن اخوانالمســلمین ،واکنشی نشان نداد .مجلهی
تایم هفتهها بعد نوشــت" :هیچ نشانی از گسترش شــورش حماه به دیگر نقاط سوریه
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نیست ".سیالی میگوید" :رویداد حماه پایان کار جنبش اسالمی سوریه بود".
با این همه ،اخوانالمســلمین همچنان در ســرزمینهای اشغالی نیرو میگرفت .در آغاز
دههی  ،1980اســراییل اسالمگرایان را در چندین جبهه پشــتیبان بود و پیش از همه ،از
اسالمگرایان نوار غزه و کرانهی باختری رود اردن که در  1987حماس را بنیان نهادند،
حمایت کرد .اردن نیز در جنگ علیه ســوریه از اخوانالمســلمین پشتیبانی کرد و در
افغانســتان ،اسراییل پنهانی به جهاد ضد شوروی و بنیادگرایان وابسته به اخوانالمسلمین
که مجاهدان را رهبری میکردند یاری رســاند .ســرانجام اســراییل از قلب ستیزه گر
جنبش اسالمی ،یعنی ایران ،در خالل جنگ دراز مدت ایران و عراق حمایت کرد.
اما در اســراییل ،همه با سیاســت همکاری با اســامگرایان هم رای نبودنــد .در آغاز،
راستگرایان افراطی اســراییل مانند مناخیم بگین ،نخست وزیر وقت ،اسحاق شامیر ،و
آریل شارون ،وزیر دفاع ،موافق چنین سیاستی بودند و آنرا تجاوزکارانه پیش میبردند.
در مقابل ،حزب کارگر اسراییل خواهان مذاکره با سازمان آزادیبخش فلسطین و دستیابی
به توافقی پایدار بود .اما راســتگرایان افراطی اسراییل ،مخالف هم اندیشی در اصول و
خواســتار ماندن در سرزمینهای اشــغالی کرانهی باختری بودند و برای توجیه ادامهی
اشــغال به تورات دست مییازیدند که "یهودیه" و "ســامریه" ،نامهای کهن فلسطین در
تورات آمده است.
"پاتریک لنگ" ،رییس پیشــین بخش خاورمیانهیی آژانــس اطالعاتی ــ امنیتی وزارت
دفــاع(( ((29دیا) آمریکا میگوید" :واقعیت این اســت که سیاســت اســراییل از منظر
اســتراتژیک نادرست بود ".او میافزاید که همه در موساد ،سازمان جاسوسی اسراییل،
حمایت از شــیخ احمد یاسین و اخوانالمسلمین تحت رهبری او را درست نمیدانستند.
بویژه برخی از افراد موساد که شناخت عمیق تری از اعراب و فرهنگ اسالمی داشتند،
کامال با پشــتیبانی از شیخ یاسین مخالف بودند" .عرب شناسان سازمان امنیتی اسراییل،
سیاست حمایت از اسالمگرایان را نادرست میدانستند .اما رهبران اسراییل میپنداشتند
که این چنین ،نخست تروریستهای سازمان آزادیبخش فلسطین را از سر راه بر میدارند
و سپس حماس را .رهبران اسراییل درک نادرستی از واقعیات داشتند .بیشتر اسراییلیها
اندیشهیی ســکوالر داشتند و تروریستهای اســامی را چون رگباری که به ناگاه فرو
میریزد و آنگاه باز میایســتد ،میپنداشــتند .هدف آنها شکســت ناسیونالیسم عربی
بوسیلهی افراطیون مذهبی بود".
()Defense Intelligence Agency (DIA ((29
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یکی از افســران پیشــین موســاد به نام "ویکتور اوستروســکی" که این سازمان را ترک
گفت و از منتقدان جدی آن شــد ،دو کتاب دربارهی سرویس سری اسراییلیها نوشته
است .بنوشتهی اوستروسکی" ،راســتگرایان در موساد" از اینکه محبوبیت انورسادات،
رییس جمهوری مصر ،اسراییل را به ترک سرزمینهای اشغالی وادارد در هراس بودند.
اینچنین ،آنها پنهانی بگونهیی که کمک اسراییل به اسالمگرایان فاش نشود ،به حمایت
از گروههــای بنیادگرای مصری پرداختند .اوستروســکی ،راســتگرایان اســراییل را به
پشتیبانی تعمدی از بنیادگرایان اسالمی متهم میکند .او میگوید:
"حمایت از بنیادگرایان تندرو اســامی ،منطبق بر اســتراتژی موساد در خاورمیانه بود.
چنانچــه بنیادگرایان زمام امور جهان عرب را بدســت میگرفتند ،مذاکره میان آنها و
غرب منتفی بود و اینچنین باز اســراییل تنها کشور دموکراتیک در خاورمیانه میماند.
بنابراین اگر موساد زمینهی قدرت گرفتن حماس را برای جایگزینی سازمان آزادیبخش
فلسطین پدید آورد ،چنان دورنمایی عینیت خواهد یافت".
اخوانالمســلمین در غزه و کرانهی باختری بدرازای دههی  ،1980از جنبش مقاومت در
برابر اشغال فلسطین نه تنها حمایت نکرد که با همهی توان خویش با سازمان آزادیبخش
فلسطین و بویژه چپگرایان سازمان در دانشگاهها ،ستیز کرد .پیروان شیخ یاسین هنگام
برخوردهای خشــونت آمیز با ناسیونالیستهای هوادار ســازمان آزادیبخش فلسطین از
چماق و زنجیر و حتی ســاح گرم ،اســتفاده میکردند .دانشگاه اسالمی غزه ،میدان
زد و خوردهای بســیار میان هواداران ســازمان آزادیبخش فلسطین که دانشگاهها را دور
از مذهب میخواســتند و افراد اخوانالمســلمین که ســعی در حفظ چهرهی اســامی
دانشــگاهها داشــتند ،بود .تنها در جریان یکی از این درگیریها که در  4ژوین 1983
روی داد ،بیــش از  200دانشــجو زخمی شــدند .منازعــات دیگری از این دســت در
دانشــگاههای "بیرزیت" و "النجاح" در کرانه باختری رود اردن رخ داد .فتح ،شــاخهی
اصلی سازمان آزادیبخش فلسطین ،برای جلب همکاری اخوانالمسلمین و مصالحه با آن
کوشید .اما اخوانالمسلمین به کمتر از اسالمی شدن کامل سازمان آزادیبخش فلسطین و
حذف چپگرایان راضی نبود" .رهبری اخوانالمسلمین خواهان پاکسازی مارکسیستها از
سازمان فتح و اذعان به بیهوده بودن سکوالریسم از سوی سازمان و نیز خواهان همکاری
فتح با گروههای اسالمی بود".
در  ،1983رویــدادی غریــب و هنوز مبهم رخ داد که از نگاه منتقدان احمد یاســین،
گمان پبرامون روابط پنهان او با شــین بت (سازمان امنیت ملی اسراییل) را برانگیخت.
در اوایل  ،1983دولت اســراییل احمد یاســین را بازداشــت کــرد .او متهم بود که "به
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اعضای [مرکز اسالمی] دســتور جمع آوری مخفیانه سالح گرم برای پخش کردن میان
افراد ویژه شــان" ،داده است .مقادیری از این سالحها در خانهی شیخ یاسین پنهان بود.
اینچنیــن ،او به زندان افتاد .آن زمان ،جنبش مقاومت فلســطین در برابر اســراییل ،در
مقایســه با انتفاضهی ســالهای آینده که در جریان آن همهی رزمندگان فلسطینی با هم
متحد بودند ،مقهور شده بود .اما در  ،1983انباشتن سالحهای مرگبار با واکنش جدی
از ســوی اسراییل مواجه شد .هر چند شــیخ یاسین به  13سال زندان محکوم شد ،تنها 1
سال در زندان ماند و سپس آزاد شد .شیخ یاسین در پاسخ به بدگمانی سازمان آزادیبخش
فلسطین پیرامون دستگیری و آزاد شدن فوری وی ،مدعی شد که سالحها نه برای حمله
به نیروهای اسراییلی که برای مبارزه با دیگر گروههای فلسطینی انبار شده بود.
در سالهای  1986و  ،1987شیخ یاسین حماس را بنیان نهاد .حتی آن زمان و در هنگامهی
اوج گرفتن انتفاضه ،گزارش هایی دربارهی پشــتیبانی اسراییل از حماس بود" .فیلیپ
ویلکاکس" ،سفیر پیشین ایاالت متحده و کارشناس ضد تروریسم که رییس کنسولگری
ایاالت متحده در اورشــلیم بوده اســت ،میگوید" :من مدرکــی دال بر رابطهی احمد
یاســین و شین بت ندیدم ،اما اگر این شــایعه درست باشد برای من شگفت آور نیست.
شــخصیتهای ایاالت متحده در اورشلیم در اواخر دههی  1980به طور منظم و مدام با
حماس در تماس بودند و آن را سازمانی پیچیده با ویژگیهای گونه گون میدانستند....
افزون بر فناتیکها و ســتیزه جویان ،عناصر میانــه روتری هم در حماس بودند که به
مذاکره تمایل داشتند".
گرچــه حماس حمایت کویت و برخی از ســعودیهای ثروتمنــد را جلب کرد ،دولت
سعودی به حماس بدگمان بود" .چارلز فریمن" ،سفیر پیشین ایاالت متحده در عربستان
ســعودی ،میگوید" :عربستان ســعودی مایل نبود به ســازمانی که در جبههی اسراییل
است پول برساند .اینچنین ،شاهزاده سلمان ،فرماندار ریاض ،به ریاست کمیتهیی برای
جلوگیری از جمع آوری پول در مساجدی که پایگاه حماس بود ،گماشته شد ".سرانجام
با مستقل شدن تدریجی حماس از اسراییل و اوج گرفتن انتفاضه ،این کمیته از کار باز
ایستاد و به راه مخالف رفت .چارلز فریمن میگوید" :برخی اعضای خاندان سلطنتی
سعودی به حماس کمک مالی میرسانند".
میان دولتمردان ایاالت متحده بویژه عرب شــناس و مراکز قدرت مخالف اســراییل در
پنتاگون بر ســر پیدایش حمــاس اتفاق نظر نبود" .آژانس اطالعاتــی ــ امنیتی وزارت
دفاع" ،پیرامون قدرت گرفتن اســامگرایان فلسطینی هشدار داد و برای بررسی جنبش
اســامی از میانهی دههی  ،1980به جمع آوری اطالعات آغاز کرد" .لنگ" میگوید" :
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در آغاز جنبش اســامی فلسطین مورد توجه ما نبود .در پایان دههی  ،1980چون پیشتر
دربارهی این جنبش ننوشته بودند ،ما گزارشی دربارهی آن نوشتیم .اما دوستان و حامیان
اسراییل در دولت ریگان ما را از ادامهی کار باز داشتند".
ســازمان آزادیبخش فلســطین ،حتی پــس از قیام فلســطینیان که از  1987آغاز شــد،
حماس و شــیخ یاسین را به همکاری با "رژیمهای واپســگرای عرب ...و بند و بست با
اشغالگران اســراییلی" متهم میکرد .یاسر عرفات ،رییس سازمان آزادیبخش فلسطین و
رییس جمهور دولت فلســطینی ،در مصاحبه با یک روزنامهی ایتالیایی گفت" :حماس
زادهی اسراییل است و اسراییل در دورهی نخست وزیری اسحاق شامیر پول و بیش از
 700موسســه ،و از آن میان مدارس ،دانشــگاهها و مساجد در اختیارشان گذارده است".
عرفات در ادامه گفت که اسحاق رابین ،نخست وزیر پیشین اسراییل ،در حضور رییس
جمهوری مصر ،حسنی مبارک حمایت اسراییل از حماس را پذیرفت و آن را "اشتباهی
هولناک" خواند.
تاسیس حماس با آغاز نخستین انتفاضهی فلسطین در  1987-93همزمان بود .انتفاضه،
نخستین خیزش سازمان یافتهی فلسطینیان در سرزمینهای اشغالی بود که همه گروههای
فلســطینی و از آن میان حماس و ســازمان آزادیبخش فلســطین از آن حمایت کردند.
انتفاضه تاکتیکهای خشــونت آمیز و مســالمت آمیز را همزمــان بکار گرفت و تاثیر
بسزایی بجا گذاشت .انتفاضه مسالهی فلسطین و اسراییل را کانون توجه جهانیان کرد و
چهرههای میانه رو اســراییلی مانند "اسحاق رابین"" ،شیمون پرز" و "ایهود باراک" را به
مذاکره با سازمان آزادیبخش فلسطین واداشت .گشایش گفتگوهای صلح در شهر اسلو
نروژ که به مذاکرات اسلو معروف شد برای نخستین بار پس از توافق اسراییل و سازمان
آزادیبخش فلسطین در  ،1967اندکی امید به آینده را زنده کرد.
حماس که پیشتر نیز علیه دیگر گروههای فلسطینی تنها به خشونت دست یازیده بود،
اینبار نیز و در جریان انتفاضه با جنگ به میدان نبرد با اسراییل گام نهاد که با سرکوب
از ســوی اسراییل مواجه شد .اینگونه ،بسیاری از رهبران حماس و شیخ احمد یاسین در
 1989دستگیر شدند .هرچند حماس نیز از انتفاضه حمایت کرده بود ،کشمکش میان
ســازمان آزادیبخش فلسطین و حماس ادامه داشــت .هرگاه سازمان آزادیبخش فلسطین
و حزب کارگر اســراییل به توافق میرســیدند ،سیل خشــونت حماس برای بر هم زدن
گفتگوها روان میشــد .تحلیلگری مینویســد" :همواره بر هم زدن جریان گفتگوهای
صلح هدف واقعی حماس بوده که زمینهی طغیان جاه طلبی سیاســی حزب لیکود شده
است .هرگاه چنین به نظر رسیده که مذاکره کنندگان اسراییلی و فلسطینی گامی برای
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صلح برمی دارند ،تروریسم حماس گفتگوی صلح را ناکام گذارده و دو سوی مذاکره
را به باز پس نشستن واداشته است".
حماس با خشــونت گرایی در تالش برای نشــان دادن برتریش بر ســازمان آزادیبخش
فلسطین بوده است" .ری حنانیا" در گزارشی مینویسد:
"هرچه گفتگوهای صلح حزب کارگر اسراییل و یاسر عرفات برای صلح پیشتر میرفت،
حماس بیشــتر به خشونت دســت مییازید( .در همین دوران اســت که علی خامنهای
رهبر جمهوری اســامی نیز عرفات را بدلیل گفتگوهای صلح اســلو خاین خطاب کرد
و مواضعی مشــابه اخوانالمســلمین و حماس علیه سازمان فتح و رهبر آن عرفات اتخاد
کرد -راه توده) هنگامی که ســران سازمان آزادیبخش فلسطین ترور چندین توریست را
که در مصر و در فوریه  1990روی داد ،تقبیح کردند ،گروههایی از حماس ســوار بر
اتومبیل در خیابانهای شــهرهای بزرگ فلسطین با بلندگو از آن کشتار ستایش کردند و
سازمان آزادیبخش فلسطین را به باد انتقاد گرفتند".
در حالی که حماس در کنار دیگر ســازمانهای اسالمی مانند جهاد اسالمی فلسطین و
حزب الله مذاکره با اســراییل را رد میکردند ،راستگرایان اسراییل نیز برهبری "بنیامین
نتانیاهو" و "آریل شــارون" در حزب لیکود ،اساسا با دادن امتیاز به فلسطینیها از سوی
اســحاق رابین  ،شــیمون پرز و ایهود باراک مخالفت میکردنــد .از  ،1993مخالفت
حزب لیکــود و حماس با گفتگوهــای صلح و برانگیختن فضا برای هر دو ســودمند
میافتاد ،آنها دستهای یکدیگر را میشستند.
حمــاس از آغاز ،توافق اســلو را به زیــان خویش یافت" .در جریــان گفتگوهای صلح
اســلو (ســپتامبر  1993تا ســپتامبر  )2000بخشهای سیاســی و نظامی جنبش اسالمی
که زیر ســلطهی حماس بودند ،ضعیف شــده بودند ".دولت اســراییل به رهبری حزب
کارگر و ســازمان آزادیبخش فلســطین برای بزیر کشــیدن حماس هماوا شدند .افزون
بر آغاز دســتگیری و اعدام رهبران حماس ،فلســطینیان سکوالریست نیز برای حمایت
از گفتگوهــای صلح به تکاپو افتادند .مخالفت همگانی با تروریســم فراگیر بود .ولی
راستگرایان اسراییل همراه جوخههای مرگ و ترورشان توافق اسلو را ناکام گذاردند .در
فوریه  ،1994تروریستی اسراییلی با نام "باروخ گولدشتاین" ،از اعضای جنبش افراطی
"کاخ" ،وارد مسجدی در "الخلیل" ــ در کرانهی باختری ــ شد و شماری از نماز گزاران
را کشــت .این کشــتار روحی دوباره در کالبد حماس دمید زیرا آن را حمله به اســام
نمایاند و در پاســخ ،جهاد را واجب شــمرد .اینچنین موج تازهیی از بمب گذاریهای
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انتحاری آغاز شد .پس از آن ،در نوامبر  ،1995تروریست اسراییلی دیگری تحت القای
حزب لیکود ،اســحاق رابین ،نخســت وزیر اســراییل را ترور کرد .مرگ اسحاق رابین،
خالیی سیاسی در گسترهی سیاست اســراییل پدید آورد .ادامه یافتن بمب گذاریهای
انتحاری حماس ،رای دهندگان اسراییلی را رد چنان فضایی از وحشت همه گیر گرفتار
کرد که سرانجام ،حزب لیکود برهبری نتانیاهو زمام دولت را در  1996بدست گرفت.
نتانیاهو که گفتاری خصمانه داشت ،سرکوب همهی گروههای فلسطینی را آغاز کرد و
در  ،1997دســتور کشــتن یکی از سران حماس در اردن را داد که ناکام ماند .اما ،شیخ
احمد یاســین در امان بود .در پی اقدام ناکام اســراییل ،این کشور و اردن در هماهنگی
با هم ،شــیخ یاسین را از زندانی که یاسین از ســال  1989در آن بود ،رهاندند .به ناگاه،
دیگر بار شیخ یاسین در پهنهی کارزار غزه رخ نمود .او باز به توافق نامهی اسلو تاخت
و به سازماندهی علیه سازمان آزادیبخش فلسطین آغاز نهاد.
همین ماجرا دیگر بار در ســال  2000تکرار شــد .دولت نتانیاهو در ســال  1999سقوط
کرد و ایهود باراک جایگزین او شــد .باراک ،سازمان آزادیبخش فلسطین را به مذاکره
خواند و با یاری بیل کلینتون به تفاهمی جامع رسیدند .اما باز هم ،راستگرایان اسراییل،
اسالمگرایان افراطی را برانگیختند .در سپتامبر  ،2000آریل شارون بگونهیی برانگیزاننده
از الحرم الشــریف ،یکی از اماکن مقدس اســامی دیدار کرد .این نقشه برای تحریک
بنیادگرایان اخوانالمســلمین طرح شــده بود که موفق نیز بود .پیامد آن انتفاضهی دوم
( 2000تا  )2004بود .بمب گذاریهای انتحاری به کشــتار بســیاری از یهودیان منجر شد
و اینچنین ،رای دهندگان اســراییلی که به دنبال امنیت جانی بودند ،به آریل شــارون
روی نهادند .آریل شــارون با آراء بسیار ،نخست وزیر اسراییل شد .امیدها برای ادامهی
گفتگوهای صلح میان ســازمان آزادیبخش فلسطین و اسراییل رنگ باخت .ناظرانی که
از دیرگاه سیاست اســراییل را دنبال میکردند ،از بقدرت رسیدن آریل شارون شگفت
زده شــدند؛ کســی که در دههی  ،1950در ســمت فرماندهی واحــدی بدنام معروف
به  ،101ســازمانده حمالت تروریســتی علیه فلسطینیان بود .کســی که مسوول کشتار
صدها پناهندهی بی گناه فلسطینی اردوگاههای " صبرا" و " شاتیال"ی بیروت ،بوسیلهی
فاالنژیســتهای لبنانی متحد اسراییل در جریان تجاوز نظامی اسراییل به لبنان در سال
 1982بود .ژنرال شــارون را " بولدوزر" نامیده اند .شارون همهی تالش خویش را برای
نابود کردن ســازمان آزادیبخش فلســطین و دولت فلســطینی بکار بست .یاسر عرفات
در بند حماس و شــارون گرفتار بود؛ قســاوت و شرارت حماس بر دوام بود و شارون،
عرفات را مسوول جنایات حماس میشناساند و در مقابل از سازمان آزادیبخش فلسطین
انتقام میکشید.

«بازی شیطانی»

217

دولتهای شارون و بوش از مذاکره با عرفات سر باز زدند ،و رهبران سازمان آزادیبخش
فلسطین را به حاشــیه راندند .اینچنین ،فضای بیشتری برای رشد حماس فراهم میشد.
پیامد چنین امری آشــکار بود .در  ،1996تنها  15درصد فلسطینیها حامی اسالمگرایان
بودند ،در سال  ،2000نیز  17درصد آراء انتخاباتی بسود اسالمگرایان بود اما در 27 ،2001
در صد فلسطینیها از حماس پشتیبانی کردند و در سال  ، 2002آراء دانشگاه "بیرزیت"
در کرانهی باختری آشــکار ساخت که  42در صد از فلسطینیان پشتیبان دولتی اسالمی
برهبری حماس هستند" .روی" میگوید :این نتیجه " کامال بی سابقه بود".
گاه چنین مینمایید که گویی شــارون کمترین امکان مصالحه میان سازمان آزادیبخش
فلسطین و حماس را نیز از بین میبرد .حتی هنگامی که شارون نیازمند کمک سازمان
آزادیبخش فلســطین برای واداشــتن حماس به دست کشــیدن از حمالت انتحاری بود،
همان رویه را پیشــه کرد .درســال  ،2001زمانی که سازمان آزادیبخش فلسطین از حماس
برای پایان دادن به حمالت تروریســتیش قول گرفت ،آریل شــارون دســتور قتل یکی
از ســران برجســتهی حماس را داد" .الکس فیشمن" ،در روزنامهی اســراییلی "ایدیوت
آخرونوت" نوشــت" :هر کس چراغ سبز این اقدام را داده است ،بخوبی آ گاه است که
اینچنین ،توافق میان حماس و دولت فلســطینی را بر هم میزند ".باز ،در سال  ،2002تنها
 90دقیقه پیش از آن که شیخ یاسین اعالم آتش بس کند ،اسراییل یکی از دفاتر حماس
در غــزه را بمبــاران کرد و  17نفــر را که  11تن از آنان کودک بودند ،کشــت" .روی"
مینویســد" :برخی تحلیلگران بر این باورند که اسراییل همزمان با هدف گرفتن رهبران
حماس ،استراتژی دیرینه اش را در بر انگیختن حماس در برابر گروههای ناسیونالیست
و سکوالریســت فلسطینی بعنوان شیوهیی برای ناکام گذاردن قطعی [دولت فلسطینی]
پی میگیرد و اینگونه ،در راه نابودی ناسیونالیسم فلسطین گام بردارد".
ارتش و ســرویس مخفی اسراییل ،شیخ احمد یاسین و بسیاری دیگر از سران برجستهی
حماس را در ســال  2004ترور کردند .اما حماس همچنان رو به پیش مینهاد .در ســال
 ،2004آریل شــارون اعالم کرد که اســراییل بطور یکجانبه از نوار غزه عقب نشــینی
میکند .پس از سالها خشونت ،چنانچه اسراییل از نوار غزه باز پس مینشست ،حماس
در نبود یاسر عرفات ،یگانه نیروی توانمند در غزه میبود.
داســتان حماس ــــ از سازمانی دست پروردهی اسراییل تا انتقام گیرندگان از سازمان
آزادیبخش فلســطین ،تا منبع اصلی خشــونتهای ضد اســراییلی در نوار غزه و کرانه
باختری ــــ گســترش سیاسی اسالم گرایان را از دههی  1960تا دههی  1990و فراتر از
آن در اشــکال گونه گون سبب شد .از نگاه اسراییل ،رشد و دگرگونی حماس در خالل
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چند دهه ،به زلزلهیی مهیب میمانســت ،و آن به اسراییلیها آموخت که اسالم سیاسی
نه چنان نیرویی اســت که بتوان آنرا بازیچه کرد .اما رادیکالیزه شــدن جنبش اسالمی
فلســطین در مقایســه با پس لرزههای آینده ،زلزلهیی مهیب نبــود .زلزلهی اصلی همان
بود که در  1357ایران را لرزاند ،شــاه ایران را ســرنگون کــرد و به پیدایش جمهوری
اســامی ایران انجامید .رویدادی که یکی از قدرتمندترین کشــورهای منطقه را به کام
اسالمگرایان کشاند و راستگرایی اسالمی را در سراسر خاورمیانه توانمند ساخت.
شاید جنبشهای اسالمی که بوســیلهی ایاالت متحده ،ضدسوریه و سازمان آزادیبخش
فلســطین بکار گرفته شدند از دید آمریکا بازیچههایی کم ارزش بودند ،اما ایران ،یکی
از دو تکیــه گاه ایــاالت متحده در منطقه ،در قلب منافــع خاورمیانهیی ایاالت متحده
بود .انقالب شــیعی در ایران ،ایاالت متحده را واداشــت تا برای نخســتین بار به نقش
دوگانهی راســتگرایی اســامی چونان شمشــیری دو دم که میتواند با غرب بســتیزد،
جدیتر بیندیشد.
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آیت الله خمینی

سوار بر توفان انقالب

از همان دروازهای وارد شد

که امریکا از آن غافل مانده بود
تنــد باد انقالب  1357ایران ،ایــاالت متحدهی آمریکا را بس شــگفت زده کرد .یک
آن ،چنیــن مینمود کــه انقالبی چون انقالب ایران ،جایــگاه امپراتوری ایاالت متحده
در خاورمیانه را یکســره فرو ریزد ،عربستان ســعودی و شیخ نشینهای خلیج فارس را
نیز درنوردد ،و حکومتهای پادشــاهی عرب ــــ از اردن تا مراکش ــ را در هم پیچد.
شخصیتهای ایاالت متحده ،وحشت زده ،بررسی امکان گسترش انقالب اسالمی ایران
به دیگر نقاط را به سیا محول کردند و دولت ایاالت متحده شماری چند از کارشناسان
خویش را در زمینهی اســام ،برای پیش بینــی دورنمای انقالب ایران بخدمت گرفت.
متخصصان امنیت ملی آمریکا از شــکاف در کمربند سبز ،در امتداد مرزهای جنوبی
اتحاد شــوروی و امکان بهره گیری اتحاد شــوروی از انقالب ایران برای کوتاه کردن
دست ایاالت متحده از منافعش در منطقه بیم داشتند.
اسالم سیاسی ،برای نخستین بار به کانون پهنهی سیاست گام میگذارد ،که میتوانست
پیامدهای ژرفی بر جای نهد .دیگر اسالم سیاسی در ایران ،افغانستان ،پاکستان و دورتر
نیرویی در حاشیه نبود ،و میرفت تا سبب ساز دگرگونیهای فراگیر در منطقه شود .از
نگاه تحلیلگران ،پیدایش رژیمهای اســامی از شمال آفریقا ،مصر و سودان ،تا سوریه،
عراق ،عربســتان سعودی و سرانجام پاکستان و افغانســتان دور از ذهن نبود .اما ،آنگاه
که غبارها فرونشســت ،جایــگاه آمریکاییها همچنان پا بر جا بــود .در ظاهر ،ایران از
ســیطرهی آمریکا برون شده بود ،اما دیگر نقاط این امپراتوری همچنان از قهر انقالب
در امان ماند .چنین مینمایید که جز ســودان که راستگرایان اسالمی در دههی  1980به
قدرت رســیدند ،ســرایت انقالب ایران به دیگر نقاط مهار شده بود .اینچنین ،بسیاری
از سیاستمداران ،جاسوسان و کارشناســان مسایل خاورمیانه ،روند امور را چون گذشته
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پنداشــتند ،گویی همه چیز به جای خود بازگشته است .انقالب ایران تنها موردی ویژه
پنداشته شد و هرچند ایران را خطری برای منطقه میدانستند ،ایاالت متحده راستگرایی
اســامی را دشمنی جدی نشــمرد .ایاالت متحده همچنان پیوند نزدیک خود را ــ نیز
روابط پنهان از کانال ســازمانهای اطالعاتی ــ با عربســتان ســعودی و پاکستان ،دو دژ
بنیادگرایان ســنی ،نگه داشت .شورش اسالمگرایان علیه ســوریه و سازمان آزادیبخش
فلســطین در دههی  1980به اوج رســید ،اما نه تنها این وقایع نتوانســت هشداری برای
سیاســت ایاالت متحده شود ،که آمریکا  3میلیارد دالر برای حمایت از مجاهدان افغان
که چون راســتگرایان مذهبی در ایران اهدافی از یک نوع داشتند ،هزینه کرد و اتحاد
ایاالت متحده و راستگرایی اسالمی پیشتر رفت.
ایاالت متحده به شــیوههای گوناگون برای تماس با جمهوری اســامی ایران کوشید.
لیبرالهای دولت کارتر برای دوســتی و نزدیکی با اسالمگرایان میانه روتر پیرامون [آیت
الله] خمینی که درسخواندهی آمریکا و اروپا بودند و عبای مذهبی بر تن نمی کردند،
تــاش داشــتند .در مقابل ،نو محافظــه کاران و از آن میان دولتمــردان ریگان به آیت
اللههای تند رو قم که در تهران قدرت واقعی را در دســت داشــتند ،روی نهادند .با این
همه ،هیچ یک از این سیاستها موثر نیفتاد و در ربع سدهی آینده ،ایران سیاست ایاالت
متحده را مسحور ساخت.
انقالب ایران ،ایاالت متحده را حیران و پریشــان کرد .از  1356که نخســتین نشانههای
قیام هویدا گشــت ،تا خیزش انقالب ،ســقوط شــاه ،جنگ داخلی تا  )1981(1360و
تثبیت رژیم روحانیون مذهبی در دههی  ،1360سیاست ایاالت متحده در برابر همه این
رویدادها نشان از سردرگمی و تناقض داشت.
در آغاز ،واشــنگتن همچنان به شاه ،متحد مورد اعتماد خویش تکیه داشت .در دههی
 ،1350ســرویسهای اطالعاتی ــ امنیتی ایاالت متحــده بتناوب خبر از ثبات و امنیت
رژیم شاه میدادند .این برآوردهای خوش بینانه ،بسیاری از سیاستگزاران ایاالت متحده
را به این باور رســاند که خطر جدی شاه را تهدید نمیکند .این تلقی تا آستانهی انقالب
ادامه یافت .در این گزارشــها ،جنبش اســامی ایران جدی گرفته نمی شد .کمک سیا
به اســامگرایان در  28مرداد  1332امری متعلق به گذشته بود ،زیرا در خالل دهههای
پســین ،شاه ،روحانیون را به حاشــیه راند ،برخی از آنان مانند [آیت الله] خمینی تبعید
و دیگران با حکومت همراه شــده بودند .وزارت خارجه و سیا ،از اسالم در ایران چشم
پوشیدند و شاه نیز که همواره به تماس آمریکاییان با روحانیون ،حتی سربزیرترین آنها
و حتی روحانیون دولتی ،سخت خرده میگرفت از آن خشنود بود.
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اما پس از آن که دولت کارتر در  1977شورای امنیت ملی را در اختیار گرفت ،ایاالت
متحده شاه ایران را به انجام اصالحات و گفتگوهای پنهان با گروههای اپوزیسیون و از
آن میان رهبران سرشناس مذهبی واداشت .این مساله به تضعیف جایگاه شاه ،سردرگمی
حاکمیت او ،و به میدان آمدن راســتگرایان مذهبی انجامید .هدف ایاالت متحده از این
سیاســت نه انقالب ،که امید آمریکا به ثبات سلطنتی مشروطه و وابسته به آمریکا بود.
شــایعهی ابتالء شــاه به ســرطان ــ که ظاهرا گزارشهای منابع اطالعاتی ایاالت متحده
آنرا تایید میکردند ــ و تکرار آن برای پیشــبرد این کوششها موثر بود( .براستی شاه به
ســرطان مبتال بود و در  1980در تبعید درگذشت ).آنها که سیاست اصالحات را دنبال
میکردند ،بر این باور بودند که شــاه به ســامت آنرا از ســر میگذراند و در پی آن
برجستگان روشنفکری ،وارثان کهنسال جبههی ملی دکتر مصدق ،تکنوکراتها و عناصر
کم دانش و میانه روتر شــیعه بیشــتر قدرت مییابند .آنچه دولتمردان ایاالت متحده از
درک آن عاجز بودند امکان بدســت گرفتن رهبری جنبش ضد شاه بوسیلهی افراطیون
مذهبی ،آن هم بدست چهرهیی پوالدین و کاریزماتیک چون آیت الله خمینی بود.
امــا بعدها ،در میانهی جریان انقالب ــ بویژه از نوامبر ( 1978آبان  )1357تا تســخیر
تهران بوســیلهی [آیت اللــه] خمینی در فوریــه ( 1979بهمن )1357ــــ دولت کارتر
دســتخوش کشمکشهای درونی بســیار بود؛ برخی بر این باور بودند که ایاالت متحده
بایست از پشتیبانی شاه دست بشــوید ،در مقابل کسانی خواهان کودتایی خونین علیه
انقالب بودند .در آن چهار ماه بحرانی و سرنوشــت ساز انقالب ،ایاالت متحده بلحاظ
سیاســی کامال سردرگم بود و سیاست معینی نداشت .دیگر برای تغییر مسیر رویدادها
دیر شــده بود .شاه گریخت ،رژیم او فرو ریخت و جمهوری اسالمی ایران متولد شد.
آنها که سیاســت دست کشیدن از شاه را دنبال میکردند ،انقالب را دست کم گرفتند
و اکنــون نیــز به روی کار آمدن رژیمــی دموکراتیک ،با اندک ماهیت اســامی و نه
دیکتاتوری امیدوار بودند .آن دســته از دولتمردان آمریکایی نیز که به کودتا امید بسته
بودند ــ کودتایی که به دهها هزار کشته منجر میشد ــ ژرفای توان جنبش [آیت الله]
خمینی را درنیافتند .این گروه بر پندار پوچ دســت داشــتن اتحاد شــوروی در جریان
انقالب پای میفشــردند .آنها استدالل میکردند که چگونه ممکن است متحد نیرومند
آمریکا ،حاکمیت با ثبات شاه ،بدون دخالت مسکو سرنگون شود؟
پس از انقالب نیز ،سیاست آمریکا در برابر انقالب نه چندان روشن بود .ایاالت متحده
کارشناسان انگشت شماری در زمینهی جنبش اسالمی ایران داشت .بیشتر دیپلماتهای
ایــاالت متحده که پــس از انقالب به ایران رفتند ،متخصص مســایل ایــران نبودند ،و
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دربارهی اســام یا [آیت الله] خمینی شــناخت اندکی داشتند .بســیاری از ایشان برای
پیشبرد سیاست همزیستی مسالمت آمیز با جمهوری اسالمی ،سخت تالش میکردند،
اما با اشغال سفارت آمریکا بوسیلهی انبوه مردم خشمگین در نوامبر (1979آبان )1358
این سیاســت شکست خورد .یاران غیر روحانی [آیت الله] خمینی مانند ابراهیم یزدی،
صادق قطب زاده و ابوالحســن بنی صدر که درســخواندهی غــرب بودند ،در جریان
"انقالب دوم" و در پی اشــغال ســفارت آمریکا ،به حاشــیه رانده شــده ،روحانیون ،با
مرکزیت قم و [آیت الله] خمینی تسلطی دیکتاتور گونه یافتند.
همزمان ،افراطیون ایاالت متحده نیز مایل نبودند ایران را از دست دهند .برخی از آنها،
گرایش اســامی انقالب ایران را تهدیدی برای اتحاد شوروی میدانستند و روی هراس
مذهبیون حاکم از همسایهی شمالی و دشمنی اسالمگرایان با کمونیسم برای بازگرداندن
ایــران به جبههی ایاالت متحده حســاب میکردند .این نگرش تا آنجا پیش میرفت که
حامیان اســراییل ــ و البته خود اســراییل ــ روحانیون ســتیزه جو و تندرو را متحدان
بالقوه میپنداشــتند .حتی در هنگامهی بحران اشــغال سفارت آمریکا ،رونالد ریگان و
نو محافظه کاران برای تماس با روحانیون دســت بکار شــدند .در میانهی دههی ،1360
نو محافظه کاران ،ســرویس اطالعاتی ــ امنیتی اســراییل و سرهنگ "الیور نورث" ،از
شــورای امنیت ملی ،همراه "بیل کیسی"  ،رییس ســازمان سیا به مرد خاکستری ایران،
علی اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک شدند.
کارکــرد انقالب مذهبی در ایران چیزی بیش از ســرنگون ســاختن حاکمیت یکی از
پراهمیت ترین نگهبانان آمریکا در منطقه و کوتاه کردن دست آمریکا بود .انقالب ایران
دگرگونی بنیادین ماهیت راســتگرایی اسالمی را متبلور ساخت؛ گونهیی دگرگونی که
آغاز شکل گیری آن به زمان پیدایش اخوانالمسلمین در دهههای گذشته باز میگشت.
همچنان که راستگرایی اسالمی در خالل سالیان دههی  ،1970نیرو میگرفت ،بر اعتماد
به نفس آن افزوده میشــد و بخشهایی از آن رادیکالیزه میگشت .شاخههای خشونت
گرای اسالمگرایی که با پیدایش سازمانهای زیرزمینی اسالمگرایان تروریست در مصر
مشخص میشود ،رژیمهای وابسته به غرب را به چالش میکشیدند و جنبش تروریستی
حــزب الله در لبنــان قدرت مییافت .اینچنیــن ،انقالب ایران الهام بخش بســیاری از
گروههای اسالمگرا شد و ســازمانهای وابسته به اخوانالمسلمین نمود سیاسی بیشتری
یافتند.
اشــتباهات ایاالت متحده در جریان انقالب ایران و پس از آن ،بلحاظ تراژیک یادآور
آثار شکســپیر بود .در این میان ،سازمانهای اطالعاتی ایاالت متحده شایستهی بیشترین
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سرزنشها هستند .از رویداد "پرل هاربر" تا رخداد یازده سپتامبر  ،2001سقوط شاه ایران
بارزترین شکست ایاالت متحدهی آمریکا بوده است .زمانی که ایاالت متحده مشتاقانه
به مجاهدان افغانســتان یاری میرســاند و به روحانیون میانه رو تهران دست مییازید،
تقریبا هیچ کس در ســرویس اطالعاتی آمریکا کلیــت انقالب ایران را درک نکرد .از
منظر جامعهی آمریکایی ،چشــمان درهم کشیده و رخســار اخم آلود آیت الله خمینی،
نمــاد پدیداری تهدیدی نوین در گســترهی جهان بود .اما دیپلماتها و شــخصیتهای
اطالعاتی و امنیتی ایاالت متحده ،همچنان درک عمیقا نادرســتی از راستگرایی اسالم
سیاســی داشتند .حتی آنگاه که قدرت اسالم سیاسی در حوادثی مانند رویداد خونبار
مکه ،جنگ داخلی در ســوریه و ترور انورســادات رخ نمود ،ایاالت متحده نشانهها را
درنیافت .پس از انقالب ایران نیز ،اسالمگرایی به صورت جنبشی جهانی با همبستگی
دینی و دارای محافل پنهان نگریســته نشــد ،بلکه آنرا جنبشی ایدیولوژیک و پراکنده
در کشــورهای مختلف پنداشــتند .ســاده لوحان ،انقالب ایران را موردی خود ویژه از
قدرت یافتن دیکتاتوری محافظه کاران پنداشــتند که شکل ستیزه گری شیعی گرفته و
بازتابی در میان اکثریت ســنی مسلمان نخواهد داشت .دیگران ،باز به گونهیی متفاوت
ســاده دل ،بر این پندار خطرناک بودند که میتوان اســامگرایی به شــیوهی ایرانی و
از نوع اخوانالمســلمین را در افغانســتان و آســیای مرکزی برای منکــوب کردن اتحاد
شــوروی به کار بست .هر چند در قلب اسالمگرایی ،آشکارا احساسات ضد آمریکایی
هویدا بود ،برجســتگان واشنگتن ــ از "زبیگنو برژینسکی" ،مشاور امنیت ملی جیمی
کارتر ،تا "بیل کیسی" ،رییس سیا در دولت رونالد ریگان ــ اسالم سیاسی را پیاده نظام
آنچه برژینسکی "شــطرنج بزرگ" میخواند ،میدانستند و این سیاست را خصمانه پی
میگرفتند.
بازگشت آیت الله
دوم فوریه  ،1979درســت یک روز پس از بازگشت پیروزمندانهی آیت الله خمینی به
ایران" ،جورج لمبراکیس" ،شخصیت ارشد سفارت ایاالت متحده در تهران ،نامهیی بلند
باال به واشــنگتن فرســتاد .لمبراکیس در نامهی خویش دربارهی قدرت گیری خمینی
و هوادارانش ســخن میگوید .نشانی از نگرانی در این نامه نیست .ارزیابی لمبراکیس
ارزش باز گفتن را در اینجا دارد ،زیرا درک نادرست ایاالت متحده پیرامون جنبش آیت
الله خمینی را آنهم تنها چند روز پیش از آنکه وی بر ایران مســلط شود ،نشان میدهد.
لمبراکیس مینویسد:
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"تــا بــه امروز ،بهترین ارزیابی ما این اســت که توان جنبش اســامی شــیعه در برابر
کمونیسم ،بســیار سازمان یافتهتر از مخالفان آنها اســت ،نیز باورهایی روشنگرانهتر از
آنها دارد .اســام بیش از هر ایدیولوژی غربی دیگری چون کمونیسم ،در ذهن ایرانیان
رســوخ کرده اســت .اما ،بافت حاکم چندان روشــن نیســت ،و کامال سمت و سویی
مشخص نیافته است .البته هنوز ممکن است که گرایش روشنفکران ضد روحانیون در
روند حاکم شــدن نیروها و الیه بندیهای آینده جایگزین شــده ،فرایندی دموکراتیک
بشیوهیی غربی که در نگاه نخست آشکار نمی نماید ،آغاز شود.
اســامگرایان و جنبش آنها ،آنگونه که شاه و برخی مشاهده گران غربی نمایانده اند،
ناتوان و نادان نیســتند .این جنبش بســیار بهتر از گروههای دیگر بر احساسات مردم و
ســرمایهی بازاریان مسلط است .جنبش اسالمی به شــیوههای گوناگون نگرش اصالح
طلبی و ســنت گرایی ایرانی را پشــتیبان اســت ،همان چیزی که برای بیشتر ایرانیها
فریبندهتر از مدل کمونیستی اتحاد شوروی و چین است.
از ســوی دیگر ،این جنبش نمی تواند کارکردی در شــکل پارلمانتاریسم ،آنگونه که ما
در شیوهی دموکراتیک غربی میشناســیم ،بیابد....احتماال بخش بزرگی از قدرت در
انحصار یک شــورای اســامی خواهد بود .اگر چه ترکیب چنین شورایی هنوز روشن
نیســت ،بر اساس برنامهی جنبش ،به نظر میرسد که رهبران سیاسی به جای روحانیون
برای قانونگذاری و اجرای سیاســتهای دولت انتخاب شــده انــد ....گمان میرود که
جنبش اســامی ناچار از پذیرش حضور گرایشــهای غربی در دولتی متشکل از طیف
گستردهی جنبش اپوزیسیون شود".
یکم فوریه ،تنها یک روز پیش از نوشــته شدن نامهی لمبراکیس[ ،آیت الله] خمینی از
پاریس به ایران بازگشــت .پس از  9روز ،دولت موقت ایران ســقوط کرد و روحانیون،
دیکتاتوری خویش را بنا کردند که تا بیش از ربع سده ،همچنان پاییده است .کارتر به
حکومت جدید ایران خوشامد گفته ،خوشبینانه به رهبران آن نزدیک شد ،اما رویدادی
بدشــگون در  14فوریه روی داد؛ جمعیتی از هواداران خمینی کنترل ســفارت ایاالت
متحده را بدست گرفتند .نه ماه بعد ،دانشجویان پیرو خط امام ،سفارت آمریکا را اشغال
کردند و شمار زیادی از کارکنان سفارت را بیش از یک سال به گروگان گرفتند و نقش
آفرین بزرگ ترین بحران دیپلماتیک تاریخ آمریکا شــدند .در پایان ماجرا حکمفرمایی
خمینی بعنوان دیکتاتور ایران چالش ناپذیر ماند.
چگونه لمبراکیس در چنان اشــتباهی بود؟ چگونه یک شــخصیت ارشد دولت ایاالت
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متحــده ــــ که در این باره او تنها نبود ــ میپنداشــت که خمینی و شــبکه مذهبی او
قدرت را به "رهبران سیاســی به جای روحانیون" میســپارند؟ چرا او جنبش خمینی را
"روشــنگرانه" میخواند؟ چرا او انتظار داشت " فرایندی دموکراتیک بشیوهیی غربی"
در ایران پدید میآمد؟
بــاز هم نکات انتقادی بســیاری در این زمینه هســت .نه وزارت خارجه و ســیا ،و نه
سیاســگزاران خودستای سیاست خارجی ،و نه پژوهشــگران دانشگاهی انقالب ایران را
درنیافتند .دولت ایاالت متحده بدلیل جهالت و ناشایستگی محض دربارهی مسایل ایران
شایستهی بیشترین سرزنش هاست .اما غفلتی اینچنین ،دامنگیر بسیاری از پژوهشگران
دانشگاهی مسایل ایران بود .در سالهای  1978تا  1979بسیاری از دانشگاهیان ،مشاوران
نیمه رسمی کاخ ســفید و وزارت خارجه بودند .از آن میان اند" ،جیمز بیل" و "ماروین
زانیس" ،از دانشــگاه تگزاس ،و "ریچارد کاتم" ،افســر پیشین سیا از دانشگاه پتزبورگ.
"جیمز بیل" نویســندهی کتاب "عقاب و شــیر" که اغلب به کتابش در زمینهی روابط
ایــاالت متحده و ایران اســتناد میشــود ،اواخر  1978نوشــتاری در نشــریهی "فارن
افرز"(سیاســت خارجی) ارگان شــورای روابط خارجی نوشــت که همچون لمبراکیس
یکســره به خطا رفته اســت .حتی زمانی که [آیت الله] خمینی از عراق و سپس فرانسه
علیه شــاه بانگ برمی داشــت ،و انبوه مردم شهرهای بزرگ عکسهای او را در خیابانها
با خود میبردند ،جیمزبیل در نوشته اش با نام "ایران و بحران  "1978نتیجه میگیرد:
"...چنانچه سلســلهی پهلوی با زور و خشونت سرنگون شود ،به قدرت رسیدن گروهی
از ارتشیان ردههای میانی از طیف چپ و پیشرو بیشترین احتمال را دارد ....گزینههای
دیگر چنین اســت :حاکمیت دســتهیی از راســتگرایان ارتشــی ،تشــکیل یک لیبرال
دموکراسی با الگوی غربی و سرانجام دولتی کمونیستی".
هیچ جا در این نوشــتار ،جیمز بیل به احتمال روی کار آمدن یک جمهوری اســامی
اشــارهیی هم به میــان نمی آورد ،حال آنکه تا آن هنگام آیت الله خمینی آشــکارا رهبر
شــناخته شدهی انقالب بود .جیمز بیل ،از انگشــت شمار کارشناسان مسایل ایران ،تنها
کســی نبود که آینــدهی ایران را دیگر میدید .آنگاه که مــوج انقالب ایران در نوامبر
 1978بلندی گرفت ،جلسهیی با حضور برجستگان سیاسی وزارت خارجه برای تحلیل
بحران دامنه دار ایران تشکیل شد" .هنری پرچت" ،مسوول دفتر ایران در وزارت خارجه
باز میگوید که چگونه با وجود اطالعاتی که در دســترس داشته است ،تحلیل خود را
بر آنچه شب پیش از جلســه در دیدار با گروهی دانشجوی ایرانی شنیده است ،مبتنی
ساخته است .او میگوید:
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"در اواخر نوامبر  ،1978ما از همهی کارشناســان مســایل ایران ،افســران مقیم ایران ،و
دیگــران برای بررســی اوضاع ایران ،آیندهی رویدادها و اینکــه چه باید بکنیم ،دعوت
کردیم .خوب ،شــب پیش از جلسه ،من در کالس یکی از دانشگاههای آمریکا سخنران
میهمان بودم ،شمار زیادی از دانشجویان ایرانی نیز آنجا بودند .هنگامی که پرسیدم به
نظر آنها در ایران چه میگذرد ،همه یک صدا گفتند" :دولت اســامی" حاکم میشود.
روز بعد در جلسهی کنفرانس همین مساله مطرح شد ،میگفتند" :دولتی لیبرال برهبری
جبههی ملی بقدرت میرســد و خمینی به قم میرود ".وقتی نوبت به من رسید ،گفتم
"ایران چهرهی حکومتی اســامی بخود خواهد گرفت ".در کنفرانس ،من تنها کســی
بودم که چنین میاندیشید".
واقعیت ناتوانی دولت ایاالت متحده در شــناخت اوضاع ایران ،تنها با ناکامی سرویس
اطالعاتی آن توجیه پذیر است .چنان کوتاهی بدلیل کمبود اطالعات نبود ،زیرا انقالب
در خیابانها چهره مینمود و [آیت الله] خمینی نیز بازیگری پنهان از دیدگان نبود .اما
ایاالت متحده که در آغاز اعتماد فراوانی به ثبات حاکمیت شــاه داشت ،ایران را پایدار
و دور از انقالب میپنداشت .حتی زمانی که شتاب انقالب فزونی میگرفت و نجات
شــاه ناممکن مینمود ،ایاالت متحده بقدرت رســیدن زود هنگام خمینی و روحانیون
را نمی پذیرفت و دســت آخر مایل بود گونهیی دموکراســی مذهبی و سکوالر در پی
آشوبها رخ نماید" .توماس ارن" ،رییس سیا در ایران در  ،1979ماهها پس از انقالب به
ایران رفت و در  4نوامبر همان سال بوسیلهی دانشجویان پیرو خط امام در جریان اشغال
ســفارت  444روز به گروگان گرفته شد .بگفتهی "ارن" ،در  ،1978دیدن انقالب برای
هر که نگاهی بدان میانداخت ،ساده بود" .ارن" ،باز میگوید که هنگام بازگشت به سیا
پس از آزاد شدن در  ،1981سازمان سیا از ناکامیش در پیش بینی جریان انقالب افسوس
میخورد" .پس از بازگشت ،یکی از شخصیتهای برجستهی بخش خاورنزدیک سازمان
ســیا بخاطر شکست اطالعاتی دربارهی سقوط شاه تاســف میخورد .من به او نگاهی
کردم و پرســیدم ،مگر نمی دیدید در خیابانها چه میگذرد!" "ارن" میگوید که ســیا
در مرحلهی پیش از انقالب ،به شــیوهی ســنتی ضد جاسوســی برای کسب اطالعات
دربارهی جنبش [آیت الله] خمینی و ثبات شــاه اســتفاده میکرد .اما ،ســیا نتوانست
استنتاجی روشن از آنچه روزمره رخ میداد ،ارایه دهد و در نتیجه مدام به پیشگوییهای
اطمینان بخش پیرامون نجات شــاه و ماندن او تکیه میکرد" .ســازمان سیا نیز همچون
دیگر بخشهای دولتی همان را به کاخ ســفید میگفت که مایل به شنیدنش بود؛ یعنی
رویدادهای ایران گذرا هســتند و شاه این توفان را نیز با پشتیبانی ایاالت متحده ،پشت
سر میگذارد .حقایق گفته نمی شد ،ایراد کار این بود".
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در دههی  ،1970ســه گونه دسته بندی پیرامون مســایل ایران در پهنهی سیاست ایاالت
متحده بود .شــیوهی برخورد هر کــدام با چالش ایران دیگر بــود ،اما همگی احتمال
بقدرت رســیدن خمینــی را دور میدیدند .آیت الله خمینــی چهرهیی تاریک بود که
کارشناســان مســایل ایران و سیاســتگزاران ارشــد آنچه را که خود مایــل بودند ،در او
میدیدند .همهی این اشتباهات در پیروزی [آیت الله] خمینی موثر افتاد.
گروه نخســت ،واقعگرایان همراه "هنری کیسینجر" بودند ،که هدایت سیاست ایاالت
متحده در برابر ایران را در نیمهی نخســت دههی  1970داشتند .خمینی برای آنها ناپیدا
بود ،و آنان سراسر دههی  1970را در اندیشهی تبدیل ایران به قدرتی منطقه یی ،ژاندارم
خلیج فارس و سدی در برابر اتحاد شوروی و ناسیونالیسم عرب بودند .در این راه سیا،
از "ریچارد هلمز" ،رییس سیا و سفیر آمریکا در ایران در  1973و نیز همکالس دورهی
کودکی شــاه در ســویس در دههی  ،1930تا کارآزمودگان کودتای  1332و از آن میان
برادران روزولت" :کرمیت" ،مامور مخفی و "آرکی" ،دیگر مامور ســیا و از گردانندگان
ارشــد بانک "چیس منهتــن" متعلق به دیوید راکفلر کمک گرفت .کیســینجر ،هلمز،
برادران روزولت ،راکفلر و غولهای نفتی و شرکتهای تسلیحاتی ،سالها ،بویژه در دورهی
ریاست جمهوری "ریچارد نیکسون" کوشیدند ایران را به مستعمرهی آمریکا بدل سازند.
زمانی که ایران قدرت یافت و شــاه گاه سخن از اســتقالل به میان میآورد ،این گروه
بــر او خرده میگرفتند و از گزافه گویی و ظاهرا خود بزرگ بینی شــاه میرنجیدند،
نیز زمانی که شــاه بتناوب با اتحاد شوروی وارد معامالت تجاری میشد ،ابراز خشم و
ناخشــنودی میکردند .ولی مهمترین معیار توان نظامی بود؛ دهها هزار مستشار نظامی
آمریکایــی در ایران بودنــد .ایران ،بزرگترین بازار جنگ افزارهــای گران قیمت و نیز
متحد آمریکا در جریان جنگ ســرد بود .ایران بازار تجاری ســودآوری هم بود .ایران
ژانــدارم آمریکا در قلب ذخایر نفتی جهان بود .در دورهی ریاســت جمهوری کارتر،
زبیگنو برژینســکی ،مشــاور امنیت ملی کارتر ،دیدگاه نیکسون ــ کیسینجر دربارهی
ایران را اتخاذ کرد.
گروه دوم ،لیبرالهای دولت کارتر بودند .از دید آنها ،خمینی پنهان نبود ،بلکه نیرویی
ناشناخته در زمینه بود که اهمیتی کمتر از طیف گوناگون روشنفکران ،لیبرالهای چپ،
اصالح طلبان و فعاالن پیشین جبهه ملی داشت .لیبرالهای دولت کارتر در واشنگتن ،در
برابر شــاه محتاط بودند و نگران باال رفتن توان نظامی ارتش ایران .لیبرالها ،نه بشیوهی
تهاجمی چون برژینســکی ،با روش نیکســون ــ کیسینجر که به شــاه اجازه میداد با
چک ســفید ارتشــی نیرومند پدید آورد ،مخالف بودند .نیز ،دولت کارتر از وضعیت
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حقوق بشــر رژیم شــاه و ماهیت اقتدارگرایانهی آن ناخشــنود بود .لیبرالها در راستای
خواســت کارتر برای گسترش حقوق بشــر در خارج از مرزهای ایاالت متحده ،شاه را
برای لیبرالیزه کردن رژیم زیر فشار گذاشتند .برخی آشکارا اصالحات گسترده و حتی
پایان کار رژیم شــاه ،را از اهداف مهم سیاست خارجی ایاالت متحده پنداشتند .در این
زمینه[ ،آیت الله] خمینی را نه تهدید ،که ضد کمونیســتی مناسب در طیف گستردهی
جنبش اصالحات ملی ایران ،میدانستند .در دورهی کارتر ،وزارت خارجه ،بویژه بخش
مربوط به ایران و گروه حقوق بشر ،نمایندهی لیبرالها بودند.
و سرانجام گروه سوم ،راستگرایان سرسخت مدافع برتری جنگ سرد و قدرت آمریکا
بودنــد ،که امروز آنها را نــو محافظه کاران میخوانند .در دورهی ریاســت جمهوری
کارتر ،راستگرایان در اپوزیســیون بودند .اما در واپسین سالهای دههی  ،1970آرام آرام
بــدور رونالد ریگان گرد آمدند و از نامزدی او حمایت کردند .نو محافظه کاران متحد
اســراییل بودند ،و اســراییل علیه اعراب با ایران هم پیمان ،اینچنین نومحافظه کاران از
ظهور [آیت الله] خمینی برنیاشفتند .هر چند نو محافظه کاران پشتیبان شاه بودند ،پس
از  1979از نزدیک شــدن به [آیت الله] خمینی و برقراری پیوندهای پنهان با رژیم وی
غافل نماندند .در  ،1980تیم ریگان کامال حساب شده برای تخریب کارتر ،گفتگوهای
محرمانهیی را با روحانیون تهران پیرامون خرید و فروش سالح و گروگانهای آمریکایی
ســامان دادند که به رسوایی "شــگفتی اکتبر" معروف شــد .افزون بر مسالهی گفنگو
پیرامون خرید و فروش ســاح ،اســراییل نیز در جریان جنگ ایران و عراق اطالعات
نظامی در اختیار ایران گذارد .اســراییل و نو محافظه کاران ،دست در دست هم ،همراه
"بیل کیســی" ،رییس سیا مسبب رســوایی ایران ــ کانترا شــدند ،اما اسراییل و ایاالت
متحده ،همچنان به رژیم [آیت الله] خمینی اسلحه فروختند.
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اسراییل  2سال جلوتر از انقالب  57فهمید

دوران پس از شاه آغاز شده!
انگلیسها و اسراییلیها زودتر از امریکاییها سقوط شاه را دو سال پیش از انقالب
پیش بینی کرده بودند .مرگ شاه مبتال به سرطان در دفتر کارش و شورش مردم علیه
نظامی که با مرگ شاه جانشین نداشت ،نگرانی آور شده بود .شاه
باید قبل از مرگش میرفت و رفت!

روی کار آمدن "جیمی کارتر" هشــداری برای شــاه و انگیزهیی برای طیف اپوزیسیون
ایرانی ،از روشــنفکران جبههی ملی تا رهبران راســتگرایی اســامی شد .آغاز ریاست
جمهوری کارتر در  1977برای ایرانیان ،یاد آور دورهای مشــابه در تاریخ روابط ایاالت
متحده و ایران بود؛ و آن ،نه کودتای ســیا در  28مرداد  1332برای بازگرداندن شــاه به
تاج و تخت ،که آغاز سالهای دههی  1960و دورهی ریاست جمهوری "جان اف کندی"
بود ،که دولت او به جایگزینی حکومت شاه با رژیمی کمتر اقتدارگرا تمایل داشت .در
دورهی کارتر ،کاخ سفید و شخصیتهای برجستهی سیاسی ،همزمان با تکیه بر حقوق
بشر ،مخالف سیاست پیشین در افزودن بر قدرت شاه بودند.
حاکمیت ســلطنتی و نیز روحانیون مذهبی بخوبی دولــت کندی را به عنوان الگویی
از مشــی سیاســی ایاالت متحده به یاد داشتند .در ســالهای ریاست جمهوری کندی،
"جان بولینگ" ،کارشناس مســایل ایران در وزارت خارجه ،تحلیلی پیرامون اپوزیسیون
ایران نوشت و "دربارهی ســودمندی تغییر سیاست غرب برای حمایت از یک کودتای
ناسیونالیســتی" ســخن گفت .ولی بگفتهی یکی از برجستگان سیا ،گمانه زنی پیرامون
حکومت شاه و جایگزینی آن پیش از دولت کندی نیز بود ،او میگوید:
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"در دولــت و ســفارت ایاالت متحــده مجادلهیی بزرگ دربارهی ایران بود .مســاله این
بود :آیا باید از شــاه حمایت کنیم ،یا از دولتی ناسیونالیســت؟ این بحث از سال 1958
که جبههی ملی خویش را بازیافت ،مطرح بود .ســوال این بود :آیا میخواهیم شــاه را
سرنگون کنیم ،یا از ناسیونالیستها پشتیبانی کنیم؟ بحث دربارهی حکومتی پادشاهی به
شــیوهی بریتانیا بود که در آن ،قدرت واقعی در دست دولتی برگزیده باشد .سرانجام،
کندی بر آن شد تا از شاه ،مشروط بر اجرای اصالحات واقعی و پذیرش نخست وزیری
علی امینی [اصالح طلب] ،همچنان حمایت کند".
جیمز بیل در کتابش مینویسد" :کندی دربارهی ادامهی حکومت شاه چنان مردد بود
که میخواســت شــاه را به کناره گیری وادارد تا پسرش به ســن قانونی برسد" .در واقع
نگرانی کندی از شاه به بیراهه نرفت ،اما اوایل  1960و نیز اواخر  ،1970جز روحانیون
جایگزینی برای شــاه نبود .در ســالهای پس از حکومت مصدق ،جبههی ملی یکســره
پایــگاه اجتماعی خویش را باخته بود ،و حضورش به محافلی چند در تهران و متحدان
روشنفکری در اروپای غربی محدود بود.
شــاه ،زیر فشــار ایاالت متحده ،اصالحــات نیم بندی که آنرا "انقالب ســفید" خواند،
انجــام داد .روحانیون ــ که با فیودالهای ثروتمند روابط نزدیک داشــتند ــ برآشــفته
از اصالحات ارضی ،در دورافتاده ترین شــهرها مردم را علیه اصالحات بسیج کردند.
شورشــهای خشــونت باری در بســیاری از اســتانها رخ داد .طالیــه داران این جنبش
روحانیون تحت رهبری روح الله خمینی بودند .خمینی که هنوز آیت الله نشــده بود،
پس از ایراد سخنرانی علیه شاه در سال  ،1342به شهرت رسید .خمینی برای پدید آوردن
یک ســاز و کار سیاسی ،از "هیاتهای موتلفه اسالمی" که  21تاجر ثروتمند بازاری از
ســه مسجد بزرگ تهران آنرا رهبری میکردند ،حمایت کرد .بسیاری از اعضای "هیات
موتلفهی اســامی" ،رهبران آیندهی رژیم برآمده از انقالب  1357و ســران برجستهی
"حزب جمهوری اسالمی" شدند.
شاه روحانیون مذهبی را سخت خوار میشمرد .او در سخنرانی ژانویهی  ،1342با خشم
خطاب به روحانیون تحت رهبری خمینی گفت:
"اینان همواره دســتهیی بی خرد و واپســگرا بوده اند که ذهنشــان در هزار ســال پیش
از حرکت بازایســتاده است .چه کسی [با انقالب ســفید] مخالف است؟ ارتجاع سیاه،
نادانهــای بد طینتی هســتند که آن [اصالحات] را در نمی یابنــد ....همینها بودند که
اجتماعی کوچک و خنده آور از مشــتی بــازاری ،برای ایجاد نا آرامی به راه انداختند.
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آنها نمیخواهند کشور پیشرفت کند".
چنین سخنانی ،شاه را در میان روحانیون محبوب نکرد .در سال  ،1342خمینی بوسیلهی
ســاواک دستگیر شد .شایع شد که او را محاکمه و اعدام خواهند کرد .اما حکم اعدام
بــرای یک روحانی مذهبی اقدامی بی مانند بود .خمینی در  1343از ایران ،نخســت
به ترکیه و ســپس عراق که تا آستانهی انقالب و سال  1356در شهر مقدس نجف ماند،
تبعید شد.
ســال  ،1977برای شاه و روحانیون یادآور سالهای حاکمیت کندی بود .آنها پیش بینی
میکردند که رژیم جدید ایاالت متحده ،ســلطنت ایران را به باز کردن فضای سیاســی
برای فعالیت روحانیون وادار میکند .براســتی نیز چنین شــد .بگفتهی سفیر ایران در
لندن  ،شــاه از اینکه "جیمی کارتر مانند جان کنــدی عمل کند" ،در هراس بود .دیگر
بار شــاه در اوایل دههی  ،1350اپوزیســیون روحانیون مذهبی را سرکوب و بسیاری از
همراهان خمینی و از آن میان علی اکبر هاشــمی رفسنجانی ،مرد پر نفوذ رژیم آیندهی
خمینی ،را دستگیر کرده بود .اما روی کار آمدن کارتر و تکیهی او بر حقوق بشر ،در
ایــران نیز بازتاب یافت .اینچنین ،روحانیــت بار دیگر به جنبش در آمد .در می،1977
"ســایروس ونس" ،وزیر خارجــهی ایاالت متحده ،به دیدار شــاه رفــت" .جیمز بیل"
مینویســد" :پس از دیدار سایروس ونس ،در سراسر ایران چنین شایع شد که واشنگتن
به شــاه دســتور داده اســت تا جامعه را لیبرالیزه کند یا کناره گیرد .بزودی شایعه در
تهران ،رنگ واقعیت یافت ....اپوزیســیون...چتر حمایتی آمریکا را که سایروس ونس
برافراشته بود ،بستر مناسبی برای فعالیت یافت".
بگفتهی "چارلز کوگان" ،شخصیت پیشین سیا و مسوول بخش خاور نزدیک این سازمان،
سایروس ونس انقالبی مسالمت آمیز را در ایران پیش بینی کرده بود ،چنانکه در رژیم
آینده خمینی نیز سهیم خواهد شد ،کوگان میگوید:
"ســایروس ونس و روی هم رفته وزارت خارجه ،در اندیشهی امکان گذار آرام سلطنت
ایران به پادشاهی مشروطهی پارلمانی و سپردن قدرت به مخالفان بود ،چنانکه افزون بر
خمینی ،میانه روهای پیرامون وی را نیز در بر میگرفت".
شــخصیتهای سفارت آمریکا در تهران ،سران آمریکا که از ایران دیدار میکردند ،سیا
و فرســتادگان نیمه رســمی واشــنگتن ،در آغاز گاه به گاه ،و همچنانکه شورشها ضد
شــاه فزونی میگرفت ،بتناوب با اپوزیســیون تماس میگرفتند" .جیوان کول" ،استاد
دانشــگاه میشیگان و اسالم شناس میگوید" :شاه در اواخر دههی  1350از رفت و آمد

«بازی شیطانی»

232

چهرههای اپوزیسیون و روحانیت به سفارت آمریکا در تهران خشمناک بودند" ".چارلز
ناس" ،افســر ارشــد ســفارت ایاالت متحده در تهران که زیر نظر "بیل سولیوان" ،سفیر
آمریکا کار میکرد ،این را تایید میکند .سولیوان ،یک ایرلندی تندمزاج بود که پس از
مســوولیتهای پر فراز و نشیب و از آن میان ماموریت در الیوس و جنگ پنهانی سیا
در آن کشــور ،در  1977به جای "هلمز" به ایران رفت .بگفتهی "چارلز ناس" ســولیوان
پیگیرانه با اپوزیسیون شاه تماس میگرفت .ناس میگوید" :هنگامی که سولیوان راهی
ایران شــد ،به او گفتم که من هیچگاه در کشوری که چنان از سیاست در آن کم بدانم،
کار نکرده بودم .هنگامی که سولیوان به ایران رسید بخش سیاسی را به ارتباط بیشتر با
افراد اپوزیســیون تشویق کرد .اینچنین ،با تکنوکراتهای جوان ،اعضای جبههی ملی و
نیز شمار کمی از هواداران رهبران مذهبی ،دیدارهایی انجام شد".
"ناس" میگوید" :شــاه دریافته بود که اســتراتژی ما تغییر کرده است و با اپوزیسیون
ارتبــاط داریم ".شــاه در زندگی نامه اش در این باره مینویســد" :آمریکاییها خواهان
ســرنگونی من بودند ....آنها هیچگاه دربارهی اختالفــات نظری در دولت کارتر ،نیز
دربارهی امید برخی سران ایاالت متحده به امکان یک "جمهوری اسالمی" ،بعنوان سدی
دربرابر کمونیسم سخن نگفتند".
مهدی بازرگان ،پیوند زنندهی سکوالریســم جبههی ملی و روحانیت بنیانگذار نهضت
آزادی بود .نهضت آزادی جنبشــی مذهبی و هوادار روحانیت بود .بازرگان که نخستین
نخســت وزیر ایران پس از انقالب شــد ،همــکاری دیرینهیی روحانیت با داشــت ،او
همچنیــن ،با شــخصیتهای وزارت خارجهی ایــاالت متحده و ســیا از دیرباز گفتگو
داشت .در واقع ،بازرگان خود آخوندی بدون عمامه بود .یکی از ماموران پیشین سیا که
در ایران خدمت کرده اســت ،میگوید" :اساسا بازرگان یک آیت الله یا چنانکه ایرانیان
میگویند “آیت اللهی بدون عمامه” بود ".تالش ایاالت متحده برای تماس با اپوزیسیون،
شــاه را به هراس انداخت و به اپوزیسیون مذهبی جســارت بخشید .پندار اپوزیسیون
مذهبی دربارهی حمایت آمریکا از آنان اشتباه بود؛ "ناس" میگوید" :بازرگان و دیگران
چراغ سبز آمریکا را اشتباه دریافتند .پس از انقالب ،بازرگان به من گفت“ :نمی توانید
تصور کنید که کارتر چه میزان مشوق ما بود ”.این سخن نشان از دریافت نادرست آنها
داشت".
فریدون هویدا زمانی که ســفیر ایران در سازمان ملل بود ،روند تضعیف شاه بوسیلهی
دولــت کارتر را میدیــد؛ آرام آرام ،ایتالفی میان اپوزیســیون لیبرال ،نهضت آزادی به
رهبری بازرگان و روحانیون تحت رهبری خمینی رخ مینمود .فریدون هویدا میگوید:
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"از  ،1977آمریکاییان پیوســته با لیبرالهای ایران تماس داشــتند .آنها لیبرال ها ،بویژه
بــازرگان و جبههی ملــی را به مخالفت و اعتراض فرا میخواندند .کامال به این مســاله
اطمینان دارم .آن زمــان برخی از لیبرالها به من میگفتند :آمریکاییها به ما میگویند
“هنگامهی اعتراض اســت[ ...”.به آمریکایی ها] گفتم این کاربازی با آتش اســت .شما
بدترین دشــمن غرب را به صحنه میآورید ".یکی از ســران برجستهی وزارت خارجهی
آمریکا ،با عباراتی مشــابه از دیداری در سال  1977سخن میگوید" :جسیکا تاچمن ،و
شماری از اعضای شورای امنیت ملی ،مخالف حمایت از شاه و دادن گاز اشک آور به
او برای مقابله با تظاهرات بودند .من به آنها گفتم“ :شــما نمی دانید دربارهی چه سخن
میگویید ،از دینامیســم تحوالت سیاسی در ایران هیچ نمی دانید ،زیرا هیچ کس در آن
باره نمی داند .شما با آتش بازی میکنید"”.
سازمانهای اطالعاتی  -امنیتی
انقــاب آیت الله خمینی به آرامی و در خالل ســالیان چهره نمود .تنها کند ذهن ترین
آدمیان از پیامدهای آن شگفت زده میشوند.
سلســله گزارشهای اطالعاتی ــــ امنیتی ایاالت متحده دربــارهی روند تحوالت ایران،
یکسره از واقعیت دور بود .یکی از تحلیلهای وزارت خارجه که در ماه مه  1972نوشته
شــده ،بیانگر این نکته اســت که حتی آن زمان ،برخی از دیپلماتها اندیشهی [آیت الله]
خمینی را حامل "ارزشهای لیبرال" میپنداشــته اند ،هرچند با جاذبهیی رو به کاستی.
در گزارش میخوانیم:
"شــاه ایران از نگاه مردم چهرهیی است پارسامنش .و هر چند ایرانیان چندان مجذوب
احساسات پان اسالمیستی نیســتند ،انگیزشهای اسالمی را مهم میشمارند .روحانیون
ایران نفوذ سیاســی چندانی ندارند ....آنها در دههی پیشین سنگر دفاع پیشه کرده اند
و در برابر جنبش ســکوالر باختــه اند ....آیت الله خمینی کــه بدلیل فعالیتهای ضد
دولتی دســتگیر و در  1964به عراق تبعید شد ،سودای رهبری مسلمانان ایران را دارد،
اما همکاری نزدیک وی با دولت عراق برای تبلیغ علیه شاه ،هرگونه فرصت آشتی میان
او و شــاه کنونی را از بین برده ،و از جاذبه اش نزد ایرانیان مســلمان که ممکن بود در
شرایط دیگر ارزشهای لیبرالی او را بپذیرند ،کاسته است".
چارلز ناس ،رییس بخش مســایل ایران در وزارت خارجــه از  1974تا  ،1978و معاون
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هیات اعزامی ایاالت متحده به تهران در خالل انقالب ،میگوید که در آستانهی انقالب
 ،1357تحلیل دولت ایاالت متحده دربارهی ایران بویژه بررسیها و گزارشهای شورای
امنیت ملی ســیا نادرســت بود .ناس میگوید" :در همهی این گزارشها ،نگاه کلی ،بی
خطر بودن راســتگرایی مذهبی برای رژیم شــاه بود .در عمل هیچ گزارشــی پیرامون
گروههای اســامی و فعالیت آنها در ایران نبود .اینچنین ،ابتکار عمل از ما گرفته شد".
در آ گوســت  ،1977گزارش ســیا دربارهی ایران با نام "ایــران در دههی  "1360نتیجه
میگیرد" :شــاه شــریک فعال زندگی مردم در دههی  1360خواهد بــود .در آیندهی
نزدیک ،هیچ گونه دگرگونی رادیکالی در گســترهی سیاســت ایران نخواهد بود ".یک
سال بعد ،در اگوست  ،1978دومین گزارش سیا بیان میدارد که چنانچه شاه از سیاست
کناره گیرد ،ایران شاهد گذار مسالمت آمیز قدرت خواهد بود .گزارش ادامه میدهد:
"ایران در شــرایط انقالبی یا حتی پیشــا -انقالبی نیست ".در  ،1978هنگامی که کارتر
فروپاشــی سیاســی ایران را از تلویزیون تماشــا میکرد ،در نامهیی بــه ادارهی امنیت
ملی ،شکوه گویان مینویســد که "از کیفیت گزارشهای اطالعاتی دریافتی دربارهی
رویدادهای ایران ناخشنود" است .اما سیا بدون کارشناسان خبره در مسایل ایران ،آشنایان
به زبان فارسی و اسالم شناسان زبده ،نمی توانست بهتر از آن باشد.
دریاساالر "ستنســفیلد ترنر" ،رییس سیا در دورهی کارتر ،میگوید" :در  ،1977اسالم
را نیرویی مهم بلحاظ سیاســی نمیدانستیم .سیســتم اطالعاتی  -امنیتی آمریکا ،برای
درک جنبش اســامی به اندازهی کافی مجهز نبــود .ما توان بالقوهی جنبش خمینی را
دست کم گرفتیم ".اما شرایط بسیار بدتر از آن بود .ورای مسالهی نبود کارشناسان زبده
در مســایل ایران ،براستی هیچ کس در دولت کارتر حتی خمینی را هم نمی شناخت و
نمیدانستند که او کیست ،مگر زمانی که بسیار دیر شده بود" .هنری پرچت" ،مسوول
میز ایران در  ،1978از پیامی که در کوران انقالب ایران از تهران دریافت کرده است،
ســخن میگوید" :وزارت خارجه تلگرامی از سفارت آمریکا در تهران دریافت کرد که
در آن از خمینی با نام "رهبر مذهبی ایران" یاد شــده بود .در واشــینگتن آنها که پیام را
خواندند نمیدانستند که رهبر مذهبی ایران کیست!"
هر چند هزاران آمریکایی ،و از آن میان صدها افسر ایاالت متحده ،نیز یکی از مهمترین
دفاتر سیا در ایران بود ،شمار کمی از آنها دربارهی فرهنگهای گونه گون ایران ،مذهب
زیرزمینی و نیروهای اپوزیســیون آ گاهی داشــتند .همهی شــخصیتهای آمریکایی
در خاطــرات خویش دربارهی انقالب ایران نوشــته اند که ایــاالت متحده به اطالعات
دریافتی از شــاه و اطرافیان نزدیک او پیرامون سیاســت داخلی ایــران متکی بودند.
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بخشــی از این اطمینان برخاســته از ،اعتماد ضمنی واشنگتن به شــاه و لغزش ناپذیری
ساواک و ساز و کار اطالعاتی و امنیتی شاه بود ،از سوی دیگر شاه بسختی با هر گونه
تماس از سوی ایاالت متحده با روحانیون و اپوزیسیون مخالفت میکرد" .والتر کاتلر"،
دیپلمات کارآزمودهی ایاالت متحده که در دههی  1960در تبریز ،دومین شــهر بزرگ
ایران ،خدمت کرده اســت ،میگوید که حتی آن هنگام ،تماس با روحانیون کار آسانی
نبود .کاتلر باز میگوید" :هنگامی که در تبریز بودم ،از من خواسته شد تا با روحانیون
گفتگو کنم ،اما شــاه ،نشست و برخاســت با مذهبیون را نهی میکرد و ساواک ما را
میپایید ".تا پیش از دههی  ،1970آنگاه که نیکسون و کیسینجر سیاست همکاری با شاه
را برگزیدند ،به فرمان واشنگتن ،شخصیتهای ایاالت متحده از اپوزیسیون و نیروهای
مذهبی دوری گزیدند .اولویت نخست دفتر پر طمطراق سیا در ایران ،پیگیری اهداف
جنگ ســرد ،تعقیب پرسنل بلوک شوروی در ایران و نظارت بر تجهیزات جاسوسی و
مراقبت آمریکا در مرزهای شمالی ایران بود.
یکی از شــخصیتهای ارشــد ســیا و مامور خدمت در ایران ،میگوید که چون شــاه
به دخالت جاسوســان ایاالت متحــده در رابطه با روحانیت مایل نبود ،گســترهی نفوذ
اپوزیســیون مذهبی از حد فراتر رفت" .پرچت" میگوید که تماسهای ایاالت متحده
با روحانیون بوســیلهی ساواک ایران ردیابی میشــد و از آن آ گاه بودند .او میافزاید:
"یکی از افسران سیاسی سفارت برای گفتگو با یک روحانی قرار مالقاتی تنظیم کرده
بود که بی درنگ از ســوی وزیر دربار به سفیر ما تلفن شد که :افسر سیاسی شما قرار
مالقاتی با فالن روحانی دارد .فکر نمی کنیم چنین کاری درست باشد".
بــا این همه ،در میانهی دههی  ،1970نشــانههای خطر و نارضایتی ،بوســیلهی سیســتم
اطالعاتی آمریکا ،آنهم نه از داخل ایران که در خارج احســاس شــد .بگفتهی بســیاری
از شــخصیتهای سیاســی ایاالت متحده ،نخست انگلیســیها به واسطهی حضور صد
ســاله شان در ایران و سپس اســراییلیها که سرویس جاسوسی شــان ،موساد ،در بازار
نفوذ داشــت ،نشــانهها را دریافتند" .پرچــت" میگوید" :بهترین منبــع اطالعاتی من
انگلیسیها بودند .آنها از اطالعات بیشتر و نیز دوراندیشی برخوردار بودند .گزارشها و
برآوردهایشــان هم خوشبینانه نبود .اسراییل نیز ،بسیار پیشتر از ایاالت متحده دریافت
که ســرانجام شــاه فرا رسیده اســت .پرچت میافزاید که در حدود  1976هنگامی که
همراه یک ســناتور آمریکایی در ایران بودند ،با صورتجلسهیی که در آن "هلمز" ،سفیر
ایــاالت متحده ،خطاب به ســناتور آمریکایی ،ایران را امن خوانده بــود ،آغاز کردند؛
"خوب ،ما برای دیدار با یوری البرانی ،ســفیر اسراییل در ایران ،راهی شدیم ،او گفت
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که شــاه از سوی اپوزیسیون مذهبی با مشــکل جدی روبرو است .نخستین بار بود که
آن را میشــنیدم .هیچ کس در سفارت هرگز از آن سخنی بر زبان نرانده بود ".بگفتهی
پرچت ،دو ســال بعد ،هشدارهای اسراییل باز هم بیشتر شد" .در  ،1978یکی از افسران
وزارت خارجهی اسراییل به دیدار ما در سفارت آمد و گفت :ما در دورهی پس از شاه
هســتیم و باید آماده باشیم ".آن زمان ،بســیاری از دولتمردان ایاالت متحده بر این باور
بودند که شاه توفان را از سر میگذراند.
در میانهی دههی  ،1970اندک اندک به شــمار سیاستگزاران و شخصیتهای اطالعاتی
ایاالت متحده که سقوط شاه را محتوم میدانستند ،افزوده شد" .هارولد ساندرز" ،معاون
وقت وزیر خارجــه در امور خاور نزدیک و جنوب آســیا ،میگوید" :می توانید روز
شــمار سالهای  1977و  1978را بردارید و شمار روزافزون کسانی را که عقیده داشتند
شاه تاب نمی آورد ،ببینید".
جنبهی مهم و بدون پیشــینهی تاریخی در گســترهی سیاســت گــذاری ایاالت متحده
دربارهی ایران در دههی  ،1970به بیماری شــاه باز میگردد .این مســاله از آن رو مهم
بود که آ گاهی همگان از بیماری مهلکی که شــاه بدان دچار بود ،بر همهی محاســبات
ایاالت متحده در پیوند با آیندهی ایران ســایه میگستراند .چنانچه شاه در دفتر کارش
میمرد و برنامهیی برای گذار آرام قدرت نمی بود ،خطر آشــوب در ایران بســیار بود.
بگفتهی فریدون هویدا که برادرش نخســت وزیر ایران بود ،بیماری شــاه را از ســال
 1969تشــخیص داده بودند و هر چند تالش میشد این مساله پنهان بماند" ،در میانهی
دههی  1970شــنیدم که شاه ســرطان دارد .بی گمان ایاالت متحده از این واقعیت آ گاه
بوده اســت ،زیرا این نه چنان مســالهیی اســت که بتوان مخفی داشــت .بویژه که شاه
از چند پزشــک ،دربارهی بیماریش شــنیده بود و با پزشــکان آمریکایی نیز مشورت
میکرد ".گواهی سیاستگزاران دولت کارتر و برجستگان اطالعاتی  -امنیتی ،دربارهی
آ گاهی ایاالت متحده از ســرطان شــاه متناقض اســت" .هارولد ساندرز" ،رییس بخش
خاورمیانهیــی وزارت خارجه ،میگوید کــه ایاالت متحده تا زمانی که شــاه ،ایران را
ترک گفت ،از بیماریش مطلع نبود .اما "چارلز کوگان" ،افســر پیشین سیا ،میگوید که
بحران ایران "در واقع زمانی آغاز شد که فرانسویها در اوایل  1972از بیماری شاه آ گاه
شــدند .فکر میکنم سرانجام در  1976پی به ســختی بیماری بردیم ".بگفتهی کوگان،
ریچارد هلمز ،ســفیر ایاالت متحده در تهران ،پی به بیماری ســرطان شاه برده بود و آن
را با واشــنگتن در میان نهاد .کوگان میگوید" :فکــر میکنم ریچارد هلمز ،در 1975
گزارشــی در این باره به واشــنگتن نوشــت ،اما چنین مینمود که توجه کسی را جلب
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نکرد .فرانســویها از  1972این مساله را میدانســتند ،زیرا یکی از پزشکان معالج شاه
با ســازمان جاسوسی فرانسه پیوند داشــت ".یکی دیگر از برجستگان سیا که تجربیات
فراوانی در ایران داشــته اســت ،بی پرده میگوید" :میدانستیم که شاه بیمار است .ما
گزارشهایی ـ از منبعی بســیار خوب ــ دریافت کردیم ".در اواخر دههی  ،1970ســیا
میتوانست به آسانی پایان نزدیک شاه را ببیند" .دیوید النگ" که در ادارهی اطالعاتی
 امنیتی وزارت خارجه کار میکرد ،میگوید که بیماری شــاه برای واکنش دربارهیایران کافی بود" :واقعیت بیماری ســرطان شاه آشکار بود .اما دربارهی آن سخنی گفته
نمی شــد .ولی ،ما میدانستیم که شاه در شــرایط خوبی نیست و باید از آن جلوگیری
میکردیم".
از کسانی که دست آخر به این باور رسیدند ،سرانجام شاه در رسیده است ،برژینسکی
و حامیان سرسخت شاه یعنی گروه راکفلرــ کیسینجر بودند ،که تا اواخر  1978بر این
پندار بودند که شــاه نجات مییابد .ســفارت آمریکا در تهران ،دامنهی تهدید علیه شاه
ُ
را به کندی دریافت ،اما مشــاوران حاشیهیی ایاالت متحده نبض رویدادهای ایران را در
دست داشتند و گزارشهای ارسالی آنها به واشنگتن بهرهی بیشتری از واقعیت داشت.
کارشناسان مستقل سیا ،که برخی از آنان سالهای بسیاری را در ایران سپری کرده بودند،
پیش از همه ایران را در سراشــیب ســقوط یافتند .یکی از شخصیتهای سیا میگوید:
"مــن در  1976ایــران را ترک گفتم و به چهار نفر از دوســتان نزدیکم پیشــنهاد کردم
اموالشــان را از ایران خارج کنند ،زیرا ایران آیندهی روشــنی ندارد ".اما بدبینیهایی از
این دست ،در سناریوی خوشبینانهی گزارشهای سیا ره نبرد.
ســولیوان تا تابستان  1978بر این پندار بود که رژیم شاه ادامه مییابد .او در خاطراتش
با نام "ماموریت در ایران" مینویسد که برخی دیپلماتها سقوط شاه را حس میکردند.
ســولیوان ،سخنان یک شخصیت سفارت فرانســه را باز میگوید که "انتظار دارد شاه تا
یکسال آینده سرنگون شــود ".با این همه ،سولیوان میگوید" :ما احساس میکردیم که
شــاه در مخمصه گرفتار آمده اســت ...اما نشــانهیی از آغاز یک انقالب نبود ".یک
ســال زودتر ،سولیوان در تلگرامی به واشــنگتن با عنوان "کاه در باد" با اشاره به جنبش
مذهبــی در ایران میگوید" :هرچند تحجر و تعصب مشــخصهی راســتگرایی مذهبی
اســت ،برخی از روحانیون پراگماتیک به همکاری با نیروهای چپ [ جبههی ملی] در
زمینهی حقوق بشر مایل اند ".سولیوان تلویحا میگوید که "طغیان" مذهبی با احیاگری
اسالمی در پاکستان ،عربستان ســعودی و ترکیه تقویت میشود ،اما نتیجه میگیرد که
دولت شــاه "مهار" جنبش مذهبی را در دست دارد .سولیوان در خاطراتش میپذیرد که
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درک نادرست و آ گاهی اندکی از اسالم داشته است و نه کارمندان او و سیا هیچکدام
کمکی برای او نبودند:
"کوشش من برای نفوذ در چیستی شیعیگری پیوسته ناکام میماند ....افسران سیاسی و
اطالعاتی ما نیز نمی توانســتند تمایل مرا برای دریافت آ گاهی بیشتر دربارهی ذهنیت
شیعی پاسخگو باشند".
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پس از انقالب 57

دوران کم فراز و پر نشیب
ارتباطهای امریکایی

"ریچارد کاتم" ،کارمند ارشــد ســفارت ایاالت متحده در ایران ،کســی است که ظاهرا
"عقالنیــت شــیعی" را درک کرد .کاتــم در نیم دههی نخســت  ،1950گردانندهی تیم
عملیات پنهانی ســیا در ایران بود" .جان والر" ،رییس سیا در ایران ،در اواخر سال 1940
و آغــاز دهــهی  ،1950میگوید" :ریچارد کاتم ،از افســران ویژهی مــن بود ".کاتم در
 ،1958استاد دانشگاه پیتســبورگ شد ،ولی همچنان با سیا همکاری میکرد .در خالل
دهــهی  1960و  ،1970کاتم بــا مخالفان حکومت ایران در جبهــهی ملی نیز چهرههای
برجستهی مذهبی روابط نزدیکی داشت .کاتم بویژه با دو نفر از یاران نزدیک خمینی
در دورهی تبعیــدش در پاریس ،در  1978و هنگامهی انقــاب ،یعنی ابراهیم یزدی و
صادق قطب زاده ،نزدیک شد .این دو سالهای بسیاری را در ایاالت متحده سپری کرده
بودند و با انجمن دانشــجویان مسلمان که به اخوانالمسلمین وابسته بود و ابراهیم یزدی
از بنیان گذاران آن در ســال  1963بود ،همکاری میکردند .کاتم ،نخستین بار ابراهیم
یزدی را در دههی  ،1950زمانی که افســر ســیا در ایران بود ،آشنا شد .در دههی ،1960
ابراهیم یزدی بین ایران ،فرانسه (پاریس) و ایاالت متحده در رفت و آمد بود و با قطب
زاده و فعاالن مذهبی هوادار آیت الله خمینی ،کار میکرد .یزدی در ســال  ،1967در
شــهر هوستون ایالت تگزاس آمریکا ساکن شد و به پژوهش و تدریس در کالج پزشکی
"بیلور" پرداخت.
اوایل  ،1978نام "ریچارد کاتم" ،در نامههای ســری وزارت خارجه و گزارشهای ســیا
از ایران ،دیده شــد .در ماه می" ،جان استمپل" کارمند سفارت ایاالت متحده در ایران،
با محمــد توکلی ،یکی از رهبران جنبش خمینی ،دیدار کــرد .توکلی میگوید که "آیا
[اســتمپل] پروفسور کاتم را میشناسد؟" بر پایهی گزارش ارسالی استمپل به واشنگتن،
توکلی از او میپرســد" :آیا او براستی عضو وزارت خارجه است؟ و اگر مانعی نیست،
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نام استمپل را به پروفسور کاتم بگوید تا مطمین شود؟" چند هفته بعد ،استمپل با محمد
توکلی و مهدی بازرگان ،رهبر نهضت آزادی دیدار کرد و توکلی ــ با اشارهی آشکار به
کاتم ــ کنجکاوانه میپرســد که آیا دولت کارتــر ،جز وزارت خارجه" ،کانال ویژه یی"
به سفارت دارد؟ استمپل مینویســد" :توکلی گفت :زمانی که کاتم در وزارت خارجه
بوده اســت ،جنبش مذهبی اطالعات زیادی در اختیار او گذارده و همچنان نیز ".کاتم
همچنان به ســفرهای خویش بــه تهران و پاریس برای دیدار بــا خمینی ،یزدی و قطب
زاده ،ادامه میداد .در ژوین " ،1978چارلز ناس" ،از ســفارت ایاالت متحده ،به "هنری
پرچت" ،مســوول میز ایران در وزارت خارجه نوشــت" :برای ما جالب بود که ریچارد
کاتم ،همانگونه که بســیاری از ما بدان آ گاه بودیم ،همچنان رابط اصلی ایاالت متحده
و نهضــت آزادی بــود و او را تایید هم میکردند ".در ماه دســامبر ،زمانی که پیروزی
انقالب روشــن مینمایید ،گزارشــی سری از ســفارت ایاالت متحده ،به شایعهی ورود
پنهانی کاتم به تهران اشــاره میکند" .اطمینان داریم که کاتم اینجا نیســت .سپاسگزار
خواهیم بود ،چنانچه وزارت خارجه بودن وی در پتسبورگ را تایید کند".
اما همان هنگام ،کاتم ،باالتر از کانالهای مرســوم در وزارت خارجه ،تالش میکرد میان
ابراهیم یزدی ،قطب زاده و دیگر یاران نزدیک به خمینی ،با برجستگان واشنگتن پیوند
زنــد" .پرچت" میگوید که کاتم همواره در تالش برای ایجاد فضای گفتگو میان یاران
خمینی و دولت آمریکا بود .پرچت میافزاید" :در اواخر  ،1978کاتم گفت که ابراهیم
یزدی به واشــنگتن ســفر میکند و ما باید او را ببینیم .کاتم ،یک عضو شورای امنیت
ملی را به نام گری ســیک ،که با وی هم عقیده بــود ،فرا خواند .ریچارد کاتم به دلیل
روابطش با مخالفان حکومت ایــران ،چندان در وزارت خارجه مقبول نبود ....تنها گاه
گاه ،افراد بخش حقوق بشــر به سرپرستی "اســتیو کوهن" ،با مخالفان رژیم در ارتباط
بودند ".سرانجام ،پرچت و دیگران در وزارت خارجه ،فضایی برای گفتگو با انقالبیون،
و از آن میان ابراهیم یزدی و دامادش ،شهریار روحانی پدید آوردند .دیدارها در پاریس،
و تهران ادامه یافت و کاتم برخی افراد ســفارت ایاالت متحده را به آیت الله بهشــتی،
نمایندهی خمینی در ایران در ماههای پیش از انقالب شناساند .ایرانیها به آمریکاییها
اطمینان دادند که خمینی جاه طلبی سیاسی نیست و نباید از او هراسی به دل راه دهند.
چند ماه بعد ،خمینی قدرت را بدست گرفت و به برپایی نهادهایی برای تثبیت قدرت
روحانیت در ربع سدهی آینده آغازید :نهادهایی چون کمیته ها ،سپاه پاسداران انقالب
اســامی ،فقها و خبرگان اســامی ،دادگاههای انقالب و شــورای انقالب .شــماری از
وابستگان رژیم شاه اعدام شدند ،و شماری هم بوسیلهی پیروان خمینی کشته شدند.

«بازی شیطانی»

241

پس از انقالب
پس از انقالب ،ایاالت متحده ســخت کوشــید تا شــوک برآمده از انقــاب ژانویه ــ
فوریهی  1979ایران را بر طرف سازد.
تــاش آمریکا ،برقراری روابط دیپلماتیک با رژیم جدید تهران بود ،اما ایاالت متحده،
آغازی بد داشــت" .والتر کاتلر" ،دیپلمات کارآزمودهی آمریکایی و ســفیر آمریکا در
جمهوری اســامی در میانهی  ،1979میگوید" :در پــی برقراری گفتگو با جمهوری
اسالمی بودیم .من باید به ایران میرفتم و با رژیم جدید ،از خمینی تا دیگران به تفاهم
میرســیدم ".کاتلر در میانهی دههی  1960کنسول ایاالت متحده در تبریز بود .او نیز
بیشتر دههی  ،1980سفیر ایاالت متحده در عربستان سعودی بود .کاتلر ،نامزد جانشینی
بیل ســولیوان ،مامور تشکیل تیمی برای ایران شد .سولیوان ،سفیر پیشین ایاالت متحده،
به دلیل روابطش با شــاه مهرهیی سوخته بشــمار میآمد .کاتلر میگوید" :انتخاب من
بســیار شتابزده بود .من باید خیلی زود گروه جدیدی را سامان میدادم .سایرس ونس،
وزیــر خارجه ،به من گفت :هر کس را که میخواهی انتخاب کن تا از مســوولیتهای
دیگــر فارغش کنم".؛ این یعنی ونس هر کس را که کاتلر بر میگزید ،میپذیرفت .اما
آنچه کاتلر نیز نمیدانست ،به گروگان گرفته شدن افراد تیمش در ماه نوامبر آن سال تا
 15ماه پس از آن و در شرایطی ددمنشانه بود.
کاتلر میگوید" :ما باید به ایرانیها ثابت میکردیم که شــیطان بزرگ نیستیم ".واقعیت
اتکاء انقالب ایران به اســام ،و نه ناسیونالیســم چپگرا ،سیاســتگزاران ایاالت متحده،
دیپلماتها ،برجســتگان ســیا و اعضای شــورای امنیت ملی چون زبیگنو برژینسکی و
دیگران را وسوســه کرد .کاتلر میگوید" :ما در جنگ ســرد درگیــر بودیم و انقالبی
اســامی روی داده بود ،من نیز سالهای بسیار در ایران بودم و میدانستم آنجا ،چه سوء
ظنی به روسها هست .فکر میکردم قدرت اسالم ،ما را در صورت تالش اتحاد شوروی
برای نفوذ در ایران یاری میکند ....دغدغهی مشترک همهی ما ،نفوذ اتحاد شوروی به
آن بخش از جهان بود".
اما کاتلر ،هرگز به ایران نرســید .قطعنامهی کنگره که در سال  1979خمینی را محکوم
کرد ،خشم او را برانگیخت ،و بگفتهی کاتلر از قول ابراهیم یزدی ،خمینی بر آن بوده
تا روابط ایران را با ایاالت متحده یکســره بگسلد .یزدی ،در مقابل ،خمینی را به آرامش
بیشــتر و صرفا نپذیرفتن ســفیر ایاالت متحده واداشته اســت .انتصاب کاتلر به سمت
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ســفیر ایاالت متحده در ایران منتفی شــد .اما دیگر افراد تیــم او در راه ایران بودند و
بســیاری از آنان در ماه نوامبر به گروگان گرفته شــدند .برخی از آنها پیشــتر در ایران
خدمت کرده بودند ،ولی هیچیک شناختی از اسالمگرایی نداشتند.
"بروس الینگن" ،مســوول ســفارت آمریکا در غیاب ســفیر این کشــور که پیشتر دو
ماموریت مختصر در ایران داشــت ،بی پرده میگوید" :من اســام شــناس نیســتم".
ماموریت اعزام او را به ژاپن لغو کرده و با اصرار او را به ایران فرستادند ،چون وزارت
خارجه تنها "در پی افســران آماده به خدمت کارمندان سرویس خارجی بود ".اینچنین،
آیا الینگن فرصت یافت اسالم و ایدیولوژی خمینی را بشناسد؟ الینگن پاسخ میگوید:
"خیر! و تقریبا هیچکس چنان امکانی نیافت" ".توماس آرن" ،رییس جدید دفتر ســیا،
انتصــاب خویش را به این ســمت "تصادفی بوروکراتیک" خوانــده ،میگوید که برای
درک دینامیسم جنبش اســامی برهبری خمینی ،دولت ایاالت متحده کمترین کمکی
بــه او نکــرد .او میگوید" :از زبان من بازگــو کنید که هیچ گونه آموزش یا دســتور
العمــل آ کادمیک دربارهی سیاســت ،فرهنگ و اقتصاد ایران نبــود .تنها از من انجام
وظایفی چند و ارتباط با افرادی مشــخص را خواســتند" .جان لیمبرت" ،یکی دیگر از
دیپلماتهای کارآزمودهی ایاالت متحده است که به فارسی بسیار روان سخن میگوید،
او از زمره کســانی بود که به تلگرام دعوت از داوطلبان اعــزام به ایران برای برگرفتن
چیزی از میان ســیل رویدادها ،پاســخ مثبت داد .او میگوید" :ساده دالنی چون من و
بســیاری از همکارانم میپنداشتیم که سرانجام رابطهیی ســالم با ایران خواهیم داشت".
اما آیا لیمبرت ،الینگن و همراهانشــان ،اسالم را میشناختند ،یا ماهیت تشیع راستگرای
خمینی را دریافتند؟ لیمبرت میگوید" :ما شــناختی دربارهی اسالم نداشتیم ".در ماه
نوامبر ،الینگن ،آرن ،لیمبرت و بسیاری از همکارانشان ،در بند جمعیتی با هدایت پنهان
از سوی خمینی ،گرفتار آمدند.
دولت نو پدید ایران ،آفریدهیی دو سر بود .از سویی دولتی "رسمی" به نخست وزیری
بــازرگان ،و افرادی چون ابراهیــم یزدی ،صادق قطب زاده و ابوالحســن بنی صدر که
سرانجام بعنوان نخستین رییس جمهور ایران برگزیده شد ،بود ،و از سوی دیگر ،دولتی
غیر رســمی و موازی که خمینی ،تنی چند از روحانیــون کلیدی ،کمیتههای انقالب،
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،و مجموعهی نهادهای اسالمی که آفرینندهی تیوکراسی
(حکومت دینی) خمینی شــدند ،عناصر آن بودند .مناسبات تیم جدید سفارت ایاالت
متحــده و کارمندان وزارت خارجه و ســیا که از ایران دیدن میکردنــد ،به گفتگو با
دولت رســمی که قدرت نفوذ اندکی داشــت ،محدود شــد ،و از آنسو نیز ،خمینی از

«بازی شیطانی»

243

ایاالت متحده دوری میجست .آرام آرام ،خمینی با نقشهی مشخص یک یک نیروهای
ســکوالر ،چپ و مذهبیون میانه رو را که همه در دههی  1970در انقالب ضد سلطنتی
همراه بودند ،منزوی و ســرکوب ساخت .هدف فرجامین او انحصار قدرت در درست
شورای انقالب بود که نهادی موقت ،از روحانیون هوادار خمینی بود.
بگفتهی الینگن:
"ما ارتباط اندکی با روحانیون داشــتیم .من هرگز خمینی را ندیدم ،و براســتی هیچگاه
با شــورای انقالب گفتگو نکردیم .حضور روحانیون را در قدرت احساس میکردیم و
بدان آ گاه بودیم .اما درکی از دامنهی قدرتشــان نداشتیم .ماموریت ما اذعان به پذیرش
انقالب اســامی بود و اینکه ما نیز کشوری مذهبی هستیم و درک اسالم سیاسی برای
ایاالت متحده ممکن اســت و شاه آیندهیی ندشت .ما دریافتیم که نمی توان خمینی را
کنار زد .اما بر این پندار چنگ میزدیم که طیف ســکوالر انقالب چیره خواهد شــد.
بــازرگان ،یزدی ،قطب زاده نیز بر این باور بودند که توانایی جلوگیری از نفوذ خمینی
را خواهند داشت".
افراد ســفارت ،با شــماری ازروحانیون شــیعهی میانه رو گفتگو کردند ،اما به دایرهی
نزدیکان خمینی راه نبردند .همچنان که خمینی قدرت را در انحصار خویش میگرفت،
بســیاری از روحانیون میانه روتر یا به حاشیه رانده میشدند ،یا به قتل میرسیدند ،و یا
تبعید میشدند.
همچنین ،ســازمان ســیا که در پیش بینی رویدادهای ایران در ســال  1979ناکام ماند،
نتوانست اطالعات درستی در اختیار سفارت ایاالت متحده گذارد" .آرن" میگوید:
"به یادم ندارم گزارشی دربارهی آیندهی رویدادهای ایران بدستم رسیده باشد .روی هم
رفته انتظار واشــنگتن از ســفارت ،حمایت از افرادی چون یزدی و بازرگان بود؛ به این
امید که گرایش میانه رو تقویت شود و از تمایل واپسگرایانهی رژیم کاسته شود .پایهی
چنین انتظاری امیدی پندارگونه بود ،نه طرحی مشــخص ،یا نشانههایی از سوی ایرانیان
دال بر کارآمدی این نقشه".
اما اگر ســیا پیرامون آیندهی ایران به نتیجه گیری درســتی نرسید ،در مقابل اطالعات
مهمی دربارهی همســایه ایران ،یعنی عراق ،به ایران داد .اینچنین ،کمتر از دو سال پس
از آن ،ایــران و عراق در گیر جنگی خونبار شــدند که نزدیک به یک دهه ادامه یافت
و بیش از یک میلیون کشــته بر جای نهاد .افزون بر رییس دفتر ســیا در ایران ،دیگر
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برجســتگان این ســازمان ،و از آن میان "روبرت امس" و " جــورج کیو" ،در  ، 1979و
پیش از اشــغال سفارت ،به ایران رفتند .دست کم یکبار" ،روبرت امس" ــ رییس بخش
خاور نزدیک ســیا ــ با آیت الله بهشــتی دیدار کرد و دیگر شخصیتهای سازمان نیز
با یزدی ،امیرعباس انتظام و دیگر ســران غیر روحانی ایران دیدار کردند .معامله چنین
بود؛ مبادلهی اطالعات ،بویژه در رابطه با عراق .یکی از افراد سیا که آن زمان با مسایل
ایران در ارتباط بوده اســت ،باز میگوید" :زمانی که دولت بازرگان به قدرت رســید،
ما برای معامله با آنها کوشــیدیم ".او میافزاید که سیا در  ،1979به ایران دربارهی خطر
تهاجم نظامی عراق ،هشــدار داد" .الینگن" نیــز گزارشهایی را که بر پایهی آنها ایاالت
متحده اطالعاتی را دربارهی عراق به ایران رد کرده است ،تایید میکند ،او میگوید:
"ما از ســوی عراق احساس نگرانی داشتیم .مناسبات ایران و عراق در پایین ترین سطح
بود ،و خمینی سخت از صدام حسین بیزار .خمینی در اندیشهی صدور انقالب اسالمی
بــه عراق بود .بی گمان ،عــراق یکی از اهدف اصلی صدور انقــاب بود .به یاد دارم
کــه اطالعاتی را که ســازمان اطالعاتی آمریکا گردآورده بود فهرســت وار به ایرانیها
دادم .مــا اطالعاتی دربارهی تــوان نظامی ،آرایش نظامی عراق و اهــداف آنها به ایران
رساندیم .آن ،تجربهیی جدید برای من بود؛ ناگهان ،و برای نخستین بار ،درگیر جاسوسی
دیپلماتیک شدم".
در حالی که ایاالت متحده اطالعات نظامی در اختیار روحانیون ایران و از آن میان آیت
الله بهشــتی میگذارد ،آرام آرام قدرت واقعی در دســتان روحانیت شیعه رخ مینمود
و آشــکار میشــد که افرادی چون بازرگان ،یزدی و قطب زاده ،براستی نفوذی ندارند.
این امر ،بویژه دربارهی تســلط بر نیروهای نظامی آشــکار بود .یکی از شخصیتهای
پیشین سیا میگوید" :کمترین هماهنگی میان بازرگان و نیروهای نظامی نبود .این یک
واقعیت بود .روحانیون ســخت بر نیروهای نظامی کنترل داشــتند .آنها ایران را به 17
منطقه تقسیم کردند و بوسیلهی کمیتهها افرادی را بر آنها گماردند".
بــا این همه ،شــماری از سیاســتگزاران ایــاالت متحــده ،گرایش اســامی در ایران را
تهدیدی برای اتحاد شــوروی پنداشتند .شگفت انگیز آن که شخصیت سرسختی چون
برژینســکی ،مشــاور امنیت ملی افراطی ایاالت متحده و مدافــع کودتای نظامی برای
متوقف کردن انقالب خمینی ،نیز چنین میاندیشید .اندک اندک ،نگرش برژینسکی
دگرگونی یافت و مسالهی به بیان او "کمربند بحران" ــ از شمال شرقی آفریقا تا آسیای
مرکزی ــ را مطرح کرد" .کمربند بحران" منطقهی رقابت دو ابرقدرت را ،که دستخوش
خیزش اسالمی شده بود ،در بر میگرفت" .هنری پرچت" ،از شخصیتهای آمریکایی
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مخالف شاه ،و کسی که موافق برقراری روابط نزدیک با جمهوری اسالمی بود ،شرایط
ایران را در میانهی سال  1979باز میگوید:
"پس از انقالب نیز ،ایران را از منظر منافع ایاالت متحده ،کشوری با اهمیت میدانستیم.
"هال ســاندرز" [معاون وزیر خارجه در امور خاور نزدیک] پس از بازگشت از دیداری
در کاخ ســفید ،به من گفت‘ :اگر بگویم چه شده بســیار خشنود خواهی شد .تصمیم
گرفته شــد که با ایران مناســبات جدیدی برقرار کنیم ’.دلیل ایــن رویکرد امکان بهره
گیری از اسالمگرایان علیه اتحاد شوروی بود .اساس تیوری این بود که با وجود کمربند
بحران ،میتوان زنجیری از کشورهای اسالمی را برای کنترل اتحاد شوروی بسیج کرد.
این فکر برژینسکی بود".
برژینســکی در خاطراتــش میگوید که حتی پیش از انقالب ایــران در تکاپوی اتخاذ
سیاســت امنیتی همه جانبهیی در پیوند بــا نظریهی کمربند بحران ،برای ایاالت متحده
بوده اســت .مراد برژینسکی از چنین سیاستی ،برقراری روابط نظامی استوار با مصر،
عربستان سعودی ،پاکستان و ترکیه ــ چهار کشور اسالمی در کمربند بحران ــ پشتیبانی
از عمان ،ســومالی ،کنیا ،و نیز پاســداری از پایگاههای نظامی آمریکا در کشــورهای
مختلــف و همچنین در اقیانوس هند ،بود .برژینســکی مینویســد" :اواخر  ،1978بر
نظریهی کمربند بحران پافشــاری میکردم .منظورم پدیــد آوردن ‘چهارچوب امنیتی’
نوینی برای حفظ قدرت و نفوذ ایاالت متحده در منطقه بود".
بگفتهی کاتم ،برژینسکی سقوط شاه را "مصیبت بار" میدانست .در آغاز ،برژینسکی
معتقد بود که باید بوســیلهی یک پینوشهی ایرانی یعنی یک دیکتاتور نظامی ،انقالب
اســامی را به هر بهایی ســرکوب کرد ،اما زمانی که ایــن کار ناممکن نمایاند ،مایل به
"پذیرش اتحادی بصورت دوفاکتو با نیروهای اســامی و رژیم جمهوری اسالمی ایران
شــد .کاتم مینویسد" :هدف او ثبات سیاســی ایران نبود .اولویت نخست برژینسکی،
پدیــد آوردن جبههیی ضد اتحاد شــوروی در منطقهی کمربند بحــران بود .تا پیش از
تابستان  ،1979برژینسکی به خلوص کمونیسم ستیزی خمینی ایمان آورده بود".
چند ماه بعد ،برژینسکی در پی نظریهی خویش ،در الجزیره با بازرگان ،نخست وزیر،
و یــزدی ،وزیر خارجه و مصطفی چمران ،وزیر دفاع دیــدار کرد .برای چنان دیداری
زمانــی بدتــر از آن هنگام نبود؛ زیرا چنــد هفته پیش از آن ،دولت کارتر به شــاه که
اختاپوس ســرطان پنجه در جان او انداخته بود ،اجازهی ورود به نیویورک برای درمان
داد .این اقدام کارتر افراطیون پیرو خمینی را ســخت به خشــم آورد و تنها  3روز پیش
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از دیدار برژینســکی و بازرگان در الجزیره ،خمینی آن را دســتمایهی اقدام علیه جناح
بــازرگان ــ یزدی در دولت کرد .این چنیــن ،آنچه آن هنگام حرکت خود جوش جمعی
از دانشــجویان برای حمله به ســفارت ایاالت متحده در تهران خوانده شــد و در واقع
بزرگتریــن بحران دیپلماتیک در تاریخ ایــاالت متحده ،رخ داد .آنگاه که دیپلماتهای
آمریکایی به گروگان گرفته شــدند ،هر گونه امکان گفتگو میان ایاالت متحده و ایران
نماند .دولت ایران با رفتاری در خور منطق دیپلماســی ،گروگان گیران را دانشجویانی
ســتیزه جو خوانــد ،اما بی گمان همهی جریان زیر نظر خمینــی و حلقهی نزدیکان او
و برای تثبیت قدرت سیاســی دولت غیر رســمی و موازی که در کنار دولت رســمی
نیرو میگرفت ،هدایت شد" .والدیمیر کوزیچکین" ،رییس دفتر ک.گ.ب در تهران،
که چند ســال بعد به غرب گریخت  ،اطالع دقیقی دربارهی ســازمان دهندهی اصلی
عملیات تروریســتی اشغال سفارت داشت .کوزیچکین مینویســد" :ما از کانال منابع
اطالعاتی مان میدانســتیم که چه کسی دستور اشغال ســفارت را داده است .فرمان از
عالی ترین سطح رهبری ایران داده شد و بوسیلهی یک تیم آموزش دیده از اعضای سپاه
پاسداران انقالب اجرا شد".
پس از اشــغال ســفارت ،دولت کارتر کمترین ایدهیی دربــارهی چگونگی برخورد با
خمینی نداشت .کتاب ها ،خاطرات و نوشتارهای بسیاری پیرامون بحران گروگان گیری
نوشــته شده اســت .اما در هیچ یک از آنها ،جز پاراگرافی از کتاب خاطرات "هیلتون
جردن" ،رییس ستاد ارتش و مسوول حل بحران ،بیهودگی تالشهای کارتر را ننمایانده
اند .هیلتون ،کارتر را پشت میزش در حال نوشتن توصیف میکند:
"اگر ممکن اســت بعدا همدیگر را بینیم ــ در حال نوشــتن نامهیی به خمینی هســتم".
من [هیلتون] شــگفت زده با خود میاندیشــیدم که این باپتیست( ((30اهل جنوب ،به آن
فناتیک مســلمان چه مینویســد .به آن مرد چه خواهد گفت؟ شاید در پای نامه امضاء
کند "شــیطان بزرگ" ....کارتر گفت" :اگر خمینی رهبری مذهبی است ،که چنین نیز
مینمایاند ،نمی فهمم چگونه او از گروگان گرفته شدن افراد ما چشم میپوشد؟"
آغاز پایان دولت کارتر فرا رســیده بود .کارتر نتوانســت خویش را از بند بحران اشغال
سفارت برهاند .نه با گفتگو توانست چنین کند ،نه با تهدید ،و نه با طرح خام دستانهی
عملیات نظامی برای نجات گروگانها .هرچند تهران بارها و اغلب از کانال واســطههایی
مشــکوک ،با واشــنگتن مذاکره کرد ،آشــکار بود که خمینی برنامهیی در گســترهی
( ((30اعضای کلیسای باپتیست که از جنبش پیوریتن انگلستان نشات گرفت( .م).
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سیاســت داخلی دارد که تا انجــام آن ،گروگانها را آزاد نخواهد کرد .هارولد ســاندرز
میگوید "در ژانویهی  ،1980یکی از دولتمردان برجســتهی جمهوری اسالمی گفت :تا
زمانی که خمینی تک تک عناصر جمهوری اسالمی را در جای خود تثبیت نکند ،شما
گروگانها را نخواهید داشت".
و اینچنین هم شد.
انقالب ایران ،همه چیز را دگرگون کرد .از منظر واشنگتن ،انقالب متحدی قابل اعتماد
و پایگاه جاسوســی و عملیاتیش را از دســت داده بود .برای دیگر بازیگر جنگ سرد،
انقالب ایران هشــداری باز هم جدیتر بود .با وجود وابســتگی آشــکار شاه به ایاالت
متحــده ،اتحاد شــوروی و ایران مناســبات دیپلماتیک عادی بر پایــهی احترام متقابل
داشــتند .بویژه در زمینهی روابــط اقتصادی نیز ،اتحاد شــوروی و ایران همکاریهای
بســیاری داشــتند .و از همه مهمتر آنکه ،ثبات ایران به معنی عدم نگرانی مسکو از بی
ثباتی و جدایی طلبی در جمهوریهای آسیای غربی بود .اکنون ،این شرایط نبود و برای
نخستین بار از دههی  ،1920اتحاد شوروی از سوی اسالم احساس نگرانی کرد و تالش
ایاالت متحده نیز برجستهتر ساختن مصادیق چنین نگرانی بود.
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از پدری امریکایی

تولد نوزادی بنام القاعده
در دل "کمربند سبز"
جهاد

(بخش )1

"کمربند سبز اسالمی"

انقــاب ایران ،یکی از دو ســتون حافــظ منافع آمریکا را ــ که آن دیگری ،عربســتان
ســعودی بود ــ در خلیج فارس فروریخت و سیاستگزاران پنتاگون و تحلیلگران سیا را
بر آن داشت تا برای بررسی دامنهی تاثیر آن بر متحدان ایاالت متحده در منطقه و بطور
کلی تاثیر آن بر حضور آمریکا در خاورمیانه ،بکوشند .اینچنین ،کارشناسان آمریکایی،
سراســیمه ،بر آن شدند تا امکان ســرایت انقالب [آیت الله] خمینی به دیگر رژیمهای
پادشــاهی خاورمیانه را ،از عربستان ســعودی تا مراکش ،بسنجند .ولی ،درکنار احساس
تهدید از ســوی خمینیســم ،برخی دیگر از سیاســتگزاران ایاالت متحده آن را فرصتی
مناسب یافتند.
پیدایش اســامی افراطی در ایران ،نگرانی همهی همسایگان ایران را و از آن میان اتحاد
شــوروی ،بزرگ ترین همســایهی ایران را ســبب شد .رژیم خمینی ،بســیار ناگهانی و
بگونهیــی غیر منتظره چهره نمایاند و برخی تحلیلگران بــر این باور بودند که خیزش
اســامی در ایران به رهبری روحانیون ،انگیزهی خیزش مردم جمهوریهای مســلمان
اتحاد شــوروی خواهد شــد .این تلقی ،بار دیگر نظریهی دیرینهی بهره گیری از اسالم
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برای فروپاشــاندن اتحاد شوروی را از درون امپراتوریش در آسیای مرکزی ،زنده کرد.
همزمان ،نقشــههای دیگری برای استفاده از ســازمانهای وابسته به اخوانالمسلمین در
افغانســتان برای مقابله با هواداری از اتحاد شــوروی در آن کشــور که آن را نشــانی از
نفوذ مسکو میپنداشــتند ،در شرف تکوین بود .جنبشهای اسالمی دوقلو در ایران و
افغانستان" ،زبیگنو برژینسکی" ،مشاور امنیت ملی دولت کارتر و "بیل کیسی" ،رییس
سیا در دولت رونالد ریگان را بر آن داشت تا از "اسالم در آسیا" ،بویژه در جریان جنگ
مذهبی افغانستان بهره گیرند.
حضور غیر مستقیم ایاالت متحده در جنگ افغانستان که  3میلیارد دالر هزینه داشت
و جــان صدها هزار انســان را گرفت ،هماوایی و همداســتانی چندین دههی آمریکا با
اســام سیاســی فرا محافظه کار را به ســطحی جدیدتر و تهاجمیتر رساند .آمریکا ،تا
پیش از جنگ افغانســتان ،اســام را تنها ســدی دفاعی در برابر توسعه طلبی شوروی
میدانست ،اما در افغانستان ،پارادایم حاکم "استفاده از شمشیر اسالم" برای تهاجم بود.
راســتگرایی اسالمی ســاحی تهاجمی شــد و با آغوش باز پذیرای سیاست همکاری با
اخوانالمســلمین مصر ،بلوک اسالمی برهبری عربستان سعودی و بخشهای دیگر اسالم
سیاســی گردید .هر چند جنگ افغانســتان را در قالب جبههیــی ایتالفی نمایانده اند،
مجاهدان همه اسالمگرا بودند و دو سوم کمکهای ایاالت متحده به مجاهدان افغانستان
از کانال پاکستان و عربستان به احزاب بنیادگرای اسالمی میرسید.
افزون بر این ،جنگ افغانســتان ،دگرگونی بنیادینی را در جنبش اســامی ســبب شد.
نخســت ،رادیکالترین بخش اسالمگرایی نیرو گرفت و چنان شد که بتواند در برابر ابر
قدرت شــوروی در افغانستان بجنگد .دوم ،جنگ افغانســتان دستهیی از اسالمگرایان
خبره در جنگهای چریکی و پارتیزانی و کارهای اطالعاتی و جاسوســی و نیز ترور و
بمب گذاری در اتومبیلها ،پدید آورد .ســوم ،این جنگ ،به طور گســترده ،به تقویت
باندهای جهانی پیوند دهندهی اســامگرایان را در شــمال آفریقا ،مصر ،خلیج فارس،
آسیای مرکزی و پاکســتان یاری رساند .در واقع ،نقطهی خیزش جنبش اسالمی ،دههی
 ،1970بــود و نیروی محرکهی آن ،ثروت نفتی عربســتان ســعودی ،پیدایش بانکداری
اســامی با ماهیت شــدیدا سیاسی و موسســات و نهادهای اســامی در مصر و دیگر
کشورهای اسالمی محافظه کار .اما ،پس از جنگ افغانستان ،جنبش اسالمی رادیکالیزه
شد و خود را نیرومندتر از هر زمان یافت .اواخر دههی  ،1980اسالمگرایان در افغانستان
و ســودان قدرت را بدســت گرفتند و در عربســتان سعودی و پاکســتان نیروی غالب
ماندند و تهدیدی برای مصر و الجزایر شدند .پایههای القاعده و تروریسم پنهان آن ،در
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این سالها ریخته شد.
ســازمانهای اطالعاتی ایاالت متحده و سیاســتگزاران آمریکایی از همهی این جریانات
چشــم پوشیدند و تنها پندار ضربه زدن به اتحاد شوروی در افغانستان را در سر داشتند.
حتــی سیاســتگزاران رادیکال ایاالت متحده ،آســیای مرکزی را "نقطــهی ضعف" اتحاد
شــوروی دانسته و آغاز فروپاشی این کشــور را از جمهوریهای آسیای مرکزی تصویر
میکردند.
و سرانجام ،از منظر استراتژیک ،جهاد افغانستان اشغال نظامی خلیج فارس و میدانهای
نفتی آن را که تا پیش از دههی  1980برای نومحافظه کاران رویایی بیش نبود ،عینیت
بخشــید .میان جنگ افغانســتان و حضــور کنونی ارتش ایاالت متحده در قزاقســتان،
ازبکستان ،و دیگر نقاط نفت خیز آسیای مرکزی ارتباط مستقیم هست .جدالی که پای
ایــاالت متحده را به منطقهیی از جهان که تا دههی  1980بیرون از دایرهی نفوذ آمریکا
بود ،گشــود .روندی که از ســالهای  1980آنگاه که مجاهدان افغــان از ایاالت متحده،
چین و اســراییل برای جنگ با ارتش ســرخ کمک گرفتند ،آغاز شــد .این در سالهای
دههی  1990که جنبش طالبان با همدســتی ایاالت متحده پدید آمد ،ادامه داشت .امروز
نیز ،جنگ در افغانستان راهگشــای دخالت گستردهی ایاالت متحده در جمهوریهای
اســتقالل یافتهی آسیای مرکزی شده است .ایاالت متحده به کمک پایگاههای نظامیش
در خلیــج فارس و اقیانوس هنــد ،امپراتوری خویــش را در خاورمیانه و خلیج فارس
یکپارچه کرد و کمربندی از کشــورهای عراق ،افغانســتان و آسیای مرکزی برای غرب
به ارمغان آورد .اگر کشــمکشهای ســدهی  ،21ایاالت متحده را در رقابت برای تسلط
بر منابع نفت و گاز آســیای جنوب غربی ،رویاروی روسیه یا چین یا هر دو قرار دهد،
ایاالت متحده پیشــتر دست باال یافته اســت ،زیرا از آغاز جهاد افغانستان ،ارتش ایاالت
متحده زمینه حضور نظامی خویش را در خلیج فارس و کشورهای حوزهی خلیج فراهم
کرده است.
تا پیش از انقالب ایران و آغاز جنگ افغانستان ،هیچ کدام از شرایط برای ایاالت متحده
نبود ،اما جنگ در آن کشور ،برای نخستین بار مقدمهی حضور مستقیم نیروهای نظامی
ایاالت متحده در آســیای جنوب غربی و خلیج فارس شد و زمینه ساز پیوندهای نوین
نظامی با مصر و عربســتان سعودی و پاکســتان گردید که به پیدایش نیروهای واکنش
ســریع ،نیروی ســنتکام (فرماندهی مرکزی ایاالت متحده) و پایگاههای نظامی جدید
برای محاصــرهی منطقه انجامید .این روند تنها چند هفته پس از ورود ســربازان اتحاد
شــوروی به افغانستان آغاز شــد و در ژانویه  1980در قالب بیانیهی کارتر که "دکترین
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کارتر" خوانده شــد ،اعالن گردید" .دکترین کارتر" بازگویی دوبارهی ادعاهای پیشــین
ایاالت متحده دربارهی خلیج فارس بود که نخســتین بــار فرانکلین دالنو روزولت در
 1943و پس از او دوایت آیزنهاور در  1957بیان کرده بودند .کارتر گفت" :بگذارید
وضعتمان را کامال روشــن کنم .هرگونه اقدامی از سوی نیروهای خارجی برای تسلط بر
خلیج فارس ،به منزلهی تجاوز به منابع حیاتی ایاالت متحده خواهد بود ".هر چند روی
ســخن بیانیهی کارتر ،اتحاد شــوروی بود ،ســخنانش چیزی بیش از خودستایی و الف
زنــی نبود .در  ،1980ایاالت متحده هیچ نیرویی درخلیج فارس ،برای مقابله با حملهی
احتمالی اتحاد شــوروی نداشت و در شرایط اضطراری توانایی ترابری هوایی و دریایی
در خلیج فارس نداشــت .صد البته اتحاد شــوروی در اندیشهی تجاوز به خلیج فارس یا
اشــغال آن نبود .اعزام نیرو به افغانســتان در  1979که ،هرچند با اکراه ،از سوی اتحاد
شــوروی انجام گرفت ،در حکم آخرین چاره برای دفاع در برابر تهدید بدقت حساب
شدهی ماجراجویان اسالمگرای افغان زیر پشتیبانی ایاالت متحده و پاکستان بود .حتی
چنانچه در افغانســتان تهدیــدی برای منافع ایاالت متحده در خلیــج فارس بود ،آن ،نه
تهدید از خارج و از ســوی اتحاد شــوروی که کامال از داخل کشورهای منطقه بود ،اما
در میــدان داخلی نیز ،توانمندی ایاالت متحــده گمان انگیز مینمود .برای نمونه ،اگر
ایران یا عراق ضد رژیمهای خلیج فارس وارد جنگ میشــدند ،یا یک کودتای نظامی
خاندان سلطنتی سعودی را سرنگون میکرد ،توانایی آمریکا برای واکنش در برابر چنان
رویدادهایی بسیار تردید بر انگیز بود.
در آمریکا ،بســی پیش از بحران افغانستان ،پیرامون تهاجم به عربستان سعودی و اشغال
میدانهــای نفتی آن بحثهایی بود .این بحثهــا در میانهی دههی  1970پس از تحریم
نفتی کشــورهای عربی و افزایش  4برابر بهای نفت از سوی کشورهای صادر کنندهی
نفت (اوپک) در  ،74-1973مطرح شد .هنری کیسینجر ،وزیر خارجهی وقت ایاالت
متحده ،استراتژی اعزام نیروی نظامی به خلیج فارس را ارایه کرد .در  ،1975نوشتاری
با عنوان "مصادرهی نفت اعراب" در نشــریهی "هارپر" منتشــر شــد .نشریهی "هارپر"،
نویســنده را ،با نام مستعار "مایلز ایگنوتوس"" ،اســتاد و مشاور نظامی ساکن واشنگتن
و مرتبط با سیاســتگزاران برجســتهی دولت ایاالت متحده" معرفی کرد .گفته میشــد
کــه "ادوارد لوتویک" ،تحلیلگر نظامی نومحافظه کار در مرکز پژوهشــهای بین المللی
دانشگاه جان هاپکینز ،نویسندهی مقاله بوده است ،هر چند که لوتویک منکر آن شد.
همان زمان" ،روبرت توکر" ،دیگر اســتاد مرکز پژوهشی هاپکینز ،نوشتار مشابهی برای
نشریهی "تفسیر" ،متعلق به انجمن یهودیان آمریکایی نوشت ،و اینچنین سیل نوشتارهای
دیگر در دفاع از سیاســت اشــغال میدانهای نفتی عربستان سعودی روان شد .بگفتهی
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"جیمز اکینز" ،ســفیر ایاالت متحده در عربستان ســعودی در میانهی دههی  ،1970که
متوجه ظهور ناگهان سلســله نوشــتارهایی در تایید سیاست مذکور شــده بود ،نوشتار
نشــریهی هارپر "بیان میکرد که چگونه بــا مصادرهی میدانهای نفتی عربی [و] وارد
کردن نفت آن به شــرکتهای نفتی تگزاس و اوکالهما ،میتوانیم مشکالت اقتصادی و
سیاســی خویش را مرتفع سازیم .من میدانستم که آن نوشتار پیامد سیاستی ژرف ،پس
پرده است .ممکن نیست  8نفر ،همزمان و مستقل از هم ،چنین نظری را ارایه دهند".
"جیمز اکینز" ،به بیان خویش مرتکب "اشــتباهی مهلک" شــد کــه پیامد آن برکناریش
از ســمت ســفیر ایاالت متحده در عربســتان بود" .من در یک مصاحبهی تلویزیونی
گفتــم هر کس که چنان نظری را مطرح کرده ،یا مجنون اســت ،یا جنایتکار ،یا مامور
اتحاد شــوروی ".چندی بعد اکینز دریافت که رییسش ،هنری کیسینجر ،صحنه گردان
این ماجرا اســت .آن سال ،اکینز از کار برکنار شــد .کیسینجر هیچگاه به نقش خویش
بعنوان محرک اصلی آن نوشــتارها اعتراف نکرد ،اما در مصاحبهیی با نشریه ی"بیزنس
ویک" در همان ســال ،در لفافه عربستان سعودی را تهدید کرد که آمریکا "در صورت
عــدم همکاری کشــورهایی چون عربســتان ســعودی و ایران ،بهای نفــت را با جنگ
سیاســی گسترده علیه این کشورها و به خطر انداختن ثبات سیاسی و امنیتی آنها پایین
میآورد ".یکی از برجســتگان ســیا که در دههی  1970در خلیج فارس بوده ،پیرامون
نظرات کیســینجر دربارهی عربستان سعودی و شیخ نشــینهای خلیج فارس مسایلی را
بیان کرده است .کیسینجر ،برای ترســاندن عربستان سعودی ،یکی از کارگزاران سیا را
که برای ماموریت دیگری به خاورمیانه فرستاده شده بود ،فراخواند و گفت" :یکی از
شیخ نشــینها را انتخاب و حکومتش را سرنگون کنید تا درس عبرتی باشد برای سران
عربســتان سعودی ".بگفتهی آن شخصیت ســیا" :بدین منظور ،ابوظبی یا دوبی انتخاب
شــد .اما زمانی که مافوقم به خلیج فارس سفر کرد و با روسای بخشهای سیا در منطقه
گفتگو کرد ،هیچیک موافق این کار نبودند .اینچنین ،قضیه منتفی شــد و کیســینجر
هم دنبال آن را نگرفت".
تا پیش از جنگ افغانســتان ،طراحــان نظامی ایاالت متحده به اینکــه در دههی ،1970
ایاالت متحده نمی توانســت به ســرعت دهها هزار یا صدها هزار نیرو به خلیج فارس
بفرســتند ،آ گاه بودند و با همهی گزافه گوییهای سران آمریکا دربارهی اشغال میادین
نفتی کشورهای عربی ،نیروهای ایاالت متحده در منطقه نقشی نداشتند .کارتر با اعالن
دکترین خویش گامهای نخستین را برای فراهم آوردن زمینههای دخالت مستقیم ایاالت
متحده در خلیج فارس برداشــت .تشــکیل نیروهای واکنش ســریع ،واحدهای نظامی
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"فرا مرزی" با قابلیت ترابری دســت کم چندین هزار نیرو به خلیج فارس ،در صورت
بحران در این منطقه .در دورهی ریاســت جمهوری رونالد ریگان ،نیروی واکنش سریع
گسترش یافت و به ســنتکام ( فرماندهی مرکزی ایاالت متحده) بدل شد که ساختاری
کامال نویــن یافت و دامنهی نفوذش خلیج فارس و نیز مناطق غرب آفریقا تا آســیای
مرکزی و افغانستان را در بر گرفت .سنتکام ،همان نیروی فعال در جنگ نخست خلیج
فارس ،جنگ افغانستان در  ، 2001و جنگ عراق در  2003بود.
از منظــر زبیگنو برژینســکی ،در  ،1979حضــور فراگیر نظامی ایــاالت متحده در
خاورمیانه ،خلیج فارس و آســیای مرکزی ،قدرت آمریکا نبود .برژینســکی ،مشــاور
امنیت ملی دولت کارتر ،ایجاد "کمربند ســبز اســامی" را تنهــا راه مقابله با "کمربند
بحران" میدانست.
در کمین "نقاط ضعف" مسکو
سیاست بسیج اســام علیه اتحاد شوروی ،پیشینهیی دیرینه در تاریخ جنگ سرد دارد.
در دهههــای  1950و  ،1960استراتژیســتهای ایاالت متحده نگاهــی تردیدآمیز به این
سیاســت داشــتند .دلیل مخالفت با این سیاست در آمریکا موفقیت مسکو در آرام نگه
داشــتن جمهوریهای آســیای مرکزی ،کوچاندن جمعیتهای قومی و جایگزینی آنها با
مهاجران روس در آن مناطق ،و ســرکوب جنبشهای اســامی بود .افزون بر آن ،دوری
جغرافیایی جمهوریهای شــوروی ،امکان دسترســی ایاالت متحده به مردم آن مناطق را
محدود میکرد .ولی در دههی  ،1970پارامترهای بســیاری ســبب شــد آنها که سالهای
گذشــته در کمین استفاده از برگ اســام علیه مســکو بودند ،پیرامون مسالهی بسیج
اســام بحثهای گذشته را پیش کشند .سرشماری ســال  1970در اتحاد شوروی نشان
داد که شــمار مسلمانان جمهوریهای آسیای مرکزی در مقایسه با رشد جمعیت مسلمان
جمهوریهای دیگر اتحاد شــوروی و بویژه در میان روسها ،نرخ باالتری دارد .انقالب
ایران ،آتش اســام ســتیزه گر را در صف مقدم سیاســتهای منطقهیی در افغانستان،
آذربایجان و دیگر جمهوریهای شــوروی شــعله ور ســاخت .ناگهــان رژیم متکی به
شــوروی در کابل ،در برابر ایتالف نیروهای اسالمی آســیب پذیر نمایاند و افغانستان
بالقوه میدان نبرد شد.
دســت کم ،این منظرهیی بود که همدســتان پیرامون برژینسکی و افراد سیا میدیدند.
در دورهی کارتر ســازمان مرکزی این فعالیتهای استراتژیک ،گروه پژوهش دربارهی

«بازی شیطانی»

254

ملیتهای شــوروی ( )NWGبود که بعنوان گروهی عملیاتی در شورای امنیت ملی،
با دســتور مستقیم برژینسکی تشکیل شــد و افرادی از سیا ،وزارت خارجه ،پنتاگون و
سازمانهای دیگر در آن شرکت داشتند .رییس " ،NWGپل هنز"،از افراد پیشین سیا و
دستیار برژینسکی بود ،که با گروهی از مشاوران و کارگردانان معتقد به پتانسیل طغیان
در میان اقلیتهای اتحاد شــوروی کار میکرد .بســیاری از اعضــای این گروه از دهه
 ،1950در تاســیس "رادیو آزادی" ،ایستگاه رادیویی تحت حمایت سیا ،و "رادیو اروپای
آزاد" ــ که در جنگ سرد علیه اتحاد شوروی تبلیغ میکرد ــ فعال بودند.
فعالیــت رادیــو آزادی در دههی  ،1950با تمرکز بر آســیای مرکزی آغاز شــد .بگفتهی
"جیمــز گریچالو" ،مدیر رادیــو اروپای آزاد و رادیو آزادی در ســالهای متمادی و نیز
نویســندهی کتاب "ناسیونالیسم در ازبکستان" ،رادیو آزادی برنامههای خود را ،نخستین
بار برای آسیای مرکزی ،از ترکمنســتان به زبانهای ازبک ،ترکمنی ،قرقیزی و تاجیک
آغاز کرد ،و همزمان فرستندههای دیگری به زبانهای گرجی ،آذربایجانی و چچنی در
قفقاز داشــت .در آغاز ،پخش خبر و تفسیر نیم ســاعت در روز به هر کدام از زبانها
بود" .جیمز گریچالو" میگوید" :هستهی اصلی تفسیرهای ما نقد رژیم شوروی ،بویژه
بدلیل اعمال سیاست فشار بر مسلمانان و دیگر مذاهب بود .اما گریچالو میگوید که
رادیو مشــی میانه داشــت و تحریک به تجزیه طلبی ممنوع بود ،ممنوعیتی که "برخی
کارکنان رادیو از آن بیزار بودند".
گاه برخی معتقدان جنگ سرد ،خواهان تبلیغات شدیدتری از سوی ایاالت متحده علیه
اتحاد شوروی و حتی اتخاذ سیاستهای براندازانه در جمهوریهای آسیای مرکزی بودند.
برای نمونه ،در " ،1958چارلز هوســتلر" ،جاســوس پیشــین ایاالت متحده ،در "ژورنال
مســایل خاورمیانه" نوشت که "شــورویها از اقدامات ضد شــوروی ترکها در آسیا در
هراســند"؛ اقداماتی چون عضویت ترکیه در ناتو که میتواند عامل "اســتقالل خواهی
مســلمانان اتحاد شوروی" شــود ،و نیز این مســاله که "غرب باید با مردم این مناطق و
تحقق آرزوهایشان ابراز همدردی بیشتری نشان دهد ".هوستلر بر گسترش فرستندههای
رادیویی به زبانهای آســیای مرکــزی و افزایش بودجه برای "پژوهش پیرامون آســیای
مرکزی ،قفقاز ،و زبانهای این مناطق" اصرار داشت.
در دههی  ،1960برژینســکی با کســانی که خواهان حمایت بیشــتر ایــاالت متحده از
مسلمانان آسیای مرکزی بودند ،همراه شد" .جین سوسین" ،رییس پیشین تولید برنامههای
رادیو آزادی و رادیو اروپای آزاد میگوید:
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"زبیگنو برژینسکی ،حامی همیشگی رادیو اروپای آزاد و رادیو آزادی بود .ولی همیشه
هم با سیاستهای ما موافق نبود .اوایل  1966که پشتیبانان مالی ما در سیا از او خواستند
در برنامهیی تحلیلی و محرمانه در هر دو رادیو شــرکت کند ....برژینســکی و "ویلیام
گریفیت" از سیاســت به نظر آنها منفعالنهی رادیو آزادی در رابطه با اقوام و ملیتهای
شــوروی انتقاد کردند .آنها اتخاذ مشی ستیزگرانهی ضد روسی و تبلیغ به زبانهای غیر
روسی را درست میدانستند".
برژینسکی ،فرزند یک خانوادهی نخبهی لهستانی ،بشدت ضد کمونیست بود .او اتحاد
شــوروی را قدرتمند اما در برابر اقلیتهای قومی و مذهبیش ،شــکننده میدانســت.
همراهان برژینســکی در شورای امنیت ملی همگی در تکیه بر تضادهای داخلی اتحاد
شوروی و شتاب بخشیدن به روند فروپاشی آن هم رای بودند .بگفتهی "روبرت گیتس"،
از برجستگان سیا و رییس بعدی این سازمان ،وزارت خارجهی ایاالت متحده در حمایت
از اقلیتهای ناراضی در جمهوریهای آســیای مرکزی ،محتاط بود .گیتس مینویســد
"برژینسکی عمیقا مایل به بهره گیری از مسایل ملی شورویها و خواهان عملیات پنهان
در این راستا بود".
هستهی تشکیل دهندهی گروه برژینسکی ــ هنز ،شاگردان کنت "الکساندر بنیگسن"،
آ کادمیســین اروپایی و نویسندهی آثار بســیار و آموزگار تز "اسالم علیه شوروی" بود.
پیشــینهی خانوادگی بنیگسن ،عامل طبیعی تمایل برژینسکی به او بود .بنیگسن در سن
پترزبورگ روسیه متولد شده بود؛ فرزند یک کنت روسی که در جنگ داخلی پس از
انقالب اکتبر در جبههی روسهای سفید علیه بلشویکها جنگیده بود .در دههی ،1950
بنیگسن در آغاز در "موسسهی پژوهشهای علوم اجتماعی پاریس" ،و سپس در دانشگاه
شیگاکو پژوهشــگر جامعه شناسی شد .کتابها و نوشــتارهای فراوان او دربارهی اسالم
در آســیای مرکزی ،جنبشی از پژوهشگران و برجســتگان سیاسی باورمند به کارآمدی
برگ اســام را به صحنه آورد ،چنانکه بســیاری از آنها در دانشگاه شیگاگو ،موسسهی
"راند" ،محافل پژوهشی و ادارهی امنیت ملی فعال شدند .برژینسکی ،پل هنز و "ایندرز
ویمبوش" که بعدها کارشناس امور شــوروی در موسسهی راند و از گردانندگان رادیو
آزادی در مونیخ شــد ،در زمرهی کسانی بودند که تحت تاثیر آموزههای بنیگسن قرار
گرفتند.
از اواخر دههی  ،1950بنیگســن پیوسته کتاب ،نوشــتارهای پژوهشی نوشت و بر نیرو
گرفتن جنبش زیرزمینی اســامی در شــوروی تکیه کرد .بنینگسن در کتاب "تهدید
اســام و حکومت شــوروی" میگوید که پیشینهی جنبش اســامی در اتحاد شوروی
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بــه "مقاومت مســلحانهی مذهبی که اواخر قــرن هجدهم آغاز شــد ...و رهبری آن را
صوفیان خواهان برپایی فرمانروایی خدا در زمین ،داشتند ".آنها علیه امپراتوری روسیه
میجنگیدند .بنیگســن میگوید که با همهی تالش شــوروی برای درهم شکســتن آن،
جنبش اســامی همچنــان پیش رفت .حتی در میانهی دهــهی  ،1950زمانی که "نیکیتا
خروشــچف" به اســام تاخت "به جای آن که این اقدام احساســات مذهبی را کمرنگ
کند ،تقویت گرایش بنیادگریانه ،محافظه کارانه بوسیلهی جریان زیرزمینی صوفیگری
اســامی را سبب شد ".بنیگسن مدعی است که محافل صوفیگری ،رهبری مقاومت در
برابر اتوریتهی شوروی در مرزهای گستردهی آسیای مرکزی را در اختیار داشتند:
"از زمان پیروزی بلشویکها تا کنون ،تنها مقاومت جدی و سازمان یافته در سرزمینهای
مســلمان نشین در برابر شــوروی ها ،مقاومت صوفیان اهل طریقت بوده است .چیزی
که شــورویها آن را اســام "موازی"" ،غیر رســمی" و "فرقه یی" خوانده اند" .اســام
موازی" بســیار قدرتمندتر و ریشه دارتر از اسالم رســمی است .صوفیان اهل طریقت
محافلی بسته دارند ،اما کامال سری هم نیستند ....اسناد شوروی ،صوفیان را "خطرناک،
فناتیک ،ضد شوروی ،ضد سوسیالیست ،ضد روسیه و نیروهایی واپسگرا" مینامند ،اما
به کارایی و دینامیسم درونی نیرومند آنها نیز اذعان دارند".
بگفتهی بنیگســن ،مهمترین محافل صوفیگری ،جمعیتی ســری به نام نقشبندی بود؛
انجمنی چون محافل فراماسونی ،در ارتباط نزدیک با نخبگان ترکیه و پیشینهیی دیرینه
در آســیای مرکزی .نقشبندیها بویژه در چچن ،داغستان و بخشهایی از آسیای مرکزی
و از آن میان جنوب ازبکســتان قوی بودند .بنیگســن مینویســد" :نقشنبدیها بدلیل
جنگهای طوالنی با روســها در این زمینه مهارت داشــتند ".بنینگسن نتیجه میگیرد که
ناسیونالیسم آسیای مرکزی آمیختگی ناگسستنی با اسالم سیاسی رادیکال دارد:
"از جنگ دوم جهانی تا کنون ،رهنمودها هر چه بیشــتر با ناسیونالیســم درهم آمیخته
اند که پیامد آن این بود که هر جنبش ناسیونالیســتی ــ هر چند مترقی ــ بشدت تحت
تاثیر تفکر محافظه کارانهی صوفیگری خواهد بود .تردیدی در خیزش چنین جنبشــی
نیست".
بنیگســن و هم اندیشــان او ،خواهان تالشــهای جدیتر از ســوی ایــاالت متحده برای
برانگیختــن اســام سیاســی در جمهوریهای شــوروی بودند .هر چند که بنیگســن
مینویسد" :احتماال ،نتیجهی کار پیدایش اسالمی محافظه کار و رادیکال از آن گونه که
امروز در ایران با نام انقالب اســامی هست ،خواهد بود ".نظرات ستیزگرانهی بنیگسن
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برای پدید آوردن دولتهای رادیکال اسالمی در آسیای مرکزی ،دقیقا با آراء برژینسکی
که معتقد بود ایاالت متحده باید بدون نگرانی به گســترش اســامگرایی در افغانستان
کمک کند ،هماهنگ است.
"جرمــی عزراییــل" ،نویســندهی کتاب "مشــکالت ناشــی از ناسیونالیســم در اتحاد
شــوروی"( )1977میگویــد" :در دهــهی  ،1970من و بنیگســن ســمیناری دربارهی
"ناسیونالیسم در شــوروی" ارایه کردیم ".برنامهی دانشگاه شیگاگو به پیدایش گروهی
از کارشــناس مسایل جمهوریهای آسیای مرکزی و اســام انجامید که بیشترشان پیرو
نظرات مناقشــه انگیز بنیگســن بودند ،و برخــی از آنها مانند "پل گوبــل" ،در آینده،
تحلیلگران برجستهی سیا در زمینه اسالم شدند .عزراییل نیز در  1978بعنوان تحلیل گر
میهمان به ســیا پیوست" .در سیا ،عضو اصلی گروه پژوهش دربارهی ملیتهای شوروی
شــدم ".تالشها در دورهی برژینسکی ،در آغاز کارهایی چون توزیع قرآن به زبان مردم
آســیای مرکزی بود ،آرام آرام ،بگفتهی جرمی عزراییل ،دامنهی این تالشها به همکاری
با ســرویس اطالعاتی عربستان سعودی برای تماس گرفتن با زوار مکه از میان مسلمانان
جمهوریهای شــوروی رســید .انقالب ایران ،الهام بخش همهی فعاالن این روند برای بر
انگیختن مسلمانان بود.
جرمی عزراییل بازمی گوید" :من بنیگســن را هنگام ســرنگونی شاه برای سخنرانی به
ســیا بردم" لحظهیی هیجان انگیز و چالش برانگیز بود .با ســقوط شاه ،خمینی آنچه را
که اســام میتوانست صورت دهد ،عینیت بخشــیده بود و تحلیلگران جنگ سرد در
ایاالت متحده مدلی پیش روی خود داشتند .بویژه نومحافظه کاران همراه بازیگردانان
افراطی جنگ ســرد ،آنرا فرصتی برای جهاد ضد شــوروی ،نه تنها در افغانســتان ،که
در سرتاســر منطقه ،یافتند .پس از اشغال افغانســتان بوسیلهی اتحاد شوروی در ،1979
"زلمای خلیل زاد" ــ تحلیلگر نومحافظه کار و استراتژیســت موسســهی راند و ســفیر
آیندهی ایاالت متحده در افغانســتان ــ در نوشــتاری به بیان مشکالتی که رژیم خمینی
برای اتحاد شــوروی دارد ،پرداخت .او نوشــت" :رژیم خمینی خطراتی برای شوروی
پدید آورده اســت .تغییر رژیم در ایران ،انگیزهیی برای پیدایش جنبشهای مشــابه در
عراق و افغانســتان شده اســت که ممکن است بر جمهوریهای مســلمان نشین آسیای
مرکزی در شوروی تاثیر گذارد ".خلیل زاد میافزاید:
"هزینهی انقالب ایران برای اتحاد شوروی میتواند ...نا آرامیهای داخلی در جمهوریهای
مسلمان نشین که تا سال  2000جمعینی در حدود  100میلیون خواهد داشت ،باشد ،جاییکه
با وجود سیاســت همگون ســازی قومی ،هویت اسالمی گونهیی ضد فرهنگ را شکل
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داده که در صورت ادامهی ســتیز شورویها علیه اقوام و مذاهب ،میتواند زمینه ساز نا
آرامی شــود ...دشمنی با شورویها در کشــورهای اسالمی و در میان گروههای مسلمان
افزایش مییابد".
این مستقیما برآمده از نظرات بنیگسن بود.
هنز ،رییس گروه پژوهش دربارهی ملیتهای شــوروی زیر نظر برژینســکی ،مدتهای
دراز مدافع نظرات بنیگســن بود .هنز ،که در میانهی دههی  1970مدتی رییس ســیا در
ترکیه بود ،نظراتی رادیکال داشــت .او در دههی  ،1980بعنوان در پی دفاع از داســتان
خیالی تالش اتحاد شوروی و سرویس اطالعاتی بلغارستان برای کشتن پاپ ژان پل دوم
بوســیلهی یک فاشیســت اهل ترکیه آوازه یافت .اوایل  ،1958هنز نوشتاری دربارهی
"مســالهی امام شامل" در اتحاد شوروی نوشــت و در آن به رهبر مقاومت مسلمانان در
ســدهی نوزدهم ،که مخالف توسعه طلبی روسها در آسیا بود ،اشاره کرد .هنز هم مانند
بنیگسن ،با الهام از "امام شامل" بر این باور بود که سرانجام ،فروپاشی اتحاد شوروی از
آسیای مرکزی خواهد بود .هنز در نوشتار خویش بسال  1958مینویسد:
"برای کمونیستهای شوروی بسیار دشوار خواهد بود که سیاست "ضد استعماری" خویش
در هــواداری از اعراب را ســالها بدون خطر بروز نا آرامی در قفقاز و آســیای مرکزی
ادامه دهند .مسالهی امام شامل نشان میدهد که طبقهیی از روشنفکران ناسیونالیست و
هوشیار در میان مردم این مناطق رو به رشد است....هر چند در اتحاد شوروی هنوز این
مشکالت در مراحل آغازین است و تا روزی که مشکل آفرین شوند هنوز زمان بسیاری
مانده ،شوروی از شرایطی مانند الجزایر مصون نیست".
تا اواخر دههی  ،1970بنیگســن ،برژینســکی و هنز ،شورشهای اســامی را در اتحاد
شــوروی دور نمی پنداشتند .آنها با "ریچارد پایپس" همراه شدند .پایپس نیز از مدافعان
اســتفاده از برگ اسالم سیاسی بود .او از دههی  1950پیرامون مسلمانان آسیای مرکزی
و تهدید آنها برای اتحاد شوروی مینوشت ،از آن میان است نوشتار تحلیلی وی در دو
بخش با نام "مسلمانان آسیای مرکزی در شوروی  :گرایشات و چشم اندازهای آینده" که
در ســال  1955در "ژورنال مسایل خاورمیانه" منتشر شــد .پایپس در آن مقاله نوشت:
" محتمل اســت که رفته رفته مردم آسیای مرکزی و ترکســتان چین که روسهای آسیای
مرکزی همواره با آنها احســاس نزدیکی داشــته اند ،گرایش استقالل طلبانه بیابند .غیر
ممکن نیســت که سرزمینهایی اینچنین گســترده ،روزی در شکل کشوری ترک زبان
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و اســامی با گرایش به خاورمیانه متحد شــوند ".پایپس که زمانی نوشته بود مسلمانان
شوروی علیه مســکو "قیام خواهند کرد"  ،دربارهی مسالهی ملیتها در شوروی بسیار
نوســته است و زمانی که ریگان در  1981جانشــین کارتر شد ،به سمت ریاست گروه
پژوهش دربارهی ملیتهای شوروی رسید.
بســیاری از دیگر پژوهشــگران متخصص در امور اتحاد شــوروی ،با نظریات بنیگسن
و دنباله روانش مخالف بودند .در واقع هرگز شــورش اســامی ضد شوروی رخ نداد.
پس از "پرســترویکا" ،ســقوط دیوار برلین و پیدایش جمهوریهای آسیای مرکزی ،اسالم
رادیکال کمترین نقشی در روند فروپاشی اتحاد شوروی بازی نکرد .پیدایش رژیمهای
آســیای مرکزی در دههی  ،1990کمترین نتیجهی اســام سیاســی هم نبود .در مقابل،
جمهوریهای نو پدید آســیای مرکزی درگیر نبرد با ســتیزه جویان اســامی القاعده تا
حزب التحریر االسالمی شدند .این چنین است که کمترین نتیجهی پشتیبانی آمریکا از
اسالم سیاسی در آسیا به رشد تروریسم اسالمی زیرزمینی در چچن ،ازبکستان و دیگر
کشورهای منطقه انجامید.
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افغانستان

از هر سو بر این حریق

دامن گیر هیزمی افزودند
تز بهره گیری از اســام برای فروپاشاندن اتحاد شوروی در سال  1979عینیت یافت.
ایاالت متحده ،پاکستان و عربستان سعودی ،بطور رسمی جهاد اسالمگرایان را علیه دولت
کابل تدارک دیدند و اینگونه اتحاد شوروی را به اشغال افغانستان برانگیختند و نطفهی
جنگ داخلی ده ســاله را در افغانستان بســتند .از دیدگاه برژینسکی ،جنگ افغانستان
دو مساله را با هم درآمیخت .نخست ،ایدهی "کمربند اسالمی" در آسیای جنوب غربی
بعنوان ســدی در برابر اتحاد شــوروی؛ همانگونه که "فواز جرجس" ،نویسندهی کتاب
"آمریکا و اسالم سیاسی" مینویسد:
"بگفتهی برژینســکی ،جلوگیری از کمونیسم شوروی ما را بر آن میدارد تا از هر آنچه
مایهی چند دســتگی و انشــقاق در اپوزیسیون اسالمی میشــود ،دوری گزینیم ،از آن
میان اســت مواجههی نظامی آمریکا و ایران‘ :به نظرم شــکل دادن به ایتالفی اســامی
ضد شــوروی ،اکنون بیش از پیش مهم اســت ’.همچون دهههای  1950و  ،1960ایاالت
متحده در اندیشــهی استفاده از اســام ضد جنبشهای رادیکال و سکوالر و متحد آنها
یعنی اتحاد شــوروی بود .اکنون سران دولت کارتر ،فرصتهای مناسبی در همکاری با
خیزش اســامی پیش روی خود مینگرند و امیدوارند از کارایی مادی و ایدیولوژیکی
آن علیه توسعه طلبی اتحاد شوروی بهره گیرند .درسهای دو دههی  1950و  ،1960زمانی
که سالح ایدیولوژیک اسالم در ستیز با ناسیونالیسم پان عرب سکوالر بکار گرفته شد،
در ذهنیت سطوح باالی حاکمیت ایاالت متحده مانده بود".
و دومین وجه نمایان این نقشــهی استراتژیک ،بکار بستن نگرش بنیگسن ــ برژینسکی
برای سازماندهی اسالم علیه "نقاط ضعف" بالقوهی مسکو در آسیا بود.
اســامگرایان افغــان با وجود آغاز دریافــت کمک از ایاالت متحــده ،هیچ جا نیروی
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غالب نبودند .بســی پیش از  ،1979راســتگرایی اســامی نیرویی بالقوه در افغانستان
بود و از دههی  ،1950با چپ مترقی و نیروهای ســکوالر در دولت کابل در ستیز بود.
تماس آمریکا با اســامیون بنیادگرای وابسته به اخوانالمسلمین در افغانستان دست کم
به ســالهای آغازین دههی  ،1950و پشتیبانی ایاالت متحده از جنبش سیاسی راستگرای
اسالمی به سال  1973باز میگردد.
هرچند ســیا در افغانســتان ،حضور پررنگی در دهههای آغازین جنگ ســرد نداشت،
این ســازمان از کانال دفاتر "بنیاد آســیا" ــ سازمان وابســته به سیا ــ تیمی به این کشور
فرســتاد .در میانهی دهههای  1950و " ،1960بنیاد آسیا" حمایت بی شایبهیی از دانشگاه
کابل کرد و پروژههای بسیاری دربارهی سازماندهی جامعهی مسلمان افغانستان داشت.
بگفتهی "جان بنیگان" و "رز بنیگان" ،افراد بنیاد آسیا در خالل دههی  1960در پاکستان
و افغانستان که سالیان دراز در خدمت این بنیاد بودند" ،بنیاد آسیا" به "موسسهی پژوهش
اســامی الهور" در پاکستان برای انتشار فرهنگ جامع اسالمی بزبان اردو یاری رساند.
جان بنیگان میگوید" :ما همچنین ،با دانشــکدههای الهیات دانشگاههای بزرگ تماس
داشــتیم ".بنیگانها در پاکستان و نیز افغانستان با گروههای دانشجویی ضد سازمانهای
دانشجویی هوادار شوروی همکاری میکردند .او میگوید" :دانشجویان هدف نخست
ما بودند ".رز بنیگان میافزاید که ،بنیاد آسیا در افغانستان با خانوادهی مجددی ،روحانی
سرشناس اسالمی و نیز وزارت عدلیه که چندی در ادارهی مجددی بود ،روابطی استوار
ساخت .بنیاد آســیا ،همچنین ،شفیق کماوی ،قایم مقام وزیر عدلیه را به سمینار هنری
کیســینجر دربارهی امور بین المللی در دانشگاه هاروارد فرستاد .او میگوید " :بیشتر
کارمندان وزارت عدلیه و از آن میان مشاور حقوقی و رابط بنیاد آسیا ،آخوند بودند".
بدلیل اولویت پایین افغانســتان در گســترهی سیاســت خارجی ایــاالت متحده ،میزان
تماسهای سیا با اسالمگرایان افغان در دههی  ،1960و پیش از آن ،روشن نیست .یکی از
شخصیتهای ارشد سیا میگوید" :در  ،1957هنگامی که در افغانستان بودم ،هواداری
از شــوروی آشکار بود .از من خواستند میزان حضور شــوروی را در افغانستان دریابم
زیرا آیزنهاور در پی دانســتن اهمیت استراتژیک افغانستان برای واشنگتن بود " .نتیجه
حاکی از اهمیت کم افغانستان بود .او میافزاید" :به نظر ما افغانستان چندان مهم نبود.
هــر چند که شــوروی آن را دراختیار گرفته بود ،خطری برای ما نداشــت ".با این همه
حضور بنیاد آسیا در افغانستان که شامل دو یا سه کارمند دایم و احتماال شماری رایزنان
و مستشاران آمریکایی بود ،ادامه یافت.
در دههی  ،1960جنبش اســامی افغانســتان آرام آرام روند سیاسی شدن پیش گرفت.
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هرچنــد محافظه کاری ،شــیوهی زندگی ســنتی و نقش برجســتهی اســام ،همواره
مختصــات جامعــهی افغان بوده ،تا پیش از دههی  1960اســام در افغانســتان بیشــتر
چهرهیی پارســامنش و کمتر سیاســی داشــته است؛ اســام بگونهیی ایمان محور و نه
باوری سیاســی-اجتماعی در اذهان بود .اما بر اثر نفوذ مذهب و نیروهای روشنفکری
خارجی ــ بویژه اخوانالمســلمین مصر و جماعت اســامی پاکستان و سازمانهای بین
المللی اخوانالمســلمین به رهبری سعید رمضان در ژنو ــ اسالم در افغانستان دگرگونی
بنیادین با ماهیت سیاســی و ســتیزگرانه ضد کمونیســتی یافت .رفته رفته ،روحانیون
و ســازماندهندگان برجستهی اســامی افغان از مصر ،جایی که با میراث داران جنبش
حسن البناء در تماس بودند ،به افغانستان بازگشتند .بگفتهی "اولیور روی" ،شرق شناس
برجستهی فرانسوی و کارشناس اســام در افغانستان ،آغاز اسالم سیاسی در افغانستان
با محفلی نیمه مخفی به نام "اســاتید" ،گره خورده اســت .این گروه پس از پژوهش در
دانشگاه االزهر قاهره و تماس با اخوانالمسلمین در افغانستان رخ نمودند .این جنبش در
 1958زمانی که یک عالم مذهبی در برابر محمد داود خان ،از بستگان محمد ظاهرشاه
و رهبر آیندهی جمهوری افغانستان ایستاد ،در قالب ایتالفی منسجم در آمد .بسیاری از
اسالمگرایان دستگیر و سازمانهای نوپا ناگزیر از فعالیت پنهان شدند .اسالمیون خویش
را جماعت اسالمی نامیدند.
تا میانهی دههی  ،1960جماعت اســامی و شاخههای آن پیرو سازمانهای اسالمی مصر،
پاکستان ،عراق و دیگر نقاط بودند ،بویژه در تاختن به دانشجویان چپگرا و کمونیست
و تهدید خشــونت آمیز رقبای سیاسیشان همان رویه را داشــتند .آنها با هدایت کسانی
که در  1979در زمرهی ذینفعان بخشــشهای سیا قرار گرفتند ،آشکارا عامل تحریکات
سیاسی و ایجاد آشفتگی بودند .روی مینویسد:
"محفل اســاتید به شدت بر شــاگردانش اثر گذار بود ،چنانکه در  ،1965سال تاسیس
حزب کمونیســت ،دانشجویان اسالمگرا آشــکارا با پخش جزواتی با عنوان" ...تراکت
جنگ مقدس" ،تظاهرات میکردند .ســالهای  1960تا  ،1972سالهای آشوب و آشفتگی
در دانشــگاههای کابل بود....آنها شــدیدا ضد کمونیســم بودند و بیشــتر درگیریها و
مواجهههای خشونت آمیز میان آنها و مایوییستها روی میداد .هر چند در آغاز شمار
کمونیستها بر اســامگرایان برتری داشت ،نفوذ اسالمیون پیوسته فزونی میگرفت،
چنانکه در انتخابات دانشجویی  1970اکثریت یافتند" .
پیامهــای محرمانهی وزارت خارجه از ســفارت ایاالت متحــده در کابل به تاریخ ژوین
 1970و پــس از آن ،رهبری مذهبی افغانســتان و بویژه خانوادهی روحانی مجددیها را
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نیرویــی توانا و فعال تصویر میکننــد و نتیجه میگیرند که تحریکات مالیان "چپها
را دســت کم در مناطق روستایی عقب نشانده است" و "برای نخستین بار پس از سالها،
محافظه گرایی مذهبی آشکارا نشان داده که اپوزیسیون دولت است ".یک افسر سیاسی
سفارت مینویسد" :گزارشــهای اطمینان بخشی از ادامهی مبارزهی مالیان در استانهای
مختلف رسیده است .اینجا ،در کابل برای شعله ور نگه داشتن آتش شور و شوق مذهبی
در میان بازاریان ،تالشهایی میشود .مدتها مشخص نبود که ستیزه گری روحانیت تا
این میزان توانمند باشد".
"عبد الرسول ســیاف" از طالیه داران رهبری جنبش اســامی افغانستان در آغاز دههی
 1970بود .ســازمان وی با اخوانالمســلمین و عربستان ســعودی؛ برهان الدین ربانی؛ و
گلبدیــن حکمتیار و همهی نیروهای اصلی جهادی در دههی  1980مرتبط بود .بگفتهی
روی" :ســیمای آشکار فعالیت جنبش ســیاف در قالب سازمان "جوانان مسلمان" و وجه
پنهان آن در میان محفل ‘اســاتید’ بود ".رهبر ‘اســاتید’ و کســی که سازمان نیمه مخفی
"جوانان مســلمان" را هدایــت میکرد ،پروفســور "غالم محمد نیــازی" ،هیات علمی
دانشکدهی الهیات دانشگاه کابل بود .دانشگاه کابل از کانال "بنیاد آسیا" ،تحت حمایت
مادی ســیا بود .در  ،1972ربانی ،ســیاف و در آینده حکمتیار شورای رهبری جنبش را
ایجاد کردند و حکمتیار نظارت بر شاخهی نظامی آن را عهده دار شد .سازمان بصورت
هســتههای  5نفره کار میکرد و در سالهای پسین ،در خالل دههی  ،1970ــ اینبار نیز
پس از پیاده شــدن چنین الگویی بوســیلهی اخوانالمســلمین در مصر و پاکستان ــ به
نفوذ در ارتش و جاسوسی آغازید .بر پایهی اسناد خارج شده از طبقه بندی محرمانهی
ایاالت متحده ،در ســال  1972یکی از اعضای "جوانان مسلمان" بارها با یک آمریکایی
برای درخواســت کمک دیدار کرده است و در این دیدارها "مشروحا فعالیتهای ضد
کمونیســتی گروهش را بر شمرده" (از آن میان قتل چند تن از "چپگرایان") و خواستار
کمک پنهان ایاالت متحده برای خرید ماشین چاپ شده است .اما برای کمک مستقیم
سیا خیلی زود بود و اینچنین کارمندان سفارت با وجود ابراز همراهی با اهداف گروه،
درخواستشان را رد کردند.
از این پس ،سیا نقش فعالتری در پیوند با اسالمگرایان افغان نشان داد .پیشتر ،مساعدت
سیا نسبتا کم بود و بیشتر از کانال بنیاد آسیا ،متوجه دانشگاه کابل و نیروهای اسالمی
با ســابقه میشــد .اما در  ،1973محمد داود خان ــ به یاری کمونیســتها ظاهرشاه را
ســرنگون و جمهوری افغانســتان را پایه نهاد .جنبش اسالمی افغانستان ،آشکارا چهرهی
اپوزیسیون داود خان را بخود نگرفت .آنها بزودی دوستان زیادی در خارج یافتند.
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ســیا ،پاکســتان ــ در آغاز برهبری ذوالفقار علی بوتو و ســپس ژنرال اسالمگرا ،ضیاء
الحق ــ و نیز شــاه ایران ،بی درنگ برای به زیر کشــیدن دولت نوپای افغانستان همراه
شــدند .هنوز سالها تا اشغال افغانستان بدست اتحاد شــوروی و جهاد آمریکایی دههی
 1980مانده بود اما جنگ مقدس اســامی در سرزمین خشــک افغانستان ،با شراکت
کامل ســیا ،شــتابان پیش میآمد .سالها بعد ،یکی از شــخصیتهای دولت پاکستان در
دورهی نخســت وزیری دختر ذوالفقار علی بوتو ،همکاری فوری ســیا پس از کودتای
 1973داود خان را با اســامگرایان افغانســتان تصدیق کرد .آمده است که" :نصیر الله
بابر ،مشاور ویژهی بی نظیر بوتو ،نخست وزیر پاکستان ،در مصاحبهیی به تاریخ آوریل
 ،1989کمک مالی ایاالت متحده به ستیزه جویان افغان را از  1973و نیز قرار گرفتن
گلبدیین حکمتیار ،رییس [حزب اســامی] ‘زیر چتــر’ آمریکا را ،چندین ماه پیش از
دخالت نظامی اتحاد شوروی ،فاش کرد".
"دیگو کوردوز" و "ســلیگ هریســون" ،بر پایهی اسناد منتشــر شدهی آرشیو شوروی،
تالش ایاالت متحدهی آمریکا ،ایران ،عربســتان سعودی و پاکستان را برای سازماندهی
راست اسالمی در افغانستان علیه اتحاد شوروی با جزییات شرح داده اند:
"اوایــل دههی  ،1970بهای نفت به دلیل جاه طلبی محمدرضا شــاه پهلوی برای بازپس
راندن نفوذ اتحاد شوروی در کشورهای همسایه و برپایی امپراتوری مدرن ایران افزایش
یافت....از آغاز  ،1974شــاه مصمم بود تا کابل را به در حیطهی اقتصادی و امنیتی با
مرکزیت تهران و گرایش به غرب بکشاند .حیطهیی که ،هند ،پاکستان و شیخ نشینهای
خلیــج فارس را در بــر میگرفت....ایاالت متحده از این سیاســت بعنوان بخشــی از
همکاری و شــراکت با شــاه در پهنهی اقتصادی و امنیتی و نیز در راســتای سیاستهای
پنهانش در آسیای جنوب غربی پشتیبانی کرد".
هــدف همکاریهای هماهنگ ایاالت متحده ــ ایران که از ســوی عربســتان ســعودی
و پاکســتان نیز حمایت شــد ،تقویت راســتگرایان و محافظه کاران در دولت میانه رو
داود خان برای خارج کردن افغانســتان از مدار اتحاد شــوروی بود .بگفتهی کوردوز و
هریسون:
"ســاواک و ســیا دست به دســت هم دادند؛ در این راســتا گاه با گروههای بنیادگرای
اســامی افغان نیز که در اهداف ضد شوروی هم رای بودند و هر یک شیوهی خویش
داشت ،کم و بیش همدستی داشتند .بنیادگرایان افغان بنوبهی خویش با اخوانالمسلمین
مصــر و رابطة العالم االســامی (اتحادیه جهانی مســلمانان) که راســت آیینی وهابیت
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ســعودی را نمایندگی میکرد ،در ارتباط بودند .به مجرد اینکه بهای نفت سر به آسمان
گذاشت ،سیل گروههای بنیادگرای عرب با پشتوانهی مالی ،بسوی افغانستان روان شد.
این گروهها نیز همچون ســاواک جاسوسانی برای شناسایی ســمپاتهای کمونیست در
دولت افغانستان و ارتش به خدمت گرفتند".
نویسندگان به این نکته نیز اشاره میکنند که ساواک ایران ،جنگ افزار و کمک مالی
به گروههای افغان که با اســامیون راستگرا میرســاند ،رییس سازمان امنیت پاکستان
( )ISIنیز ،برای ضربه زدن به دولت افغانستان به این گروهها کمک میکرد" .ساواک،
ســیا و جاسوسان پاکســتان ،در چندین کودتای ناکام که در ســپتامبر و دسامبر 1973
و ژویــن  1974بوســیلهی بنیادگرایان ،علیه داود خان انجام شــد ،با همدیگر همکاری
داشتند".
در  ،1975اســامگرایان افغان خویش را آمادهی شورشــی همه جانبــه علیه داود خان
یافتند .داود خان هنوز اتحاد نیم بندی با کمونیســتها داشت .قیام اسالمیون سرکوب
شــد و بسیاری از شورشیان دستگیر و اعدام شــدند و کسانی چون حکمتیار و ربانی،
به تبعید گریختند .بیشــتر تبعیدیان به پاکستان رفتند تا از پشتیبانی سرویس جاسوسی
نظامی این کشــور برخوردار شوند .در چهار سال آینده ،سازمان امنیت پاکستان روابط
گونه گونی با شورشیان افغان و بویژه هستهی اسالمی آن استوار کرد .تحلیل محرمانهی
وزارت خارجه دربارهی بحران افغانســتان در  1975که به طور خاص با اخوانالمسلمین
و سازمان امنیت پاکستان مرتبط بود ،میگوید:
"آنچه در غبار بگفتهی برخی ،دخالت پاکســتان ،ناپدید شد این واقعیت است که داود
خان جلوه گری اسالم ‘بین المللی’ را فرو نشانده است .رهبران افغانی شورشیان ،افزون
بر اینکه گفته میشود ،بوسیلهی پاکســتانیها اجیر شدند ،بنا به گزارشاتی ،اعضای...
اخوانالمسلمین بودند و این جمعیت بخشی از گروه بزرگنری است که با ژنرال جیالنی،
رییس سازمان امنیت پاکستان به توافق رسیده اند" .
اما در افغانستان ،سستی داود خان او را زیر فشار آمریکا ،شاه ایران و پاکستان به راست
لغزاند .داودخان در ســالهای  1975تا  ،1978کامال از حامیان چپ خویش گسســت و
ارتش و بنیادهای محافظه کار افغانســتان را در آغوش کشــید .در  ،1976داود خان با
محمدرضا شاه و بوتو ،نخست وزیر پاکستان ،دیدار کرد و در پی آن افسران راستگرا و
رهبران غربگرا را به مناصب حساس و کلیدی گمارد .در  ،1978جوخههای مرگ دولت
افغانســتان ،ترور رهبران چپگرا و کمونیست را آغاز کرده بودند و اینچنین دولت کابل
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از چپها و کمونیســتها پاکسازی شد .آرام آرام ،قدرت داودخان به دستهیی کوچک
از فرامحافظه کاران و ارتشــیان محدود شــد .بگفتهی کوردوز و هریســون پس پرده،
ساواک ،متحدان عربستان در اتحادیه جهانی مسلمانان و اخوانالمسلمین قدرت را اداره
میکردند .بحران افغانســتان در آوریل  1978با کودتای نورمحمد ترکی ،کمونیســت
هوادار شــوروی ،که پیمان دوستی با اتحاد شــوروی امضاء کرد ،حدت یافت .راست
اســامی با حمایت سازمان امنیت پاکستان به تروریسم گستردهیی علیه افغانهای دانش
آموخته و ســکوالر آغاز نهاد و به شــیوهی "پل پت" ،صدها آموزگار و کارمند دولتی را
ترور کرد.
با توجه به شمار زیادی از مکاتبات وزارت خارجه و سفارت ،ایاالت متحده به خوبی از
وابستگی سازمانهای افغانی مجری تروریسم ضد شوروی ،به اخوانالمسلمین آ گاه بوده
اســت .نمونهی نخست ،جلسهی سنتو در  1978اســت که میگوید" :تهدید جدی برای
دولت جدید از سوی قبایل و گروههایی مانند اخوانالمسلمین است ".تحلیل دیگری در
آوریل  1979بیان میدارد که "برخی در اپوزیسیون مذهبی سرانجام با اخوانالمسلمین
بهم میآمیزند ".یکی از کارمندان سفارت در سند مفصل دیگری به تاریخ ژوین 1979
با عنوان "شــرایط کنونی قیام افغانســتان" میگوید" :همهی استانهای مرکزی ،شرقی و
غربی زیر سلطهی شورشیان در آمده اند ".و در ادامه شورشیان را "با نامهای گوناگونی
چون مجاهدان [و] اخوانالمســلمین میشناسند ".این سند بدون شرح و تفسیر از قول
دولت افغانستان ،اپوزیسیون را "مالیان انگلیسی" میخواند.
در این دوره ،که انقالب  1357ایران نیز رخ داده است ،پیوندهای پاکستان با اسالمگرایان
افغان و نیز اســامیون پاکستان استوارتر نیز شد .ژنرال ضیاء الحق در پاکستان رژیمی
بر پایهی قوانین اســامی پایه نهاد و مشوق رشــد گروههای اسالمی برهبری ابواالعلی
مودودی شد .آنگاه که آیت الله خمینی در ایران سرگرم ایجاد جمهوری اسالمی خویش
بود ،برژینســکی و سیا نیز ،در افغانستان ارتشی از اسالمیون راستگرا پدید میآوردند.
تالش برژینسکی پیاده کردن دیدگاه بنیان برافکن بنیگسن مبنی بر استفاده از شمشیر
اسالم ضد اتحاد شوروی بود.
سپاه اسالمی برژینسکی و کیسی
برژینســکی در مصاحبهیی در ســال  1998با "نول ابزرواتور" ،که بارها از آن نقل قول
شده است ،راز آغاز کمک سیا به مجاهدان افغان را ،پیش از ورود شوروی به این کشور
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"بر پایهی اسناد رسمی کمک سیا به مجتهدان افغان در دههی  1980و به عبارتی پس از
اشغال افغانستان به دست ارتش شــوروی در  24دسامبر  1979بوده است .اما واقعیت
یکسره دیگر اســت ،آنچیزی که تا کنون به شدت پنهان شده است؛ در جوالی ،1979
کارتر نخســتین دســتورالعمل کمکهای سری به مخالفان ضد شــوروی رژیم کابل را
امضاء کرد .و من هر روز یادداشــتهایی برای کارتر مینوشتم مبنی بر اینکه به باور من
این کمکها ،شوروی را به دخالت نظامی در افغانستان وا میدارد".
اما پس پردهی این راز ،باز راز دیگری نهفته اســت و آن همداســتانی ایاالت متحده با
راســتگرایی اسالمی در افغانســتان و خاورمیانه به درازای دههی  1970است .افزون بر
این ،بی گمان جنگ مقدس افغانها نه در دههی  1980که کمکهای ســیا بطور رســمی
بسوی اسالمیون سرازیر گشــت ،بلکه در  ،1978آنگاه که راستگرایی اسالمی افغان با
کمک ســازمان امنیت پاکستان در شمال شرق افغانستان ســر به طغیان گذاشت ،آغاز
شــد .در مارس  ،1979نیمهی غربی افغانســتان بویژه ایالت نشین بزرگ هرات ،که در
همسایگی ایران است ،دســتخوش شورش شد .یک سازمان اسالمی بشدت افراطی که
با یکی از فرماندهان ارتشــی بنام اسماعیل خان پیوند داشت و جمهوری اسالمی ایران
نیز حامی آن بود بســیاری از شــخصیتهای دولت افغانستان را بقتل رساند .بسیاری از
مشاوران روسی و خانواده شان تا آستانهی مرگ زخمی شدند .این هنگام ،ایاالت متحده
روابط خویش را با نظامیان و دستگاه جاسوسی و امنیتی ایران نگه داشته بود و با دولت
جدید ایران و نخســت وزیر آن بازرگان تماس داشــت و سازمان سیا اطالعاتی دربارهی
اتحاد شــوروی ،عراق و تحوالت افغانستان در اختیار ایران میگذاشت .این همکاریها تا
حادثهی گروگانگیری کارمندان ســفارت آمریکا در تهران بوسیلهی طرفداران خمینی
در دسامبر  1979ادامه یافت.
در مارس  ،1979سازمان سیا نخستین پیشنهاد رسمی خود را برای کمک به اسالمگرایان
افغــان که با شــورش در هرات همزمان بــود ،کامل کرد .بگفتــهی گیتس" ،برخی در
ســیا عقیده داشتند که حضور شوروی در افغانستان ســبب برانگیخته شدن احساسات
مســلمانان و اعراب ،ضد شوروی خواهد شد ".و نه تنها آن ،بلکه بگفتهی گیتس ،عمال
ســودمندی دیگری برای آمریکا داشت و آن برپایی تجهیزات جاسوسی بود که تا پیش
از انقالب ایران در شــمال این کشور مستقر شده بود .آغاز  ،1979با کمکهای فراوان
و پنهان ایاالت متحده به مجاهدان همراه بود .عربســتان و پاکستان نیز خواهان دخالت
هر چه بیشــتر آمریکا بودند" .در عربستان ســعودی یکی از افسران ارشد...پیشگام امر
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عقب نشــاندن شــوروی در افغانســتان بود و اعالن داشــت که دولت متبوعش ،بطور
رســمی از ایاالت متحده برای شورشیان درخواست کمک کرده است" .هر چند برخی
تحلیلگران آمریکایی و شماری از افراد سیا بر این باور بودند که حمایت مستقیم آمریکا
از شورشــیان افغان ســبب حملهی اتحاد شوروی به پاکســتان و مواجههی جهانی اتحاد
شــوروی و آمریکا میشــود ،دولت ایاالت متحده همچنان به راه خویش میرفت .سیا
با عربســتان سعودی و پاکستان برای ارســال کمک به شورشیان افغان تماس گرفت و
همانگونه که برژینسکی بروشنی گفت ،کارتر در جوالی  1979نخستین دستور ارسال
کمکهایی از قبیل تجهیزات مخابراتی را به اسالمیون راستگرای افغان امضاء کرد.
برژینســکی در مصاحبــه با "نــول اوبزرواتــور" میپذیرد که تمام مــدت ،هدف وی
تحریک شوروی به دخالت نظامی بوده است ،هر چند که دخالت نظامی اتحاد شوروی
آمریکاییان را شوکه کرد .برژینســکی میگوید" :ما شورویها را به دخالت نظامی در
افغانســتان وادار نکردیم بلکه تعمدانه شــرایط را چنان آماده کردیم تا احتمال آن را باال
ببریم ".وقتی از برژینسکی پرسیده میشود که با نگاه به گذشته آیا پشتیبانی از خیزش
بنیادگرایی اســامی و تجهیز آنها با ســاح و آموزشهای نظامی که تروریسم آینده را
پروراند ،برای وی پشیمانی به بار آورده است ،پاسخ میدهد:
"از منظر تاریخی کدام مهمتر اســت؟ پیدایش طالبان یا فروپاشی امپراتوری شوروی؟
تحریک مسلمانان یا آزادی اروپای مرکزی و پایان جنگ سرد؟"
برژینســکی در  1979به کارتر گفت" :اکنون جنگ ویتنامی را به اتحاد شوروی هدیه
میکنیم".
تا پایان ســال  ،1979بیش از سه چهارم افغانســتان در طغیانی آشکار بود .درست پیش
از کریســمس ،ارتش سرخ برای دفاع از دولت محاصره شــدهی افغانستان ،این کشور
را اشــغال کــرد .یکی از ویژگیهای جهاد آمریکایی در افغانســتان این بــود که از آغاز
ایاالت متحده ،دســت سازمان امنیت پاکســتان و ژنرال ضیاء الحق را در کنترل ارسال
محمولههــای کمکــی به مجاهدان افغان باز گذاشــت" .اســتیو کول" ،ژورنالیســت و
نویســندهی کتاب "جنگ ارواح" دربارهی جهاد افغانســتان ،مینویسد" :ضیاء الحق بر
جنگ افزارها و کمکهای مالی نظارت داشــت .او اصرار داشــت که هر دالر و سالح
آمریکایی باید از کانال پاکســتان برای مجاهدان فرستاده شود و او تصمیم میگیرد که
کدام گروه چریکی از آن برخوردار شود....سیا با وجود اختالف نظر ،تصمیم سازمان
امنیت پاکستان را پذیرفت ".شاهزاده ترکی الفیصل ،وزیر اطالعات وقت عربستان ،در
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واشنگتن با برژینسکی و سران سیا دیدار کرد و تضمین کرد که هر دالر ارسالی آمریکا
صرفا برای کمک به مجاهدان افغان فرستاده شود.
آنچه در دههی  1980از دیدگان پنهان بود ،همدســتی ســازمان امنیت پاکســتان ،ژنرال
ضیاء الحق و اســامگرایان پاکســتان از یک ســو و پیوند دولت عربستان و شبکههای
خصوصی از ســرویس امنیتی عربســتان تا اتحادیه جهانی مســلمانان و اسامه بن الدن
از ســوی دیگر بود .عربستان ســعودی و پاکستان ســالها با هم روابط نزدیک داشتند،
از آن میان پیوندهای نظامی و گســیل ســربازان پاکســتانی و مزدوران این کشور برای
محافظت از خاندان ســلطنتی عربســتان و آموزش نیروهای این کشــور بود" .شــیرین
هانتر" مینویسد " :برای نمونه ،افسران ارتش پاکستان ،نظامیان سعودی و شیخ نشینهای
خلیــج را آموزش میدادند .ژنرال ضیاء الحق ،یکی از این افراد بود ".افزون بر این ،در
خالل دههی  ،1970بویژه در ســالهای  74-1973که افزایش بهای نفت اوپک خزانهی
پاکســتان را تهی کرد ،بوتو و ضیاء الحق به کمکهای مالی عربســتان دلگرم بودند و
کمک سعودیها با مسایل سیاسی گره خورده بود .رشد اسالمگرایی در پاکستان بهایی
بود که باید اسالم آباد در ازای کمک سعودیها میپرداخت.
برای ایاالت متحده ،اتحاد عربستان و پاکستان سودمند بود ،زیرا هر دو کشور متحدان
وفــادار آمریکا در ســتیز با اتحاد شــوروی بودند .این واقعیت که هم عربســتان و هم
پاکستان انگیزههای پنهان و نقشههای بلندپروازانهی خویش را داشتند ،از نگاه دولتهای
کارتر و ریگان که به هر بهایی ،خواهان زمینگیر شــدن شوروی در مردابی خونین در
افغانســتان بودند ،نادید انگاشــته شد .پاکســتان همواره نگران رقیب دیرینه اش ،هند،
افغانســتان را عمق اســتراتژیک و متحدی برای خویش در در شبه قاره در برابر دهلی
نو میدید و ژنرال ضیاء الحق در رویای "پاکســتانی بزرگتر" بود .عربســتان ســعودی
نیــز منافع خویش را پی میگرفت و جنگ افغانســتان را از منظر گســتردهتر رقابت
با ایران که رژیم شــیعی نوپدید آن تهدیدی برای عراق و شــیخ نشــینهای خلیج بود،
مینگریســت .افغانستان و آسیای میانه ،از نگاه عربســتان ،میدان مبارزه با ایران بود و
ریاض برای تضعیف ایران در پی تقویت راست آیینی وهابی سنی در افغانستان و فراتر
از آن بود.
برژینسکی و سپس بیل کیسی ،محور پاکستان ــ عربستان را زیر چتر خود گرفتند .اما
این دو کشور ماموران خویش را در افغانستان داشتند.
گلبدیین حکمتیار ،ستیزه جوی اسالمی ،در راس رهبری گروهی با نام حزب اسالمی،
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نمایندهی پاکســتان در افغانســتان بود .شــهرت حکمتیار بواســطهی تعصب فراوان و
ددمنشی وی بود:
"گلبدیین نزد ضیاء الحق و ســازمان امنیت پاکســتان عزیز بود .حکمتیار نیز ،همچون
دیگــر رهبــران مجاهد افغان ،از آغاز دهــهی  1970یعنی زمانی که پاکســتان پنهانی از
دانشــجویان بنیادگرای دانشگاه کابل که علیه نفوذ شوروی در دولت افغانستان شورش
میکردنــد ،حمایت میکرد ،با ســازمان امنیت پاکســتان همکاری داشــت .آن هنگام
حکمتیار پیامد موج رادیکالیســم اســامی نوپدید در گســترهی جهانی بود .بر پایهی
گفتههای بسیار ،حکمتیار مسوول پاشیدن اسید به صورت بسیاری از زنان افغانی است
که به زعم وی پوشش مناسب اسالمی نداشتند".
حکمتیار پوســت زندانیان را زنده زنده میکند و آنها را بســختی شــکنجه میداد؛ این
تخصص ویژهی او بود" .صبغت الله مجددی" ،اســامگرای کمتــر افراطی ،حکمتیار
را "هیوالی واقعی" نامیده اســت .اما چارلز ویلســون ،نمایندهی جمهوری خواه تگزاس
که مدافع همیشــگی جهاد افغانستان در کنگره بود ،میگوید که ضیاء الحق " پشتیبان
حکمتیار بود زیرا ضیاء الحق جهان را میدان نبرد میان مسلمانان و هندوها میدانست و
میپنداشــت حکمتیار او را در راستای برپایی نهادی پان اسالمیستی در برابر هند یاری
میکند".
حزب اســامی حکمتیار یکی از شش تا هشت حزب افغانی تشکیل دهندهی مقاومت
ضد شــوروی بود" .حزب اسالمی" بزرگترین این احزاب و به داشتن جنگجویان درنده
خو شهره بود ،همین ویژگی سیا را برای کمک به آنها ترغیب میکرد .یکی از افسران
ناظر بر جهاد افغانســتان در ســیا میگویــد" :در آغاز تصور نمی کردیــم که بتوانیم
شورویها را شکست دهیم .اما باید تا میتوانستیم از روسها میکشتیم و حکمتیار کسی
بود که به نظر میرســید بخوبی میتوانست از عهدهی این کار برآید ".سنگدلی عریان
او نکتهیی مثبت برای ســیا بوده اســت .کول میگوید" :کارمندان سیا در بخش خاور
نزدیک ،که پروژهی افغانســتان را پیش میبردنــد ،حکمتیار را قابل اعتمادترین متحد
خویش میدانســتند .افســران ســیا اینگونه به خود قوت قلب میدادند که حکمتیار،
دست کم میدانست دشمن کیست ".حکمتیار از دید کسانی چون کیسی و برژینسکی
که در رویای خویش افغانســتان را کلید تضعیف اتحاد شوروی در جمهوریهای مسلمان
نشینش میدانستند ،از این جنبه مناسب مینمود که میتوانست دامنهی جنگ را فراتر
از افغانستان ،بگسترد .بگفتهی "فیلیپ دیرو" ،حکمتیار "میگفت که حمالت چریکی
را با آزاد کردن سرزمینهای مسلمان نشین بخارا ،تاشکند و دوشنبه ،تا آنسوی رودخانهی
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آمودریا در عمق جمهوریهای آسیای میانه پیش میبرد".
و اما نمایندهی عربســتان در افغانســتان کســی نبود مگر عبد الرســول ســیاف ،رهبر
اخوانالمســلمین افغانستان .با گذشت جنگ ،حکمتیار و ســیاف بیشتر بعنوان رهبران
افغان ســپاه جنگجویان خارجــی و عمدتا عرب که گله وار برای پیوســتن به جهاد ،به
افغانســتان ســرازیر شده بودند ،شناخته میشــدند .تا پیش از پایان دههی  ،1980این به
اصطالح عرب ــ افغان تبارهای جنگ افغانســتان ،رهبران گروههای تروریست اسالمی
در مصر ،الجزایر ،عربستان سعودی ،عراق و دیگر نقاط چون چچن و ازبکستان شدند.
حکمتیار و ســیاف هر چند که با هم متحد نبودند ،به اســامه بــن الدن نزدیک بودند.
بــن الدن ،اوایل  80-1979زمانی که به جنگ افغانســتان گام گــذارد ،نامش بر زبانها
افتاد[".حکمتیار] زمانی که در پاکســتان در تبعید بسر میبرد گروهی از اسالمگرایان
متعصب غرب ســتیز از ملیتهای گوناگون را بــه دور خویش گرد آورد که بعدها در
جنگ افغانســتان شرکت کردند؛ اسامه بن الدن و اعراب دیگری که داوطلبانه به جنگ
رفتند ،از آن میان بودند".
اینچنین ،در افغانستان ،صحنه برای برخوردی سرنوشت ساز میان ایاالت متحده و اتحاد
شــوروی چیده شــد .ایاالت متحده به دنبال انقالب ایران ،پنــدار واهی ایجاد کمربند
ســبز اسالمی را ضد اتحاد شوروی پی گرفت و پاکســتان ،عربستان سعودی ومصر را
به میدان کارزار در کوههای دوردســت آسیای میانه کشاند .جهاد مقدس در افغانستان،
صدها هزار تن از جهادیون را برانگیخت و ســیل جنگجویان از سراســر جهان ،بســوی
اردوگاههای جنگی در مرز پاکستان و افغانستان روان شد .ایاالت متحده کمترین درکی
از ماهیت نیروهایی که رهانیده بود ،نداشت .چنانکه این نا آ گاهی ،مانع دولت ریگان
برای گســترش جنگ افغانستان به داخل اتحاد شوروی و حتی تالش برای کشاندن پای
خمینی و ایران به جهاد آمریکایی نشد.
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ضد انقالب افغانستان

انقالب ایران را بلعید!
در کشورهای اسالمی در زندانها را گشودند و
خرابکاران ،جنایتکاران و محکومین جنایی را برای
جهاد به افغانستان فرستادند.
(بخش دوم) :بسوی آسیای میانه

آغاز جهاد آمریکایی افغانســتان در ســال  ،1979با دگرگونی مهمی در تاریخ اســام
سیاسی همراه بود.
از  1945تا  ،1979راســتگرایی اسالمی در جریان جنگ سرد ،در اردوی غربی و ضد
کمونیستی قرار داشــت .قابل فهم است که در این دوره ،بسیاری از تحلیلگران ،اسالم
سیاســی را اگر نه نیرویی آمریکایی ،که دســت کم هوادار اهداف اقتصادی و سیاسی
آمریکا در منطقه پندارند .در کوههای افغانســتان ،مالیان ،ستیزگرانه از کمونیسم بیزار
بودند؛ در بیابانهای عربستان ،بنیادهای وهابی علیه چپگرایان و ناسیونالیستهای شمال
آفریقا ،خاورمیانه و پاکســتان میغریدند؛ و در دانشــگاهها ،از کابل و اســام آباد تا
بغداد و قاهره ،اخوانالمسلمین با سکوالریستها در ستیز بودند و علیه مارکسیسم تبلیغ
میکردند.
اما از  ،1979شــرایط دگرگون شــد .انقالب آیت الله خمینی در ایران چالشی رو در رو
با منافع ایاالت متحده بود .افزون بر این ،شــاخههای تروریستی راست اسالمی به مانند
قارچ ســبز شده ،در پهنهیی گســترده ،به منافع ایاالت 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 ایاالت متحده از گســترش چنین رویدادهایی بســیار نومیــد کننده بود ،زیرا
آمریکا با وجود درخواســت تنی چند از رهبران عرب مانند حســنی مبارک در مصر،
برای تخصیص منابعی برای مبارزه با تروریســم اســامی پس از  ،1979ایاالت متحده
چنیــن نکرد .مهمتر از آن ،ایاالت متحده این درس بزرگ را نیاموخت که راســتگرایی
اسالمی تنها ضد کمونیست نیست بلکه غرب ستیز و ضد شرکای دراز مدت غرب در
خاورمیانه یعنی ناسیونالیستهای دموکرات و سکوالریست نیز هستند.
اینگونه ،و با وجود شواهد روز افزون دربارهی ماهیت شیطانی و خطرناک راستگرایی
اسالمی در نقش متحد آمریکا ،دولت ریگان با جهادیون افغانستان همراه شد.
تصور کردن طیف گســتردهی متحدان اســامگرای آمریکا در زمان جنگ افغانستان،
بویژه اکنون که دولت بوش فراخوان مبارزهی جهانی با تروریسم و القاعده و شاخههای
آن را میدهد ،آســان نیست .اما همانگونه که سعید رمضان در سال  1953در دفتر اول
کاخ سفید با آیزنهاور دیدار کرد ،در  1981نیز ،شخصیتهای پراگماتیست امنیت ملی
و ســازمان اطالعات دولت رایگان 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 تروریسم شده اند ،آنهنگام سرســختانه بر اتحاد با اسالمگرایان
پافشــاری میکردند و همزمان با آیت اللههای رژیم تهران بند و بســت داشــتند .اتحاد
اســامگرایان و آمریکا در دههی  ،1980با همهی تعمداتی که در کار بود شکل گرفت.
از  1979تا  ،1982دولتهای کارتر و ریگان خطر راســتگرایی اسالمی را دریافتند اما
از آن چشم پوشیدند.
در پی انقالب  1357ایران ،دولتمردان کارتر برای بررســی اســام سیاسی در جلساتی
با شــرکت بخش بزرگی از دولت گرد هم آمدند .کارشناسان وزارت خارجه ،تحلیلگران
اطالعاتی و ســفرای آمریکا در خاورمیانه در زمرهی شــرکت کنندگان بودند .بگفتهی
هارولد ساندرز ،معاون وزارت خارجه در امور خاور نزدیک" ،بررسیهای زیادی انجام
شد" که بیشترشان بر حکومتها و پادشاهیهای محافظه کار عربی متمرکز بود" .کانون
بحث بررســی این احتمال بود که آیا اسالم سیاســی در اردن ،مصر ،عربستان سعودی
نیــز رخ مینمایاند یا تنها محدود به ایران اســت ".به نظر ســاندرز و دیگر دولتمردان
و شــخصیتهای اطالعاتــی ایاالت متحــده ،نتیجهی بحثها نشــان از بی خطر بودن
اسالمگرایی داشت .ساندرز میگوید" :مساله این بود که آیا دولت عربستان میتواند از
عهدهی آن [اسالمگرایی] برآید؟ من به سعودیها گفتم که نمی توانم کسی را پیدا کنم
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که بگوید خطرسرنگونی عربستان سعودی را تهدید میکند .همان زمان فکر میکردیم
سادات نیز در مصر آن را از سر میگذراند".
بی گمان ،کمترین تالشــی برای بازداشتن عربستان سعودی از پیگیری سیاست خارجی
دیرینه اش ،در تکیه بر اســامگرایی انجام نشد .دربارهی ســادات نیز چنین بود و او
را از هماوایی با اخوانالمســلمین بر حذر نداشــتند .پشتیبانی اسراییل و اردن از کارزار
تروریستی اخوانالمسلمین علیه سوریه و سازمان آزادیبخش فلسطین را هم مانع نشدند.
و البته در پاکســتان نیز ایاالت متحده با رژیم وابســته به اخوانالمسلمین برهبری ضیاء
الحق و سازمان امنیت او که جهاد افغانستان را سازمان دادند ،همراه شد.
و ســرانجام ،این پندار که حکومتهای موجود میتوانند جنبش اســامی را لگام زنند
ســبب شــد تا کمترین تالش نظری پیرامون دگرگونی احتمالی این حکومت ها ،تاثیر
اسالمگرایی بر جوامع زیر سلطهی این حکومتها و توانمندی سازمانی اسالمگرایی در
گســترهی جهانی ،انجام نشود .سیاستگزاران ،همچنان بر این باور بودند که تکثر نظری
اســامگرایی آنرا از چهارچوب یک کلیت نظری یکپارچه دور ساخته و مقابله با آن را
در هر کشور ممکن کرده است .ساندرز باز میگوید" :ما به این نتیجه رسیدیم که نمی
توانیم سیاستی در رابطه با اسالم سیاسی اتخاذ کنیم".
در پی انقالب ایران ســیل ناگهان رهنمودهای واشنگتن به مراکز برون مرزی سیا برای
بررسی آثار منطقهیی انقالب ایران روان شد .تحلیلگران سیا و وزارت خارجه ،کشورهایی
را که در آن تهدید انقالبی به شــیوهی خمینی را محتمل میدانســتند ،بررســی کردند
و نتیجهی بررســی هاشــان ،کمترین احتمال چنان انقالبی بود .تا زمانی که رژیمهای
غربگرا پابرجا بودند ،تقریبا هیچ شــخصیت آمریکایی دربارهی رشــد اسالم سیاسی،
آثار آن بر جوامعی که اســامگرایی در آنها رشــد میکرد یا احتمال رویارویی اســام
رادیکال با ایاالت متحده ،هشــدار نداد .یکی از افراد پیشین سیا در مراکش میگوید:
"در آغاز ،گمان این بود که [انقالب ایران] در حال گســترش اســت و ممکن است در
مراکش ،اردن و عربســتان سعودی رخ دهد و اینکه پادشاهی سیستمی حکومتی متعلق
به گذشــته هاست .اما زمانی که به مراکش رســیدم هیچ نشانی از اسالمگرایی نیافتم.
جنبش اسالمی در مراکش بسیار ناتوان بود ".در اسناد سیا پیرامون مراکش تنها  8برگ
دربارهی اســام و سیاســت میتوان یافت .نتیجهی بررســیها در مراکش نیز همچون
دیگر نقاط ،بی خطر بودن اسالمگرایی بود.
در میان افراد ســیا ،انگشــت شمار تحلیلگرانی چون مارتا کســلر هم بودند که همواره
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به اسالم سیاسی و اخوانالمســلمین توجه داشتند .کسلر میگوید که در عمل بسیاری
از ماموران ســیا از واقعیت عقب ماندند زیرا بسیاری از اسالمگرایان خویش را پنهانی
ســازمان میدادند" .ما دورهی تاریخی جنگ دوم جهانی را داشــتیم و ناگزیر افراد ما
تنها در پایتخت کشــورهای درگیر در جنگ بودند ،حال آنکه جنبش اسالمی نه در آن
شــهرها که در کشورهای دیگر و در شهرهای کوچک شکل میگرفت ".به باور کسلر،
جنبش اسالمی هر چه بیشتر ماهیت ضد آمریکایی مییافت .او همان زمان در یکی از
تحلیلهایش مینویسد که چنانچه کشورهایی چون مصر ،سودان و پاکستان به همکاری
با اســامگرایی ادامه دهنــد ،پیامدهای ژرفی خواهد داشــت .او میگوید" :من همان
زمان گفتم که سیاســت همکاری دولتهای منطقه با اسالمگرایی ،ماهیت این دولتها
را دگرگون میســازد .من از مکتبی بودم که گرایش ضد غربی یافت ".نیازی به تکرار
این نکته نیست که تحلیلهای کسلر سیاستگزاران را از دست یازیدن به جهاد افغانستان
بازنداشت.
همین اندیشــه در میان سیاستمداران ضد تروریست شایع بود .رابرت بایر ،مامور پیشین
ســیا میگوید" :پس از ترور ســادات من در مرکز ضد تروریستم مشغول شدم .آنجا با
اســناد دادرسی [ترور سادات] مواجه شدم و از خود پرسیدم اینها [اسالمیون] چه جور
آدمهایی هســتند؟ هدف آنها چیست؟ ارتباطاتشــان چگونه است؟ سپس ،به جستجوی
اسنادی دربارهی اخوانالمسلمین پرداختم ".اما بایر در ادامه میگوید" :این در اندیشهی
ما نبود که چنین آدمهایی را تعقیب کنیم".
ســادات که از اخوانالمسلمین و شبکهی بانکهای اســامی این جمعیت برای تحکیم
پایههای قدرتی که از ســال  1979بعنوان رییس جمهور مصر بدان رسیده بود ،استفاده
کرد ،کمتر از همه به ماهیت خطرناک راســتگرایی اسالمی آ گاه بود .سادات ،زمانی
که افغانستان در اشغال اتحاد شوروی بود ،شادمانانه به ایاالت متحده ،عربستان سعودی
و پاکستان پیوست و جهادگران را به پیشاور و جنگ افغانستان فرستاد.
اینچنین ،جهاد در افغانســتان ،به جنگی تمــام عیار بدل گردید و تیم ریگان که گرفتار
جنگ ســرد بود ،در سال  1980با روحانیون جمهوری اسالمی ایران وارد معامله شد ،از
 1980تا  1987که اســراییل به ایران سالح میفروخت دیده بر هم نهاد ،آنگاه دربارهی
چپ ایران به رژیم خمینی اطالعات ســری داد ،و ســرانجام در ماجرای ایران کانترا در
جســتجوی حاکمیت اســامیون "میانه رو" که پنداری دور از واقیت بود ،عمال سالح
آمریکایی به ایران فروخت.
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افغانهای عرب تبار
بیشــتر جنگجویان جنگ افغانستان مجاهدان تحت پشــتیبانی پاکستان و چریکهای
وابسته به یکی از چهار سازمان بنیادگرای این کشور بودند .یکی از گردانندگان پیشین
عملیات پنهان ســیا میگوید" :نزدیک بــه  300هزار جنگجو در افغانســتان بودند که
همگــی مگر  15هــزار نفر از آنها که میانه رو بودند ،در زمرهی اســامگرایان افراطی
بودند ".بیشتر آنها افغان تبار بودند اما شماری از جهادیون ،از دیگر نقاط جهان همچون
مصر ،اردن ،عربســتان سعودی و کشورهای حاشیهی خلیج آورده شده بودند .این همه،
نطفهی آغازین اســامه بن الدن و پیدایش ســازمان القاعده شد که در خالل جنگ رخ
مینمایاندند .آن به اصطالح عرب ــ افغانهای شرکت کننده در جنگ ،اسامه بن الدن،
أیمن الظواهری ،رهبر جهاد اسالمی مصر و مرد شماره دو القاعده و دهها هزار جهادی
از کشورهای عربی ،اندونزی ،فیلیپین ،چچن و دیگر نقاط دوردست جهان اسالم بودند.
آنها چریکهایی بودند که پس از جنگ به خانههایشان در الجزایر ،مصر ،لبنان ،عربستان
سعودی و آسیای میانه بازگشتند و آنجا جنگ را ادامه دادند .بسیاری از آنها مهارتهای
تروریســتی مانند تــرور ،خرابکاری ،و بمب گذاری را زیر دســت ایــاالت متحده و
متحدانش ،آموختند.
در ژانویهی  ،1980برژینســکی برای جلب حمایت اعراب به جنگ افغانستان ،به مصر
رفــت .در خالل چند هفته دیدار وی از مصر ،ســادات ،حمایت همه جانبهی مصر را
تضمیــن کرد و به نیروی هوایــی ایاالت متحده اجازهی اســتفاده از پایگاههای هوایی
مصر را داد تا به این وســیله ،ســاحهای مصری را به شورشیان برســاند .نیز به فعاالن
اخوانالمسلمین 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 آســیای میانه و جنوبی احضار شده بودند ".محمولههای هوایی ایاالت متحده از غنا
و آســوان در مصر پرواز میکردند و محمولههایشــان را به پایگاه جهادیون در پاکستان
میرســاندند و بگفتهی "جان کولی"" ،انبارهای نظامی مصر برای یافتن ســاحهایی که
شــوروی به مصر داده بود ،جســتجو شــد تا آنها را به مجاهدان برســانند .دست آخر،
کاربری یک کارخانهی اســلحه ســازی در نزدیکی حلوان مصر برای تولید ســاحهای
روسی تغییر داده شد".
مصر و دیگر کشــورهای عربی چیزی بیش از اســلحه به مجاهدان رساندند .برخی از
کشــورهای مســلمان به زعم خویش از روی آینده نگری ،جنگجویان اســامگرا را به
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افغانستان میفرستادند ،شاید چنین میپنداشتند که با یک تیر دو نشان میزنند ،نخست
اینکه ایاالت متحده را که در جستجوی جنگجویانی برای جهاد بود ،خشنود میسازنند
و دوم اینکه با فرستادن اسالمگرایان به افغانستان از مشکل آفرینی آنها در داخل رهایی
مییابند .شــاید ســادات نیز همچون دیگر رهبران ،بر این باور بود که بیشتر مجاهدان
در جنگ کشــته میشوند و باز نخواهند گشــت .یکی از افراد سیا که در زمان جنگ
افغانستان ،رییس دفتر سیا در پاکستان بوده است ،میگوید" :کشورهای اسالمی درب
زندانهای خود را گشودند و خرابکاران را به افغانستان فرستادند ".و نه تنها به افغانستان
گسیل شدند که بوسیلهی نیروهای ویژهی ایاالت متحده ،آموزشهای نظای دیدند .کولی
مینویسد" :تا  ،1980آموزگاران نظامی ایاالت متحده برای آموزش مهارتهای نیروهای
ویــژهی آمریکایی بــه مصریها که آنها نیز به نوبهی خود آن آموزشــها را به داوطلبان
کمک به مجاهدان افغانستان انتقال میدادند ،به مصر رفته بودند".
بریتانیاییها که افغانســتان برایشــان میدان بازی بزرگشــان در ســدهی نوزدهم بود ،و
پیوندهای اســتعماری دیرینهیی با پاکستان داشــتند ،از پیشینهی ارتباطی گستردهیی با
رهبران مذهبی و قبیلهیی پاکســتان و افغانســتان ســود میبردند" .گاس آوراکوتوس"،
مامور ســیا که ســالها پیوند نزدیک با جنگ افغانستان داشــت چنین گزارش کرد که
بریتانیاییها "افرادی در اختیار دارند که بیش از بیست سال بعنوان خبرنگار ،نویسنده
یا کشت دهندهی تنباکو در آنجا بسر برده اند [و] زمانی که شوروی افغانستان را اشغال
کرد MI6 ،شــبکهی دیرینهی خود را فعال کرد ".آوراکوتوس میافزاید" :بریتانیاییها
میتوانســتند چیزهایی بخرند که ما نمی توانســتیم زیرا دامنهی کشــتار ،ترور و بمب
گذاریهای کور را محدود میکرد .مثال آنها تفنگهای دارای صدا خفه کن میفرستادند
ولی ما نمی توانستیم زیرا صدا خفه کن میتوانست در ترور بکار گرفته شود و خدای
نکرده اتومبیلهای حاوی بمب .به هیچ عنوان نمی توانستم حتی پیشنهاد آن را بدهم اما
ممکن بود به بریتانیا ییها بگویم ســید محمد فضل الله [رهبر شیعی افراطی لبنان] در
بیروت هفتهی گذشــته بسیار فعال بوده است .آنها اتومبیلی را بمب گذاری کردند که
به کشته شدن  300نفر منجر شد ’.من با نیتی پاک این اطالعات را به  MI6دادم .آنچه
با آن کردند ،با خودشان است".
آموزش ترور و بمب گذاری اتومبیلها و مواردی اینچنین ،را ه خود را بسوی داوطلبان
عرب باز کرد ،همان آنان که ســرانجام پیاده نظام القاعده شــدند .حتی روشهای ساده
برای ساخت اتومبیلهای بمب گذاری شده بشیوهی افغانها به برخی مجاهدان آموخته
شد" .استیو کول" نوشــت" :زیر نظر سازمان امنیت پاکستان ،مجاهدان آموزش و مواد
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منفجــره برای اتومبیلهای بمب گذاری شــده و حتی شــترهای حامل بمب دریافت
میکردند تا در حمالتشــان به شــهرهای تحت اشغال شــورویها ،برای کشتن سربازان و
فرماندهان شــوروی بکار گیرند .بیل کیسی [رییس سیا] با وجود تردید برخی از افراد
سیا بر این اقدامات صحه گذارد ".و البته تنها سربازان شوروی از این بمبها آسیب نمی
دیدند .دســت کم در یک مورد که مجاهدان کیف دســتی حاوی بمبی را زیر یکی از
میزهای ســالن غذا خوری دانشگاه کابل منفجر کردند ،دامنهی نبردی را که در میانهی
 1960و  1970در دانشــگاه کابل جریان داشــت ،گسترش دادند .بیل کیسی میگفت:
"ماهیت جنگ خشونت آفرین است .اگر از ترس اینکه یکی فریاد بزند ‘آدمکشی’ " به
تروریستها ضربه نزنیم ،این روند هیچگاه پایان نخواهد گرفت ".بزودی سیا و سازمان
امنیت پاکستان وسایل منفجرهی مخفی در اختیار مجاهدان گذاردند ،بمبهایی که به
صورت خودکار ،ســاعت ،فندک ،و ضبط صوت در آمده بود .آوراکوتوس میپرسد:
"آیا میخواســتم بمبهایی در شــکل دوچرخه در کنار مقر فرماندهی یک افسر پارک
شود؟ بله همین طور بود ،چرا که ترس و وحشت میآفرید ".سینماها و مراکز فرهنگی
نیز دیگر اهداف مجاهدان برای بمب گذاری بودند.
همان اندازه که مجاهدان افغان تمایلی به بمب گذاریهای انتحاری از خویش نشان نمی
دادند ،داوطلبان عرب بدان مایل بودند:
"تنها ،داوطلبان عرب که از عربســتان سعودی ،اردن ،الجزایر و دیگر نقاط آمده بودند،
بعدهــا مدافع حمالت انتحاری شــدند .آنها در فرهنگی یکســره متفاوت تربیت یافته
بودند .زبان خویش داشــتند ،تفسیر خویش را از اســام بیان میکردند و این درحالی
بود که دور از خانه و خانواده شــان بودند .هرگز شمار زیادی از جهادیون افغان که در
آغوش خانواده هاشــان بودند و پیوندهای قومی و قبیلهیی و اجتماعی استوار داشتند،
به تاکتیکهای انتحاری روی ننهادند".
از سال  ،1980مجاهدان افغان در ایاالت متحده و زیر نظر برژینسکی نیز در تاسیسات
(((30
سواحل شرقی آمریکا بوسیلهی نیروهای ویژهی ارتش ایاالت متحده و نیروی "سیل"
آموزش میدیدند" .جنگجویان افغان بیش از  60نوع آموزش مختلف دیدند .اســتفاده
از فیوزهای پیچیده ،تایمرها ،مواد منفجره ،ســاحهای خودکار با مهمات دارای غالف
نافذ ،ابزار کنترل از راه دور مینها و بمبها (که بعدها بوســیلهی داوطلبان جنگ ،در
کشورهایشان علیه اســراییلیها بکار گرفته شد[ ).و] خرابکاری استراتژیک ،انفجار و
( : )US Navy Sea, Air and Land (SEAL ((30نیروهای ویژهی ایاالت متحده برای
جنگهای نامنظم ،عملیاتهای ضد تروریستی و  ...تربیت شده اند(.م)
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آتش افروزیهای عامدانه".
جنگ افغانســتان مراحل مختلفی داشــت .این جنگ آرام آرام آغاز شــد و در  5سال
نخســت آن هدف ایاالت متحده پیروزی در جنگ ،شکســت اتحاد شوروی و بازپس
نشــاندنش از افغانستان نبود ،بلکه هدفش ،کشتن شــمار هر چه بیشتر از آنان ،مفتضح
کردنشــان و پیروزی تبلیغاتی بود .اما در  ،1984به تحریک "چارلی ویلسون" ،سناتور
جمهوری خواه و حمایت مشــتاقانهی بیل کیسی بودجهی سیا برای حمایت از جنگ ــ
و بخششهای عربستان سعودی ــ به سرعت افزایش یافت .مبلغی که آمریکا در 1984
بــرای جهاد هزینه کرد 250 ،میلیــون دالر "یعنی به اندازهی مجموع هزینهی ســالهای
پیشین" بود و نه تنها این ،که سیر صعودی تامین هزینه ادامه یافت؛  470میلیون دالر در
 1986و  630میلیون دالر در  .1987افزون بر اینها ،ایاالت متحده برای جلب همراهی
دیگر کشورها بسیار کوشید و از آن میان چین بود .بگفتهی چارلز فریمن ،سفیر ایاالت
متحــده در چین" ،از  1981تا  ،1984چین  600میلیون دالر در جنگ افغانســتان هزینه
کرد .بیل کیســی نه تنها بر هزینهی پشــتیبانی از جنگ افزود که اهداف بلندپروازانه
تری اتخاذ کرد .اکنون ،او در جســتجوی پیروزی بود ،و برای آن ،ســاحهای پیشرفته
تــری در اختیــار مجاهدان میگذارد .موشــکهای زمین به هوا "اســتینگر" ،که گفته
میشود تاثیر بسزایی در گسترش ابعاد نظامی جنگ داشت ،از آن میان بود.
همچنانکه دامنهی عملی جنگ و نیز اهداف آن گســترش مییافت ،اعراب و خارجیان
بیشــتری به میدان جنگ افغانســتان کشــیده میشدند .بســیاری از دول عربی چون
مصر ،عربســتان سعودی سازمانهای بین المللی وابســته به راستگرایی اسالمی ــ مانند
اخوانالمســلمین ،اتحادیهی جهانی مسلمانان ،ســازمان بین المللی امداد اسالمی( ،((30و
"تبلیغی جماعت" ،ســازمان تبلیغات اســامی در پاکستان ــ برای اســتخدام داوطلبان
جنگــی با هم به رقابت پرداختند .این تعبیر رویای اســامه بن الدن بود :بســیج جهانی
گروههای بنیادگرای مسلمان برای استخدام جنگجویان ستیزه جو ،انتقال آنها به پاکستان
و فرستادن قاچاقی آنها به افغانستان برای جهاد .کولی مینویسد" :بسیاری برای تحصیل
مذهبی به پاکستان فرستاده میشدند .معموال در خالل  6هفته آموزش مذهبی ،به آنها
آموزشــهای نظامی داده نمی شــد یا حتی دربارهی جهاد ضد روسها و کمونیستهای
‘دشــمن خدا’ سخن به میان نمیآمد .پس از پایان این دورهی  6هفته یی ،افسران سازمان
امنیت پاکســتان در هیات مفتی ،با آنها پیرامون فرصتی که برای آموزشــهای نظامی و
جهاد پیش رو داشــتند ،سخن میگفتند[ .این آموزشها] برای هزاران الجزایری ،مصری،
( ((30هیات االغاثة االسالمیة العالمیة( .م)
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سودانی ،سعودی و دیگران فراهم بود".
بگفتهی احمد رشــید ،روزنامه نگار پاکستانی و نویســندهی کتاب "طالبان" 35 ،هزار
اســامگرای افراطی در میانهی  1982و  1992از  43کشور جهان دوشادوش مجاهدان
و نیز پس از آن جنگیدند و دهها هزار جهادی دیگر در مدارس مذهبی ضیاء الحق در
مرز افغانســتان و پاکستان آموزش دیدند" .دســت آخر اینکه ،بیش از  100هزار افراطی
مسلمان ،با پاکستان و افغانستان تماس داشتند و از جهاد افغانستان متاثر گردیدند".
شماری از مجاهدان در ایاالت متحده و جوامع عربی و مسلمان به خدمت گرفته شدند.
"مرکز پناهندگان افغانی الکفاح" در بروکلین ،شاهد ثبت نام اعراب بسیاری برای شرکت
در جهــاد بود" .کیفهای پر از پول ،چکهای در وجه حامل و اوراق بهادار بانکی ،از
سوی اتحادیه جهانی مســلمانان" ،تبلیغی جماعت" و دیگر سازمانهای خیریهی اسالمی
در پاکســتان برای مجاهدان فراهم بــود .ره گیری اینها ممکن نبود ".یکی از کســانی
که در به خدمت گرفتن مجاهدان در میانهی دههی  1980نقش کلیدی داشــت" ،شــیخ
عبدالله عزام" بود .او یکی از اســامگرایان افراطی فلســطین ،اســتاد اسامه بن الدن و
همکار موسس ســازمان "مکتب الخدمات" بود که به پیدایش القاعده انجامید" .مکتب
الخدمات" در  ،1984بوســیلهی عزام و بن الدن در پیشــاور پاکستان بنیاد شد" .مکتب
الخدمــات" با آن نام فریبنده ،نقش اساســی و محوری در جــذب جهادیون خارجی و
عرب به جنگ داشت.
عزام ،متولد ســال  1941در شهر جنین فلســطین بود و در هنگامهی جوانی در سوریه
به اخوانالمســلمین پیوست .او آن هنگام ،در ســوریه ،زمانی که اخوانالمسلمین پرچم
جنبش ضد ناصری در جهان عرب را برافراشــته بود در رشــتهی حقوق اسالمی درس
میخواند .هرچند عزام ،در آغاز عضو ســازمان آزادیبخش فلسطین بود ،پس از واقعهی
سپتامبر ســیاه در  1970و تیره شدن روابط سازمان آزادیبخش فلسطین و ملک حسین،
زمانی که اخوانالمسلمین از پادشاه اردن پشتیبانی کرد ،از آن سازمان گسست .او زمانی
که انور سادات اخوانالمسلمین را به مصر باز میگرداند ،چندی در مسجد االزهر قاهره
بود ،و ســرانجام در دانشــگاه ملک عبدالعزیز عربستان ســعودی بعنوان استاد حقوق
اسالمی مشغول شد .بن الدن شــاگرد او در این دانشگاه بود .اتحادیه جهانی مسلمانان،
عزام را برای ریاست بخش آموزشی خود ،به خدمت گرفت و در پی آن ،نخستین بار در
 1980به پاکســتان سفر کرد .در  ،1984افزون بر تاسیس "مکتب الخدمات" ،روزنامهی
"الجهاد" را منتشر ساخت که در آن پیرامون وظایف مسلمانان فراوان مینوشت .گفتهیی
که بارها از وی نقل شــده ،تالش او برای فراهم کردن زمینهی جهادی جهانی را آشکار
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میکند" :جهاد ،تا زمانی که همهی ســرزمینهایی که زمانی مســلمان بوده اند به ما باز
گردد و حاکمیت اسالم در آن احیاء شود ،برای هر کس یک ضرورت است .فلسطین،
بخارا ،لبنان ،چاد ،اریتره ،سومالی ،فیلیپین ،برمه ،یمن جنوبی ،تاشکند ،اندولس ،پیش
روی ما اســت ".عزام برای اینکه ،به شــیرینی آن را بیفزاید به مخاطبانش میگوید که
اسامه بن الدن ماهانه  300میلیون دالر به اعرابی که در افغانستان بجنگند میپردازد.
"مایکل شــویر" ،یکی از ماموران سیا است که در ســالهای آینده مامور به دام انداختن
اسامه بن الدن شد .او در سال  2002با امضای "ناشناس" ،به تفصیل در مطلبی با عنوان "از
نگاه دشــمنانمان" ،دربارهی پیدایش اسامه بن الدن و القاعده نوشت .او در این نوشتار،
نقش مکتب الخدمات که نام اختصاری آن به عربی "مک" بود ،مینویسد:
"اســامه بن الدن زمانی که برای پایه ریزی مکتب الخدمات در پیشــاور بسال  ،1984با
شیخ عبدالله عزام همراه شد به تاسیس سازمانهای غیر دولتی ( )NGOبرای فعالیتهای
نظامــی آغاز نهــاد .در حالی که مکتب الخدمــات در کار کمک بــه قربانیان جنگ
افغانستان بود ،همزمان ،داوطلبان جنگی را سازمان داده به افغانستان میفرستاد .ارسال
ســاح و کمکهای مالی به مجاهدان از دیگر فعالیتهای این سازمان بود .هفته نامهی
الوطن العربی ،در زمینهی کمکهای مالی میگوید که در میانهی  1979تا 600 ،1989
میلیون دالر از کانال موسســات و بنیادهای خیریهی شــیخ نشین خلیج ،بویژه از سوی
موسسات مالی در عربســتان سعودی ،کویت ،عمان ،امارات متحدهی عربی ،بحرین و
قطر به سازمان بن الدن فرستاده میشد".
بگفتهی شــویر ،بن الدن و شیخ عزام ،ارتباط خوبی با گردانندگان سازمانهای خیریهی
راســتگرایی اســامی و از آن میان  IIROو اتحادیه جهانی مسلمانان داشتند .بگفتهی
شــخصیتهای سیا که درگیر جنگ افغانستان بودند ،سیا مســتقیما با شیخ عزام و بن
الدن در به خدمت گرفتن داوطلبان عرب همراه نشد ،هر چند که با تالش آنها مخالفت
نداشــت .روبرت گیتس ،رییس وقت سیا ،تالش "سیا برای مشارکت هر چه بیشتر آنها"
را فاش کرد .هر چند عمال برای بازداشتن آنها کاری انجام نگرفت ،برای دلسرد کردن
"افغانهای عرب" نیز کاری صورت نگرفت.
ســیا ســالها پس از پایان جنگ دریافت که ایاالت متحده و عربســتان تنها منابع مالی
مجاهدان نبودند ،نکتهیی که کمک  600میلیون دالری به مجاهدان که شــویر از آن یاد
میکند ،موید آن است .بذل و بخششهای پنهان و نیمه پنهان اخوانالمسلمین و شعباتش،
بســوی افغانستان سرازیر بود و ســازمان امنیت پاکســتان هم که بر توزیع کمکهای

«بازی شیطانی»

282

ایاالت متحده و عربســتان ســعودی در میان مجاهدان کامال نظارت داشــت ،کمترین
نظارتی بر هیچ یک از این ســخاوتمندیها نکرد .به استناد کتاب "افغانستان :دامی برای
خرس" دربارهی جهاد افغانســتان ،به قلم "محمد یوسف" ،یکی از افسران پیشین سازمان
امنیت پاکستان ،در خالل جنگ یک سیستم کمک رسانی به موازات کانال رسمی این
کمکها بوسیلهی دالالن شکل گرفت و بیشتر منابع مالی آن از بخششهای سرمایههای
خصوصی عربی تامین میشد .یوسف مینویسد" :آنچه این سیستم کمک رسانی را نگه
داشت ،پول اعراب بود .منظورم پول سازمانها یا افزاد خصوصی است و نه کمکهای
دولت عربســتان ســعودی .بدون میلیونها دالر کمکهای خصوصی ،ارســال اســلحه به
مجاهدان با دشــواری مواجه میشد .مشــکل آنجا بود که این کمکها تنها به  4حزب
بنیادگرای اصلی افغانستان میرسید و نه میانه روها" .
محمد یوسف بویژه مینویسد که مبالغ زیادی به عبدالرسول سیاف ،نماد اخوانالمسلمین
افغانســتان و یکی از اعضای محفل "اســاتید" که در دهــهی  1960و آغاز دههی 1970
تاسیس شد ،پرداخت گردید .سیاف و گلبدیین حکمتیار ــ از رهبران مجاهد افراطی که
حزب اسالمی وی بزرگترین و مخوفترین سازمانهای وقت افغانستان بود ــ نزدیکترین
افراد به اسامه بن الدن بودند.
ســیاف ،حکمتیار و دیگــر بنیادگرایان ،بخــش عمدهی پولهای عربــی را بلعیدند چرا
که مبالغ اصلی بوســیلهی گروههای اسالمی پاکستانی وابســته به اخوانالمسلمین و آن
احزاب اسالمی که ابواالعلی مودودی تشکیل داده بود ،به مجاهدان میرسید .جماعت
اسالمی پاکستان که در  1940تاسیس شد ،سالهای دههی  1950و  1960را صرف ستیز با
جنبش چپ پاکســتان و سکوالریستها کرد .در دههی  ،1970مازاد دالرهای نفتی شیخ
نشــینهای خلیج ،جماعت اسالمی را بیش از پیش نیرومند ساخت چنانکه پاکستان در
دهــهی  ،1970تحت نخســت وزیری ذوالفقار علی بوتو و ژنرال ضیاء الحق به راســت
گرایید" .سلیگ هریســون" ،کارشناس مسایل جنوب آسیا و نویسندهی کتاب "آنسوی
افغاســتان" ،میگوید" :اخوانالمســلمین پولهایش را در همه جا پخش میکرد ".بگفتهی
هریســون ،رهبر جماعت اســامی با ژنرال ضیاء الحق ارتباط داشت و با آنها همکاری
میکرد .همچنین بســیاری از افراد کلیدی ســازمان امنیت پاکســتان اعضای جماعت
اســامی بودند .هریســون میافزاید که ،حتی پیش از ورود اتحاد شوروی به افغانستان،
وابســتگان اتحادیهی جهانی مسلمانان و اخوانالمسلمین در شیخ نشینهای خلیج فارس،
مبالغ بســیاری به خرانهی مجاهدان ســرازیر کردند" .همهی اینها با کمک رابطه العالم
الســامی (اتحادیهی جهانی مسلمانان) و از کانال پاکســتان انجام میگرفت؛ جماعت
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اســامی نیز رفته رفته ثروتمند میشــد ".آن هنگام ،واقعا هیچکس اهمیت بن الدن و
شــیخ عــزام را درک نکرد و داوطلبــان مجاهد غیر افغان نیز در میــان چند صد هزار
مجاهد افغان به چیزی گرفته نمی شدند .سیا نیز چنان در اندیشهی جنگ سرد بود که
آنی روی پیامدهای تجهیز و تقویت اســامگرایی جهانــی درنگ نکرد .همزمان ،بیل
کیسی ،در اندیشهی گسترش دامنهی جنگ افغانستان به آسیای میانه و گشودن جبههی
دوم بود؛ آنهم با منابعی که برژینســکی و بنیگســن ،تا چند سال پیش ،آن را به خواب
نیز نمی دیدند.
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مجاهدان افغان

در کام آخرین دهه جنگ سرد

کشتار رقبای مسلمان و میانه رو،
در طول باصطالح جهاد اسالمی

بیل کیســی برای گستراندن آتش جهاد افغانســتان به جمهوریهای آسیای میانه در اتحاد
شــوروی ،مبلغ کمونیسم ســتیزی ،با ماهیت مذهبی و نیز سیاست خارجی پر خطری
شد .دســت کم دو نگرش متضاد و رقیب در دولت ریگان بود؛ نگرش نخست معتقد
به گسست از دیپلماسی سنتی ایاالت متحده بود و بر این باور بود که اتحاد شوروی ابر
قدرتی اســت که برای بازداشتنش از دستیابی به منافع بیشتر ،باید در گستره جهانی با
او به چالش برخاست ،و اما نگاه دوم ،که نومحافظه کاران و بیل کیسی آن را نمایندگی
میکردند ،معتقد بود که باید اتحاد شــوروی را در جهان سوم ،اروپای شرقی و آسیای
میانه عقب راند" .هرب میر" ،رییس ســتاد ســیا در دههی  1980و در دورهی ریاســت
کیسی بر ســیا ،میگوید" :شکاف در دولت ریگان میان لیبرالها و محافظه کاران نبود،
بلکه میان آن گروه که نمی خواست جنگ سرد را ببازد و طرفداران پیروزی در جنگ
سرد بود ".کیسی جزو دستهی دوم بود و افغانستان برای او برگ برندهی این جنگ.
کیسی ،پیروزی در جنگ سرد را در گرو اتحاد کشورهای به زعم برژینسکی "کمربند
ســبز اسالم" یعنی مصر ،پاکستان و عربستان ســعودی ،میدانست و در این میان توجه
ویژهیی به عربستان سعودی بعنوان محور این اتحاد داشت .رییس سیا ،عربستان سعودی
را فراتر از منبع مالی حمایت از جهاد افغانســتان و مرکزیت فرا راســت آیینی اسالمی
میدانســت .بگفتهی میر ،در دههی  ،1980کیسی از نفت عربستان علیه اتحاد شوروی
اســتفاده کرد .او میگوید" :سعودیها به ما برای پیروزی در جنگ سرد بسیار کمک
کردند ".چون اتحاد شــوروی برای تقویت بهای ارز خود به صادرات نفت وابسته بود،
کیســی از عربستان خواست تا با افزایش تولید نفت از بهای آن در بازار جهانی بکاهد.
میر میگوید" :بیل کیســی از بیزاری ســعودیها از شــورویها برای واداشتن آنها به
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کاهــش بهای نفــت بهره گرفت ".عربســتان تولید خود را افزایــش داد ،بهای نفت به
کمتریــن میزانــش تا آن تاریخ رســید و در فاصلهی چند هفته از بشــکهیی  28دالر به
بشــکهیی  10دالر کاهش یافت ،اینچنین ،به شــدت از درآمد اتحاد شوروی کاسته شد.
"این ضربه به شوروی ها ،همچون قطع کردن راه تنفسی آنها بود".
کیســی ،این کاتولیک پارســا ،باوری ســبعانه به قدرت و نیز اهمیت مذهب در قالب
نگرش ماکیاولیســتی به کارکرد سیاســی باورهای مذهبی داشــت .میــر میگوید" :او
مردی عمیقا مذهبی بود ،و روابط خوبی با پاپ داشــت" ".کول" در کتابش "جنگهای
ارواح" مینویسد" :کیسی ،اسالم سیاسی و کلیسای کاتولیک را متحدان طبیعی خویش
در راســتای ‘استراتژی مقابله’ و عملیات پنهانش در ســیا برای خنثی کردن امپریالیسم
شــوروی ،میدانست ".روبرت امس ،مشــاور امنیتی کیسی در خاورمیانه ،از این منظر
بــا او هم رای بود ،امس از کارشناســان مذهبی خبرهی ســیا بود .کیســی در یکی از
ســخنرانیهایش امس را به این دلیل که اهمیت تالشــهای شوروی و متحدانش در جهان
اســام را برای از ریشه برچیدن مذهب سازمان یافته که تهدیدی بالقوه برای حاکمیت
احزاب کمونیســت و ناسیونالیست میدانستند ،به وی گوشــزد کرده است ،شایستهی
اعتبار میداند .کیســی از قول امس میگوید که کمونیستها میخواهند "ارکان سنتی
جامعه را از ریشــه برکنند .این به معنای از بین رفتــن تاثیر مذهب و دور کردن جوانان
از والدینشــان و به تبع آن دور شــدن از آموزش و پرورش دولتی است ".به همین دلیل
دو مذهــب بزرگ جهانی باید در جبههی واحدی قرار گیرند" .زیرا ،شــورویها همهی
مذاهب را مانع راهشــان میدانند و کلیســاها و مساجد را یکسان ســرکوب میکنند".
کیسی متقاعد شد که "اسالم ستیزگر و مسیحیت ستیزگر باید با هم باشند".
در سیا ،غالبا کیسی همکارانش را با نگرش مسامحه آمیزش پیرامون رشد اسالم سیاسی
ناخشــنود میکرد .ریچارد کروگر" ،مامور پیشین ســیا که در چند سال آخر حکومت
شــاه ایران در دفتر محمد رضا شاه کار میکرد ،میگوید" :من با کیسی کار میکردم،
پس از انقالب ،من ،کیســی و شماری از روسای سیا در کمپ پری برای تحلیل جنبش
اســامی در ایــران و آیندهی آن گرد هــم آمدیم ".بگفتهی کروگر ،جــان مک ماهون
و قایم مقام کیســی با کیســی دربــارهی انقالب ایران ،تضاد رای داشــتند .کروگر باز
میگوید" :به یاد دارم که برخوردهای ناخوشایندی میان کیسی و مک ماهون پیرامون
چشــم انداز درازمدت انقالب اســامی پیش آمد ،مک ماهون خیزش جنبش اسالمی
را خطرناک میدانســت و پیرامون آن هشــدار میداد ،حال آنکه کیســی آن را مایهی
نگرانی نمیدانســت .کیسی تنها خواهان فرونشستن موج انقالب بود ولی مک ماهون
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دخالت در این زمینه را الزم میشمرد .مک ماهون پریشان بود و از گسترش بنیادگرایی
اسالمی به اندونزی و فیلیپین سخن میگفت .او بر این باور بود که جنبش اسالمی ذاتا
این قابلیت را دارد که بوســیلهی فرق مذهبی گونه گون و ارتباطات اجتماعی ،جهانی
شود و برای این منظور نیازمند حمایت دولتی نیست ".اما کیسی موافق نبود.
نگرش کیســی به مذهب و سیاســت و ایمان خلل ناپذیر ریگان ،مکمل هم بودند .آن
دو ،جهاد افغانســتان را جنگی مذهبی میدانســتند ،که در آن مســیحیت و اسالم در
برابر آتییسم اتحاد شوروی متحد هستند" .فواز جرجس" ،نوشته است که دولت ریگان
سیاســت دیرینهی ایاالت متحده در پشتیبانی از نیروهای اسالمی در خاورمیانه را ادامه
داد:
" سیاســت ایاالت متحده در دولت ریــگان ،همچنان در خدمــت حمایت از نیروهای
مذهبی در برابر نیروهای سکوالریســت ها ،سوسیالیست و ناسیونالیستهای جهان سوم
بــود .در حالی که اظهــارات عمومی دولت دربارهی اســامگرایی ،آشــکارا خصمانه
بودند ،برخورد واقعی دولت در قبال اسالمگرایان نشانگر هیچ تغییری نبود....تماسها و
مراودات دولت ریگان با مجاهدان اســامگرای افغانستان در چهارچوب فاز دوم جنگ
ســرد معنا مییابد .ریگان نیز ،همچون اسالفش در دهههای  1950و  ،1960با گروههای
اسالمی ،نیز کشورهای اسالمی ــ افغانستان ،عربستان سعودی و پاکستان ــ پیمان اتحاد
بست تا با آنچه او ‘امپراتوری شر’ میخواند و نیز متحدان جهان سومیش ،بستیزد" .
گاه ،تمایل کیسی برای تحریک اسالم سیاسی با گونهیی بدبینی همراه بود .این ،بویژه
زمانی که کیســی با ملک فهد وارد معامله شد ،راست مینمایاند" .گاس آوارکوتوس"،
ماجرای دیدار کیسی از عربستان برای گرفتن قول مساعدت مالی از این کشور را برای
جهاد افغانســتان چنین باز میگوید" .من به کیســی گفتم که باید با پادشــاه دربارهی
‘برادران مسلمانشان’ در افغانستان ،و نیاز به پول برای غذا ،خانوادهای آنها ،لباس ،سالح
و هزینهی بازســازی مساجد ،سخن بگوید .باید به او بگویی که او ‘نگه دارندهی ایمان’
است ".کیسی در پاسخ گفت" :یا مسیح! من آن ‘پاسدار ایمان’ را دوست دارم .لعنتی! من
آن ‘پاسدار ایمان’ را دوست دارم ".یکی از ماموران سیا که درگیر مسایل جهاد افغانستان
بوده اســت ،درستی این ماجرا را تایید میکند .او میافزاید" :ما به سعودیها گفتیم که
بســیار خوب خواهد بود چنانچه افغانهای مذهبی بتوانند کمونیستهای آتییست را از
افغانســتان بیرون برانند .این نکتهی کلیدی سیاســتی بود که در برابر ملک فهد اتخاذ
کردیم".
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کیســی از  ،1984اتحاد سعودی ـ پاکستانی را متعهد به اتخاذ استراتژی جنگ افروزانه،
تبلیغــات ،خرابکاری و فعالیتهای چریکی در امتــداد آمودریا و نیز در جمهوریهای
مســلمان نشین اتحاد شوروی کرد .میر ،مشاور کیســی میگوید" :مرزها در آن منطقه
بسیار نامشخص و مبهم است ،و این برای ما امکانی مناسب برای اتفاقات خوب در آن
منطقه بود ".یکی از ماموران سیا که آن هنگام با کیسی کار میکرده است ،میگوید" :
گاه به گاه ،تاخت و تازهایی در بخشهایی از خاک اتحاد شوروی روی میداد که مسکو
نشینان را به هراس میافکند ".در این گذار ماجراجویانه ،کیسی به نقشههای پنهانی ،که
پیشتر در دولت کارتر تهیه شده بود اما به دلیل ترس از واکنش متقابل و غیر قابل پیش
بینی اتحاد شوروی مسکوت گذاشته شده بود ،دست یازید .حملهی مستقیم به پاکستان
یا تالش برای بر انگیختن شورشی در استان نا آرام بلوچستان پاکستان از آن میان بود.
[محمد] یوسف در راس سازمان امنیت پاکستان گزارشاتی با جزییات مشروح دربارهی
گسترش دامنهی جنگ افغانستان در امتداد مرزهای شمالی این کشور دارد .او مینویسد:
"مردم دو سوی مرز ،ازبک ،تاجیک و ترکمن بودند .آنها هویت قومی مشترک داشتند
و با وجود ســرکوب فعالیتهای مذهبی بوسیلهی کمونیست ها ،اسالم مذهب مشترک
این مردمان بود ".بگفتهی یوسف؛ کیسی گفته است" :این نقطهی ضعف اتحاد شوروی
است ".در خالل دیدار از ادارهی مرکزی سازمان امنیت پاکستان ،کیسی "نخستین فردی
بود که بطور جدی مدافع عملیات ضد شوروی در داخل مرزهای این کشور بود ....او
بر این باور بود که تحریکات و مشکل آفرینی در این منطقه ،بی گمان خرس روس را
به دل درد میاندازد ".در آغاز دامنهی فعالیتها به تبلیغات در جمهوریهای مســلمان
نشین شوروی برای دامن زدن به احساسات اسالمی محدود بود .در دههی  ،1980هزاران
نســخه قرآن به زبانهای آســیای میانه در این مناطق چاپ و مخفیانه به مرزهای شــمالی
افغانستان فرستاده شد .شماری از قرآنها در عربستان سعودی چاپ شدند ،برخی را سیا
با ارتباطاتی که با مسلمانان اروپای غربی داشت ،خود چاپ میکرد.
بویژه عربســتان ســعودی ،در این زمینه بسیار مشتاق بود ،چرا که ایران و رژیم خمینی
را رقیــب خود میپنداشــت و بر این تصــور بود که خمینی برای مقابله با فرا راســت
آیینی وهابیت ســنی در صدد گسترش بنیادگرایی شیعی در آسیای میانه است .یکی از
افســران پیشین عملیات ســیا که از نزدیک با عربستان کار میکرده است میگوید که
شخصیتهای اطالعاتی سعودی پیرامون "مستعمره کردن جمهوریهای شوروی" ،با وی
سخن گفته اند:
"آنها میخواستند با نفوذ در آسیای میانه از ایرانیها پیش افتند و روسها را تضعیف کنند
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و اطمینان یابند که در این منطقه ،اسالم سنی بر اسالم شیعی برتری مییابد .سعودیها
آمــادهی اقدام بودند .آنها میگفتند‘ :ما برای نفوذ به جمهوریهای شــوروی آماده ایم
ما باید به هم کمک کنیم و از اســام برای شکســتن دیوار کمونیســم در قزاقســتان و
ازبکستان و دیگر جمهوریها استفاده کنیم’ فرصتی برای گرفتن ماهی از آب گل آلوده
بود؛ شاهزادگان سعودی و روحانیون به آنجا میرفتند و قرآن و جزوات مذهبی به آنجا
میفرستادند".
اما از  ،1984دامنهی تبلیغات به قرآن و کتب مذهبی محدود نمی شــد .محمد یوسف
مینویســد" :گســترش دامنهی جنگ در برنامهی ایاالت متحده بود ،جنگی که در 3
ســال آینده بصورت تجاوزات و ماموریتهای خرابکارانهی بی شــمار در نقاط مرزی
و شــمال آمودریا رخ نمــود .در این دوره ماموریت ما آمــوزش و تربیت صدها تن از
مجاهدان و فرســتادن آنها تا  25کیلومتری عمق خاک اتحاد شوروی بود .این اقدامات
ســری ترین و حساسترین عملیات در جنگ افغانستان بودند ".او میافزاید که "نگرانی
اتحاد شــوروی بطور خاص از گسترش بنیادگرایی و تاثیر آن بر مسلمانان جمهوریهای
آســیای میانه بود ".ســازمان امنیت پاکســتان برای "اعزام تیمهایی به آنسوی آمودریا و
برای ســازمان دادن راکت پرانی ،مین گذاری ،خارج کردن قطارها از خطوط راه آهن و
کمین نظامی" آماده بود .تیمهایی که از رودخانه میگذشــتند ،آنسو در صدد تماس با
فعاالن اسالمی بر میآمدند .یوسف مینویسد" :برخی از آنها از ما سالح میخواستند،
برخی خواهان پیوســتن به مجاهدان در افغانســتان بودند و کسانی خواستار شرکت در
ماموریتهای عملیاتی در خاک شوروی بودند ".بگفتهی یوسف:
"تهاجمات مرزی در  1986به اوج رســید .حمالت بسیاری در امتداد آمودریا از استان
جوزجان تا اســتان بدخشــان انجام شــد .گاه ،برخی از روســها نیز در این ماموریتها
شــرکت میجستند ،یا برای پیوستن به مجاهدان به افغانســتان باز میگشتند....واکنش
شــدید روسها نشان میداد که ما درست به مرکز هدف زده ایم .در واقع هر حملهی [از
ســوی مجاهدان] با بمباران هوایی گستردهی [اتحاد شــوروی] و حمالت راکتی هلی
کوپترها در روستاهای جنوب رودخانه در نزدیکی نقاط حملهی ما همراه بود".
البته این همه ،نه تنها خطر شــعله ور شــدن آتش احساســات اسالمی را در جمهوریهای
اتحاد شوروی همراه داشت ،که ممکن بود واکنش انتقام جویانهی اتحاد شوروی را در
برابر پاکســتان در پی آورد ،چیزی که احتمال داشت به مواجههی جهانی اتحاد شوروی
و ایاالت متحده منجر شود ـــ و این همه بدون کمترین اطالع رسانی به افکار عمومی
آمریکا و پنهانی در شــرف تکوین بود .بر اساس بســیاری از نوشتهها دربارهی جنگ
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افغاســتان ،و بنا به گفتههای یوسف ،سرانجام سران واشــنگتن به تشنج آفرینیها پایان
دادند و تهاجمات مرزی متوقف شــد .یوسف با لحنی اندوهناک مینویسد" :تا ،1985
دیگر آشــکار بود که ایاالت متحده ،از اقدامات خویش در تجاوزات مرزی پریشــان و
از پیامدهای آن در هراس اســت .کسی در راس هیات حاکمهی آمریکا از این اقدامات
هراســان بود ".اما ،یوسف میافزاید" :ســیا و دیگران ،بطور غیر رسمی مشوق ما برای
ادامهی کشاندن دامنهی جنگ به خاک اتحاد شوروی بودند".
دست آخر ،تهاجم بیل کیسی و سازمان امنیت پاکستان به اتحاد شوروی برای برانگیختن
یک خیزش اســامی ناکام ماند .تز برژینســکی ـ بنیگسن که مســلمانان را آتش زیر
خاکســتر و ضد اتحاد شوروی و وفادار به شــبکهی صوفیان میپنداشت نیز ،نادرست
از کار در آمد .با این همه تردیدی نیســت که اقدامات کیسی و سازمان امنیت پاکستان
به رشــد شــبکهیی از اسالمگرایی افراطی که امروز نیز کشــورهای جدا شده از اتحاد
شوروی را به چالش میکشــند ،انجامید" .جنبش اسالمی ازبکستان" ،حزب آزادیبخش
اســامی (حزب التحریر االسالمی) ،گروههای اسالمی نیرومند در چچن و داغستان و
حضور شــبه القاعده در آســیای میانه ،همه و همه در دههی  1980رو به رشد نهادند ،و
این همه مرهون گسترش جنگ افغانستان بود.
جهادی بی پایان
جهاد افغانســتان با عقب نشینی نیروهای اتحاد شــوروی پایان نگرفت .در پی جنگ،
ایاالت متحده هیچ اســتراتژی مشــخصی برای خروج از افغانستان نداشت .بسیاری از
سیاستگزاران واشنگتن بر این باور بودند که دولت ضعیف هوادار شوروی در کابل در
کوتاه مدت از پای در میآید ،اما دیر زمانی پایید .مجاهدان که دسته دسته شده و با هم
در نزاع بودند همچنان به جنگ ادامه دادند .پاکستان نیز که افغانستان را شریک خود
در ایتالفی ضد هند میدانست ،سخت از اســامگرایان کشور ویران شدهی افغانستان
حمایت کرد.
هیچ یــک از این رخدادها ،شــخصیتهای ایــاالت متحده را به خود نیاورد .کاســپر
وینبــرگ ،وزیر دفاع دولت ریگان ،گفت" :ما میدانســتیم که با بنیادگرایی اســامی
همراه شــده ایم .میدانســتیم که آنها آدمهای خوبی نیســتند و با دموکراســی میانهیی
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ندارند .اما با انتخابی سخت مواجه بودیم ....به یاد آورید گفتهی چرچیل را که گفت:
‘اگر هیتلر به دوزخ حمله كند ،من در مجلس عوام دســت کم یکبار ،به شــیطان تعظیم
خواهم كرد " ((30(.سیاســت ایاالت متحده در دههی  ،1980در قبال افغانســتان ،آسیای
میانه و "کمربند سبز اسالمی" چنین بود.
بی گمان حمایت ایاالت متحده از مجاهدان و کمکهایی که بخش اعظم آن افراطیون
اسالمگرا میرسید ،اشتباه در محاسبهیی فاجعه بار بود .سیاستی که به ویرانی افغانستان
و ســرنگونی دولت حاکــم در آن انجامید و دورنمای حاکمیت جنگ ســاالران را که
اســامگرایان و جز آن را در بر میگرفت ،هویدا کرد .سیاست حمایتی ایاالت متحده
شــبکهیی جهانی از جنگجویان آموزش دیده و خبره از کشورهای گوناگون پدید آورد
که با هم در پیوند بودند و بزودی در قالب القاعده به رهبری اســامه بن الدن ســازمان
یافتند .این سیاست ،پشت سر خود ،کشوری ویران و میزبان القاعده و دیگر تشکیالت
تروریستی بجای گذارد و برای سازمان امنیت پاکستان شرایطی فراهم آورد که توانست
مشوق رشد جنبش طالبان در دههی  1990شود.
با این همه مدافعان جهاد ،حتی آنان که در ســال  2005طرفدار ثابت قدم جنگ جهانی
علیه تروریســم با تمرکز بر گروههای اسالمی هســتند ،از آن سیاست به عنوان سیاستی
درســت دفاع میکنند .دانیل پایپس ،از مخالف پرکار اســام سیاســی و پسر ریچارد
پایپس ،که "گروه بررسی دربارهی ملیتهای اتحاد شوروی" را در سالهای آغازین دولت
ریگان ســازمان داد میگوید" :من فکر میکنم کار درســتی کردیم ".دانیل پایپس در
آن ســالها ،از اعضای وزارت خارجه و شــورای امنیت ملی بود .او که گویی طنین تز
معامله با شیاطین وینبرگر اســت ،میگوید" :ما از استالین در برابر هیتلر دفاع کردیم.
اینها ،گزینشهایی در دنیای واقعی هســتند ".بگفتهی پایپس ،ستیزه گرترین مجاهدان،
جنگجوترینشــان بودند" .اسالمگرایان افراطی پر شــورترین افراد ضد شوروی بودند".
( ((30در جنگ دوم جهانی پس از حملهی آلمان به اتحاد شوروی ،چرچیل در پیامی به
روزولت ،رییس جمهور ایاالتمتحده ،خواهان حمایت بریتانیا و آمریکا از اتحاد شوروی در برابر
فاشسیم هیتلری شد .منشی چرچیل دربارهی این سیاست بریتانیا از وی میپرسد" :آیا کمک به
روسها در حکم تعظیم به شیطان نیست؟" چرچیل پاسخ میدهد" :هرگز! من تنها یک هدف دارم
و آنشكست هیتلر است .ا گر هیتلر به دوزخ حمله كند ،من در مجلس عوام دست کم یک بار،
به شیطان تعظیم خواهم كرد ".در واقع به زعم چرچیل حمایت از "شیطان شوروی" در برابر شیطان
هیتلری سودمندتر است .در سیاست اصطالح “ ”lesser of two evilsبه معنای انتخاب شیطان
کمتر اهریمنیتر به معنای گزینش میان بد وبدتر است .منظور نویسنده در این کتاب این است که
ایاالت متحده (بگفتهی سیاستمدارانش) سیاست حمایت از بنیادگرایان (شیطان کمتر خطرنا ک) را
در برابر اتحاد شوروی برگزیده است(.م)
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این نگرشی است که شماری از شخصیتهای کارآزمودهی آمریکایی جنگ افغانستان،
و از آن میان ماموران ســیا و سیاســتگزاران ،آن را بیان میکنند .اســتفان کوهن که در
دههی  1980از اعضای برجستهی وزارت خارجه بود ،گفته است" :کسانی که ما از آنها
حمایت کردیم ،کریه ترین و متعصب ترین عناصر مجاهدان بودند .اگر میخواســتید
در جنگ ســرد پیروز شوید و شورویها را در افغانستان شکست دهید نمی توانستید با
تبلیغ و موعظهی دینی آن کار را بکنید".
نیازی به گفتن نیســت که "متعصب ترین عناصر" پس از عقب نشــینی اتحاد شوروی
از افغانســتان و با وجود از دست دادن حامیانشان ،ناپدید نشدند .بیل کیسی درگذشت،
ژنرال ضیاء الحق و رییس ســازمان امنیت پاکســتان در یک سانحهی هوایی مشکوک
از بین رفتند .اما راســتگرایی اســامی ،همچنان در افغانستان و پاکستان سنگر گزیده
بود" .جماعت اســامی" پاکســتان ثروتمند و نیرومند شــده بود و با شــبکهی جهانی
اخوانالمسلمین در پیوند .بسیاری از ســران بلند پایهی پاکستان از اسالمگرایان مسلم و
مرتبط با اخوانالمســلمین بودند .جماعت اســامی و اخوانالمسلمین به نوبهی خویش
با گلبدیین حکمتیار و دیگر ســتیزه جویان اســامی افغانســتان و شبکهی رو به رشد
مجاهدان از کشــورهای مختلف که آزادانه به مدارس مذهبی رفت و آمد داشــتند ،در
پیوند بودند .در ســیا و پنتاگون ،عقب نشــینی اتحاد شوروی ،به مثابهی یک پیروزی
شگرف ،جشــن گرفته شد .افراد این سازمانها از افغانســتان خارج شدند چرا که رژیم
هوادار شــوروی در افغانســتان که هنــوز در کابل حاکم و نجیــب الله رییس جمهور
آن بود ،بســوی پرتگاه سرنگونی میرفت .ســیا ،رژیم نجیب الله را شبیه رژیم ویتنام
جنوبی میدانســت که پس از عقب نشینی آمریکاییان ساقط شد و سرنوشت مشابهی
برای حکومت نجیب الله در ذهن میپروراند .با این همه سراســیمگی و آشــفتگی در
میان دولتمردان ایاالت متحده فزونی میگرفت.
در وزارت خارجه و حتی سیا ،اضطراب و نگرانی از آیندهی حکمتیار و بنیادگرایان که
رفته رفته بر افغانســتان چیره میشدند ،رو به تزاید میگذاشت .شخصیتهای شوروی
به واشــنگتن پیرامون خطر ذاتی جنبش اسالمگرایی هشدار دادند .ادوارد شواردنادزه،
وزیر خارجهی اتحاد شوروی کوشید تا به شیوهیی غیر مستقیم نظر جرج شولتز ،وزیر
خارجــهی ایاالت متحــده را دربارهی امکان توافق پیرامون خروج شــوروی دریابد ،او
"خواهان همکاری آمریکا برای محدود کردن گســترش ‘بنیادگرایی اســامی’ شد ".اما
افزون بر شــولتز ،دولت نیز کمترین همدردی نشــان نداد و "شخصیتهای رده باالی
دولت ریگان هرگز دربارهی این مســاله نیندیشــیدند و برای بازداشــتن سازمان امنیت

«بازی شیطانی»

292

پاکســتان از حمایت گروههای مرتبط با اخوانالمســلمین تالشــی نکردند ".مســکو به
شــدت از بنیادگرایی اســامی که در مرزهای جنوبیش ریشــه میدواند ،نگران بود و
حتی "والدمیر کریوچکف" ،رییس ک.گ.ب با "گیتس" ،رییس ســیا ،برای بیان دالیل
"نگرانی رهبران شوروی از قدرت یافتن دولتی بنیادگرا و رقیب برای حکومت شیعهی
ایران" همنشین شد .اما این نیز سودی نبخشید.
پیشــفرض ایاالت متحده باز گذاشتن دست پاکســتان و سازمان امنیت آن برای کنترل
اهرمهای سیاســی در افغانســتان بود .کانال رســمی حمایتهای مالی از سوی سعودی
هــا ،به میزان قابــل توجهی کاهش یافته بــود اما منابع غیر رســمی و خصوصی ــ از
کانال شــاهزادگان ثروتمند و اتحادیهی جهانی مســلمانان و نیز شبکهی اخوانالمسلمین
ــ همچنان ادامه داشــت .بگفتهی دو تن از ســفرای وقت ایاالت متحده در عربســتان
سعودی ،ایاالت متحده جنگ را بشکل بدی پایان داد .والتر کاتلر ،سفیر ایاالت متحده
در عربســتان در خالل دههی  ،1980میگوید" :جایی که من بودم ،هیچکس در بارهی
ســرانجام این جنگجویان بیکار نمی اندیشــید .به یاد نمی آورم که دربارهی خطر آنها
بحث شده باشد .ما روی مسالهی اسالم سیاسی تمرکز نداشتیم .جنگ سرد کانون توجه
ما بود .این واقعیت که این مجاهدان آموزش دیده و مســلح به موشــکهای اســتینگر
هستند ،مطرح نبود".
چارلز فریمن ،ســفیر ایاالت متحده در واپســین سالهای دههی  1980و در خالل جنگ
اول خلیــج فارس در  ،1991میگوید" :ما جنگ را بــدون اینکه دربارهی چگونه پایان
بخشــیدن آن ،بیندیشم ،آغاز کردیم .افغانستان به ســوی جنگ داخلی چرخید و اساسا
توجهی را در این باره بر نیانگیخت " .فریمن میافزاید:
"کشــمکش افغانها پایان نگرفت .برخــی از ما نگران بودیم ــ مــن و [روبرت] اوکلی
[ســفیر ایاالت متحده در پاکستان] ،که از دخالت سازمان امنیت پاکستان در افغانستان
و کشــمیر و همدســتی سعودیها با آن نگران بود .نمی شــد فهمید که سعودیها به بازی
گرفته شــدند یا خودخواسته در آن شرکت کردند .من با شاهزاده ترکی [رییس سازمان
اطالعات عربســتان] و با ســیا در این باره ســخن گفتم ،پیام من این بود که اساسا باید
به راه برون رفت از این شــرایط بیندیشیم .اما شــبهاتی پیرامون به خدمت گرفته شدن
عربستان سعودی بوسیلهی سازمان امنیت پاکستان وجود داشت .سازمان امنیت پاکستان
از ســعودیها پول میگرفت و کارهایی میکرد و ما نمیدانستیم چه میکند .بی گمان
بخش بزرگی از این مبالغ به حکمتیار داده میشد .ولی در نمیدانستیم هدف سعودیها
چیســت 3 .میلیارد دالر در سال از ســوی ایاالت متحده ،عربستان و دیگر کشورها به
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جنگ افغانستان اختصاص مییافت .یک شبه نمی توان این کمکها را قطع کرد .باب
و من به این نتیجه رسیدیم که باید به جد دربارهی آن گفتگو کنیم اما کس دیگری با ما
هم رای و به آن مایل هم نبود .روبرت گیتس و ویلیام وبستر[روسای سیا] ،با ما هم رای
نبودند .نگرش برخی در واشنگتن این بود“ ،چرا ما به افغانستان رفتیم و با آدمهایی که
دستمال به سر میبندند سخن گفتیم؟” ما نتوانستیم بر این روند تاثیر گذاریم".
بگفتهی یوسف که از جایگاهش در سازمان امنیت پاکستان و بیرون از وقایع افغانستان،
نگاهی کلی به پایان جنگ داشــت ،زمانی که غبار جنگ در افغانســتان فرونشســت
برخی از آمریکاییان پیرامون حکمتیار و بنیادگرایان هوادارش در قدرت هشدار دادند.
او مینویســد" :اکنون آمریکاییان بدون حضور ارتش سرخ ،جدیتر به مسایل افغانستان
مینگریستند ".اما میگوید که ژنرال اختر عبدالرحمان ،طراح جهاد در سازمان امنیت
پاکستان ،در برابر تالشهای بیهودهی آمریکاییان برای تقویت گروههای غیر بنیادگرا در
افغانستان و از آن میان هواداران ظاهر شاه ،پادشاه در تبعید این کشور و دیگر گروههای
کمتر اسالمی و افراد مستقل ایستاد" .ژنرال اختر اهداف [آمریکاییان] و شیوهی آنها را
دریافت و با هر عمل آنها مقابله میکرد ".اختر همچنین با آنچه یوسف "ایدهی درخشان
آمریکاییان برای بازگرداندن ظاهرشــاه ـ که دیر زمانی در تبهید بود ـ به ریاست دولت
آشتی ملی" مخالفت کرد.
حتــی اگر پس از جنــگ ،ایاالت متحده برای کم کردن قــدرت بنیادگرایان و تقویت
میانه روها و سکوالریســتها کوشش کرده باشــد کاری بس مشکل بوده است به این
دلیل ساده که بیشــتر آنان کشته شده بودند .زمانی که خیل مجاهدان با اتحاد شوروی
میجنگیدند همزمان هزاران تــن از رقبای بالقوهی خویش را در دورهی پس از جنگ
در جبههی دوم و کمتر شناخته شدهی جهاد افغانستان که در برابر غیر کمونیستهای
افغان جریان داشــت ،کشتند" .چریل بنارد" ،کارشناس اسالم سیاسی در موسسهی راند
و همســر زلمای خلیل زاد ،ســفیر ایاالت متحده در کابل ،میگوید" :ما در افغانســتان
گزینشــی تعمدی داشــتیم .در آغاز همه بر این باور بودیم که هیچ راهی برای شکست
دادن شــورویها نیســت .بنابراین ،آنچه باید میکردیم این بود که دیوانه ترین آدمها را
به جان آنها بیندازیم .ما دقیقا میدانســتیم که آنها [مجاهدان] چه جور آدمهایی هستند
و سازمانهایشان به چه میمانند .اما برایمان مهم نبود .پس از آن ،به آنها اجازه دادیم که
با کشــتن میانه روها از شر آنها رهایی یابند .به همین دلیل است که امروز در افغانستان
رهبران میانه رو وجود ندارند زیرا به آن دیوانگان اجازه دادیم همهی آنها را نابود کنند.
آنها چپها را کشــتند ،میانه روها را نیز .اینان در میانهی دهه  1980و پس از آن از میان
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در حالی که پسر آیت الله کاشانی
رابط اسراییل با ج.ا شده بود

ماجرای پناهندگی "گوزیچکین"

سرویس جاسوسی  M16انگلستان
و سازمان سیا امریکا

با سازمان امنیت ج.ا وارد مناسبات شد
چنانچه دولت ریگان در دســت یازیدن پنهان به ایــران در میانهی  1980تا  1986موفق
میشــد ،ویرانی به جای مانده در افغانســتان نیز بسیار بیشــتر بود .در رابطه با ایران و
به موازات اتحاد آمریکا با بنیادگرایی اســامی در افغانستان سه اپیزود مختلف متصور
است :نخست" ،شگفتی اکتبر" در  ،1980دوم ،روابط مخفی اسراییل با ایران در دههی
 ،1980و ســوم ،نزدیک شــدن دولت ریگان به جمهوری اســامی در سالهای  1984تا
.1986
در ســال  ،1980زمانــی که ســران دولت کارتر خشــمگینانه بــرای آزادی گروگانهای
آمریکایــی در ایران تالش میکردنــد ،اعضای تیم مبارزات انتخاباتــی ریگان و از آن
میان "بیل کیســی" ،در تالش برای به تعویق انداختن آزادی گروگانها تا پس از انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا ،با شخصیتهای ایرانی تماس گرفتند.
ســالها بعد ،گری سیک ،افسر نیروی دریایی ایاالت متحده و عضو شورای امنیت ملی
در دورهی ریاســت جمهوری فــورد ،کارتر و ریگان ،گفت که تیــم انتخاباتی ریگان
ـ بــوش برای دیرتر آزاد کــردن گروگانها در ازای قول فروش ســاحهای آمریکایی و
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اســراییلی در  1981به ایران ،با رهبران ایرانی گفتگوهای ســری داشــت .گری سیک
گفتههای خویش را در کتابش با نام "شــگفتی اکتبر :گروگانهای آمریکایی در ایران و
انتخاب رونالد ریگان" به رشــتهی تحریر در آورد .در این کتاب ،سیک نتیجه میگیرد
که" :تیم ریگان ـ بوش با طرحی اطالعاتی و بگونهیی حرفهیی سازمان یافته ،دمکراتها
را از قدرت سرنگون ساخت".
سیک ،میگوید که گفتگوهای حزب جمهوریخواه و ایران بر پایهی قول جمهوریخواهان
برای فروش ســاحهای اسراییلی و دیگر انواع ســاح و نیز انبوه جنگ افزارهایی بود
که شاه پیشتر آن را سفارش داده و هزینه اش را نیز پرداخت کرده بود .ایران نومیدانه
برای ادامهی جنگ با عراق که در ســپتامبر  1981به جنگی تمام عیار بدل شــده بود،
نیازمند ســاح بود .اسراییل که مناســبات نظامی دیرینهیی با ایران داشت و پیشینهی
آن به معاملهی ســاح در سال  1966باز میگشت ،با وجود بحران گروگان گیری برای
ارســال سالح به رژیم روحانیون در تهران مشــتاق بود .سیک مینویسد" :کارتر تالش
اسراییل برای از نو برقرار کردن قراردادهای نظامی با ایران را عقیم گذارده بود .از سر
گیری معامالت نظامی و حتی ارسال محمولههای نظامی اسراییلی را که پیشتر اجازهی
انتقــال یافته بودند ،به آزاد شــدن گروگانها مشــروط کرده بود و اســراییل از این امر
ناخرســند بود" .جالب اســت که دالل ایرانی گفتگوهای میان اسراییل و ایران دربارهی
خرید و فروش ســاح" ،احمد کاشانی" ،پسر آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی بود .آیت
الله سید ابوالقاسم کاشانی کسی بود که در جریان کودتای  28مرداد  1332از سیا برای
سازماندهی اوباش خیابانی برای سرنگونی دولت دکتر مصدق و بازگرداندن شاه به تاج
و تخت پول دریافت کرد .احمد کاشــانی در  1980از اســراییل دیدار کرد و بگفتهی
ســیک "پیش از ایــن دیدار نیز ایران و اســراییل از کانالهای دیگری بــا هم در ارتباط
بودند ".در بهار  ،1980نخستین محمولهی سالحهای اسراییلی به ایران رسید.
ســیک پیرامون جزییات تماسها و جلسات میان کیســی ،دیگر اطرافیان ریگان و نیز
دالالن ایرانی مذاکرات که چهرهی بســیاری شــان در جریان رســوایی ایران کانترا در
میانهی  1984و  1986رخ نمود ،به تفصیل ســخن میگوید .برخی از ایشان پیوندهای
تنگاتنگی در اســراییل داشــتند و اینچنین ،اســراییل و ایران در اواخر ســال  1980به
همکاریهای نظامی نزدیکتری آغازیدند .برجسته ترین و شگفت آورترین این همکاریها
حملهی هوایی اسراییل به تاسیســات اتمی اوسیراک عراق در  7ژوین  ،1981آنهم تنها
چند روز پس از آغاز جنگ ایران و عراق ،بود .ســیک میگوید" :اســراییل اطالعات
نظامی برای بمباران تاسیسات اتمی عراق در اختیار ایران گذارد اما...دفاع هوایی عراق
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بســیار برتر از نیــروی هوایی ایران بود و ایــن کار از عهدهی ایرانیهــا خارج بود".
اینچنین ،اسراییل خود عملیات حمله را انجام داد.
بگفتهی ســیک ،کیســی با شکســتن تحریم ایاالت متحده در زمینهی فروش سالح از
سوی اسراییل به ایران کمک کرد .سیک مینویسد" :کیسی دقیقا فضای غیردوستانهی
مذاکره و معامله با روحانیون ایرانی را که در اسراییل حاکم بود و البی ایران در اسراییل
در پی رفع آن بود ،شکست .اسراییل در آ گوست نه تنها با همراهی کیسی که با همیاری
شخصیتهایی در سیا که مشوق اســراییل برای همکاری با طرح جمهوریخواهان برای
آزادی گروگانها بودند ،به ایران نزدیک شــد .سیک ،در شورای امنیت ملی ،گزارشاتی
در اعتراض به اپوزیســیون کارتر ،دربارهی تحویل محمولههای نظامی اسراییل به ایران
دریافت میکرد" .در باالترین سطح رهبری اسراییل تعمدا و بشکلی تحقیرآمیز به دولت
جیمی کارتر پشت میشود ".سرانجام در  20ژانویه  1981دقایقی پس از مراسم تحلیف
ریگان بعنوان چهلمین رییس جمهور آمریکا ،گروگانها آزاد شــدند .سیک مینویسد:
"کمتر کســی به اینکه آزادی گروگانها نتیجهی طرح داهیانهی ماهها پیش ویلیام کیسی
بوده است ،گمان برد".
تماســهای سری کیسی – ریگان با ایران در  81-1980بر حفظ روابط پنهان دولت ریگان
با آیت اللههای ایران سایه گسترد .برخی از شخصیتهای ایاالت متحده ،ایران را متحد
خویش در جنگ افغانستان میپنداشتند زیرا آیت الله خمینی سخت ضد اتحاد شوروی
بود و بر آن بود تا نفوذ ایران را در افغانستان و آسیای میانه گسترش دهد .کسان دیگری
در دولت ایاالت متحده ،ایران را به دو دلیل نقطهی مقابل عراق میدانستند :نخست به
دلیل پیوندهای نزدیک اتحاد شــوروی با بغداد و مهمتر از آن اینکه یک عراق قدرمند
تهدیدی برای اسراییل بود.
در خالل جنگ ایران و عراق ،ایاالت متحده دو سیاســت را همزمان پی گرفت .مشــی
اساسی واشنگتن "تمایل" به عراق در خالل جنگ با ایران بود .شخصیتهایی که از این
مشــی پشتیبانی میکردند بدرستی ایران را تهدیدی جدی برای منافع آمریکا در منطقه
میدانستند زیرا شکست عراق بوسیلهی رژیم بنیادگرای ایران ،راه را برای چیرگی ایران
بر همهی خلیج فارس ،از جمله کویت و عربســتان ســعودی هموار میکرد .در واقع،
جهان عرب پشــتیبان عــراق در برابر ایران بود و به همین دلیــل ایاالت متحده حمایت
محدودی از عراق داشــت و تنها اطالعات امنیتی دربــارهی تواناییهای ایران و آرایش
نظامی نیروهای ایرانی به عراق میداد.
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اما اسراییل ــ همگام با نومحافظه کاران آمریکا و از آن میان کیسی ــ شرایط را گونهیی
دیگر میدیدند.
از  1980تا  ،1987هرچند ایاالت متحده رسما پشتیبان عراق بود ،اسراییل بی وقفه سالح
و مهمات نظامی و قطعات یدکی به ایران میفروخت .خواه این مناسبات توافقی سری
میان کیسی ،اســراییل و ایران بوده باشد خواه گونهیی دیگر ،دولت ریگان ،اسراییل را
از تجهیز آیت اللهها به سالح ،بازنداشت .در این راستا ،اسراییل به رابطهای بسیاری که
در دورهی حاکمیت شــاه داشت ،متکی بود .پس از ســرنگونی شاه ،اسراییل همچنان
با ارتش ایران و افســران اطالعاتی که میشناخت ارتباط خویش را حفظ کرد ،هرچند
کــه اکنون این افســران به مالیان و آیت اللــه گزارش میدادند .پیوندهای اســراییل با
رژیم خمینی گونه گون بود .آنها ارتباطاتی با نیروهای مسلح ایران و سازمان جایگزین
ســاواک شاهنشــاهی داشــتند .افزون بر این ،هزاران یهودی ایرانی که از دیرباز ،جزو
طبقهی تجار بازاری بوده و به اســراییل مهاجرت کرده بودند ،همچنان با ایران و بویژه
با خانوادههــای ثروتمند و محافظه کار آیت اللهها در تماس بودند .اســراییل روی این
رابطهها نیز سرمایه گذاری کرد.
"پاتریــک لنگ" ،رییس بخش خاورمیانهیی ســازمان اطالعاتــی ـ امنیتی وزارت دفاع
(دیا) ،میگوید" :اســراییل با رژیم ایران بعنوان نیمه متحد معامله میکرد و با کســانی
که در دورهی حاکمیت شــاه ارتباط داشــتند ،در تماس بودند .در این سالها ،اسراییلیها
هــر ماه یکبار با افســرانی از نیروی هوایی ایران در اروپا دیــدار میکردند ".بگفتهی
لنگ ،دیدار میان اســراییلیها و ایرانیها ،سالها ادامه داشت .او میگوید که اسراییل نیاز
تســلیحاتی ایران را جویا میشــد ،سپس لیست سفارش تهران را با خود برده تا ببینند چه
میــزان از آن را میتواننــد برآورده کننــد .در این زمان ،وزارت امــور خارجهی دولت
ریگان ،قانون منع فروش ســاح به ایران و عــراق را در  1984از تصویب گذراند ،اما
اســراییلیها بدان وقعی ننهادند و ریگان نیز از نفوذ آمریکا در اســراییل برای بازداشتن
اســراییلیها از ارسال ســاح استفاده نکرد .لنگ میگوید" :اســراییلیها همچنان به کار
خویش ادامه دادند ،و ما در دیا ،زمانی از این موضوع آ گاهی یافتیم که یک سرهنگ
نیروی هوایی ایران بــه ما خرده گرفت و آنرا برای ما بازگفت ".لنگ میافزاید که تیم
ریگان مشی دیگری داشت .بی درنگ پس از آزاد شدن گروگانهای آمریکایی ،اسراییل
 300میلیــون دالر تجهیزات نظامی به ایران داد .ایــن محموله قطعات یدکی هواپیماهای
 4-Fآمریکایی ،تانکهای  48-Mو نفربرهای زرهی  ،113-Mرا دربر میگرفت.
رخدادی با اهمیت در  ،1983دامنهی همکاری ســازمان سیا برهبری کیسی با سرویس
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اطالعاتی ـ امنیتی ایران را فاش ســاخت .هر دو کشــور این همکاری را به سود خویش
میدانســتند .در  ،1982والدمیر کوزیچکین ،افســر ک.گ.ب در تهران به انگلســتان
گریخت .در خالل انقالب ،کوزیچکین ،نمایندهی منافع اتحاد شــوروی در ایران بود
اما در واقع حضور شــوروی در ایران ناچیز بود و برای ایاالت متحده و شــاه تهدیدی
به شمار نمیرفت .بگفتهی کوزیچکین ،که بعدها کتابی از تجربیات خویش نگاشت،
شوروی روی هم رفته دو مامور در دولت ایران در دایرهی شخصیتهای ایرانی داشت.
او مینویســد" :من به چشــمهایم باور نداشــتم ،ولی این واقعیت بود و واقعیات را نمی
توان نادیده انگاشــت .شمار کم ماموران شــوروی در ایران برای من شگفت آور بود".
همچنین ،کوزیچکین مینویســد که شــوروی برای ثبات ایران در دورهی شاه اهمیت
قایل بود و مســکو هیچگاه با انقالبیون اســامگرا یا گروههای به اصطالح مارکسیست
اســامی که با خمینی همراه شدند ،تماس نداشت .اما ک.گ.ب از حزب کمونیست
توده در ایران ،که نفوذ اندکی داشت ،پشتیبانی کرد.
زمانــی که کوزیچکیــن به غرب گریخت ،بر آن شــد تا به  MI6و ســیا همهی آنچه
دربارهی حزب توده و اعضایش میدانست منتقل کند ،و این چنین اعتماد بریتانیاییها
و آمریکاییها را جلب کند .جیمز بیل مینویســد" :او [کوزیچکین] لیستی شامل نام
چند صد نفر از ماموران شــوروی در ایران به بریتانیاییهــا داد ".بی درنگ MI6 ،و
ســیا اطالعاتی را که کوزیچکین به آنها داده بود به سازمان اطالعات و امنیت ایران رد
کردند:
"اطالعــات کوزیچکین به مراجع قدرت ایرانی ســپرده شــد .آنها بیــش از  1000نفر از
اعضای حزب توده را دســتگیر کردند که بسیاریشان پیشتر تحت نظر بودند .نورالدین
کیانوری[رهبر حزب توده ،که پذیرفت] از  1945تماســهایی با ماموران شوروی داشته
است در میان دســتگیر شدگان بود .یورش تراژیک به حزب توده در  1362فروپاشی
چپ ایران را یکسره کرد".
مــردم آمریــکا از هیچ یک از ایــن رویدادها آ گاه نشــدند .آنها هیچ چیــز دربارهی
همکاری ســیا با رژیم خمینی در ایران ،ارســال محمولههای تسلیحاتی اسراییل به ایران
و پیشــگامی در رســوایی ایران کانترا کــه در آینده یک ژورنالیســت لبنانی آنرا فاش
ســاخت ،نمیدانســتند .مل گادمن ،تحلیلگر پیشین ســیا و رییس تیم تحلیل کنندهی
سیاســت شوروی در کشورهای جهان سوم ،همراهی ســیا با کوزیچکین و  MI6برای
تماس با ایران را تایید میکند .گادمن میگوید" :ســیا نیز در این ماجرا شــریک بود.
آنها [کوزیچکین MI6 ،و ســیا] با آیت اللهها برای پایان دادن به کار حزب توده همراه
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شدند .تلگرافهای بسیاری در این باره هست.
بریتانیاییهــا مقدمــات فرار کوزیچکیــن را فراهم کردند و اطالعات بســیاری از او
گرفتند.
بگفتهی گادمن ،سیا و  ،MI6با سران اطالعاتی ـ امنیتی ایرانی که در گذشته در ساواک
بودند و به آسانی به جمهوری اسالمی ابراز وفاداری کرده بودند ،کار میکردند.
حســین فردوست از بدنامترین شخصیتهای پیشین ســاواک بود که پس از انقالب با
رژیم جدید همکاری کرد .فردوســت دوســت روزگار کودکی شاه بود و همراه شاه و
ریچارد هلمز ،رییس آیندهی سیا ،در مدرسهیی در سویس درس میخواندند .فردوست
در دههی  1970به باالترین سمت در سازمان اطالعاتی ایران رسید و در  1976به ریاست
"ســازمان بازرسی شاهنشاهی" بازرسی که شاه ساختار آنرا دگرگون کرد ،منصوب شد.
شاه در خاطراتش هیات بازرسان را "نوع مدرن آنچه ایرانیان کهن ‘چشم و گوش پادشاه’
مینامیدند" توصیف میکند .وظیفهی این ســازمان نظارت و رهگیری جریانات سیاسی
درکشــور و نیــز در میان روحانیون بود .اما فردوســت ،پنهانی به اپوزیســیون هوادار
خمینی گروید .شاهزاده اشــرف خواهر بدنام شاه ،در خاطراتش چنین بازمیگوید که
فردوست به عمد شاه را از فعالیت مالیان بی خبر گذاشت:
"بطرز شگفت انگیزی ،ساواک ـ که مشهور بود هیچ چیز از نظرش پنهان نمی ماند و به
همه چیز آ گاه است ـ هیچ گزارشی از فعالیت مالیان که از تقدس منابر برای سرنگونی
شــاه بهره میگرفتنــد ،ارایه نکرد ....برادرم هر روز با فردوســت دیــدار میکرد...،
همان فردوســت دورهی کودکی ،که اکنون ماموریتش جمع آوری ،ارزیابی و تلخیص
گزارشــات اطالعاتی بود ...من بر این باورم که فردوســت برخی اطالعات حیاتی را از
شــاه دریغ داشته است ،و در واقع در ســالهای پایانی حکومت رژیم فعاالنه با خمینی
مذاکره داشته است .فکر میکنم رویدادهای پس از انقالب درستی گفتههای مرا تایید
میکنند؛ در حالی که هر کس با کمترین پیشــینهی ارتباط با شاه داشت در محاکمات
چند دقیقهیی به اعدام محکوم میشد ،حسین فردوست زنده ماند و در دولت جدید به
سمت یکی از سران ساواما (ساواک خمینی) ارتقاء یافت".
خواه این کانال ارتباطی فردوســت مرموز بوده باشد یا کس دیگر ،سیا و اسراییلیها از
همان روزهای نخســت پس از انقالب تا آغاز توطیهی کیســی -نورث در میانهی دههی
 ،1980کانالهایی در ســرویس اطالعاتی ایران داشــتند .آنگونه کــه در این چهارچوب
میتوان دید ،رسوایی ایران کانترا خطایی شگفت آور نمی نماید ،بلکه گسترش روابطی
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دارای پیشــینه اســت که به  1979باز میگردد .در دولت ریــگان ،گروه کوچکی از
محافظــه کاران و نــو محافظــه کاران ،بویژه آنها کــه به بنیادهــای اطالعاتی و نظامی
اسراییلی نزدیکتر بودند ،صمیمانه پیشگام ماجرای ایران کانترا شدند.
اســناد امور ایران بارها در کتابها ،خاطرات و گزارشــهای گوناگون بازگو شــده است.
همهی ماجرا پیچیده و چند الیه است ،ماجرایی که محمولههای تسلیحاتی ایاالت متحده
و اســراییل را ،به ایران و نیز پشتیبانی مالی از چریکهای نیکاراگویهیی مورد حمایت
دولت ریگان پیوند میدهد .منتقدان سیاست روی آوردن ایاالت متحده به ایران ،ریگان
و مشاورانش را به فروش اسلحه به ایران برای آزاد کردن گروگانهای آمریکایی در لبنان
که بوسیلهی حزب الله ـ آلت دست ایران ـ به گروگان گرفته شده بودند ،متهم میکنند.
افزون بر این ،شــاید به نظر ریگان فروش اسلحه ،تنها ،تالش برای آزاد کردن گروگانها
بوده باشد ،هرچند که ریگان در اظهارات خویش در آینده گفت که به یاد نمی آورد با
ارســال سالح به ایران موافقت کرده باشد .اما به نظر مشاوران ریگان ـ بویژه نومحافظه
کاران و کیسی ـ فروش سالح اهداف گسترده تری را دنبال میکرد .تالش برای ارتباط
دوباره با ایران و بدســت آوردن پایگاه از دســت رفته ،مقابله با سیاست رسمی ایاالت
متحده در پشتیبانی از عراق در برابر توسعه طلبی ایران ،از جملهی این اهداف بود.
بستر فعالیت پنهان کیسی -نورث برای دست یازیدن به ایران ارزیابی دوبارهی شورای
امنیت ملی در  1984پیرامون رابطه با ایران بود .این تغییر نظر از سوی گروه کوچکی از
شخصیتهای آمریکایی مخالف پشتیبانی از عراق در خالل جنگ ایران و عراق تحمیل
شــد" .روبرت مک فارلین" ،مشاور امنیت ملی ،به شــورای امنیت ملی دستور تجدید
نظر دوباره دربارهی سیاست ایاالت متحده را داد .اینچنین ،تنی چند از شخصیتها و
از آن میان "هوارد تیچر" و "دونالد فورتیر" از شــورای امنیت ملی ،گراهام فولر از ســیا
و دیگران در خالل دو ســال ،تالش همه جانبهیی را برای تغییر سیاســت ایاالت متحده
در قبال ایران صورت دادند .تالش آنها با کوشــش اسراییل برای منزوی کردن عراق و
ارتباط گرفتن با ایران همراه شــد .همان هنگام ،اسراییل به ایران سالح میفروخت و از
خیزش راستگرایی اسالمی در سرزمینهای اشغالی پشتیبانی میکرد ،اخوانالمسلمین را
در جریان جنگ داخلی سوریه بر میانگیخت و از اسالمیون افغانستان سخت حمایت
میکرد.
در  ،1985فولر با کمک تیچر و فورتیر گزارشــی تهیه کردند که کمتر مشــهور است
و در آن ایــاالت متحده را به فروش ســاح به رژیم آیت اللههــا در ایران فرا میخواند
و میگوید که "ایاالت متحده باید دوســتان و متحــدان غربیش را برای کمک به ایران
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برای رفع نیازهای نظامیش...با ارسال تجهیزات نظامی ویژه ،ترغیب کند ".شولتز ،وزیر
امور خارجه و وینبرگر ،وزیر دفاع ،بشــدت مخالف نظرات ارایه شــده در این گزارش
بودند،اما کیســی ،رییس ســیا حامی آن بود .در میانهی این کشمکش درونی در هیات
حاکمهی آمریکا ،اســراییل به میدان ایــن کارزار گام نهاد و با کمک میانجیهای خود
تالش دوجانیهیی از سوی آمریکا و اسراییل را برای نزدیکی به ایران و فروش سالح به
این کشور پیشنهاد داد .مایکل لدین ،مشاور نومحافظه کار شورای امنیت ملی ،از سوی
مک فارلین برای گفتگو پیرامون طرح اطالعاتی ـ امنیتی اســراییلیها راهی اســراییل
شد .اسراییل برآن بود تا موشکهای ضدهوایی "هاوک" و موشکهای ضد تانک "تاو"
به ایران بفروشــد ،ســاحهایی که در جنگ ایران و عراق سرنوشت ساز بودند .محور
گفتگو فروش این ســاحها و نیز تعهد ایاالت متحده به ارسال دوبارهی این موشکها به
اسراییل بود .منطق اسراییل آزاد کردن گروگانهای آمریکایی بود ،اما بی گمان ،اسراییل
و عناصری در دولت آمریکا ،نگرانیهای اســتراتژیک در پشــتیبانی از ایران داشتند و
گروگانها مسالهی آنها نبود.
مدافعان فروش ســاح به ایران دو بحث متضاد و جدی با هم داشــتند .نگرش نخست،
معتقــد بود که میانه روهــا در ایران خواهان رابطه با آمریکا هســتند و مایل اند آمریکا
زرادخانــهی تهــی از مهمات ایران را پر کند .و دوم ،نگرشــی که ایــران را بی ثبات و
ناتوان و آماده برای یورش اتحاد شــوروی میدانســت و استدالل میکرد که در چنین
شــرایطی اتحاد شوروی بر خلیج فارس مسلط میشود .هر دو نظر بسیار نادرست بود،
نیز نگاهی که تصور میکرد ارســال ســاح کمکی برای آزاد کردن گروگانهای لبنانی
میشــود .در آغاز نزدیکی به ایران ،یکی از شــخصیتهای اطالعاتی اسراییل به مک
فارلین میگوید "اسراییلیها نقشه کشــیده اند تا مقادیری سالح به میانه روهای مخالف
خمینی برســانند ".این ایده که دســتهیی از ایرانیان میانه رو با آغوش باز پذیرای ایاالت
متحده و اســراییل خواهند بود و با خمینی به مخالفت بر خواهند خواســت ،بســیاری
از دســت اندکاران ماجرای ایران کانترا و از آن میان کیســی را ،فریفت .اما چراغ سبز
میانه روهای ایران ،ســرابی زودگذر بود .بگفتهی یکی از برجستگان پیشین سیا ،بسیار
کوشیدیم تا به کیسی بفهمانیم" ،میانه روها" در ایران ،پنداری واهی است .او میگوید:
"در  1986در ایران ،هیچ میانه رویی برای گفتگو نبود ".زمانی که "اولی نورث" ،مک
فارلین و دیگر برجســتگان آمریکایی و اســراییلی ،برای دیداری پنهــان از ایران برای
معاملهیی دیگر نقشه میریختند ،بگفتهی این شخصیت پیشین سیا ،کیسی ــ که با طرح
موافقت کرده بود ــ مایل بود بداند که آیا اجرای آن موفقیت آمیز خواهد بود یا خیر.
"کیسی مرا فراخواند و پرسید ،آیا به نظر من شانسی برای کامیابی این ماموریت هست؟
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من به او گفتم‘ ،نه چندان ’.در واقع این نقشه شانسی برای موفقیت نداشت ".زمانی که
از این مامور پیشین سیا پرسیدم که آیا سرانجام کیسی بر این باور ماند که میانه روهای
ایران پاسخ مثبت به بازی آمریکایی خواهند داد ،گفت" :فکر میکنم پس از گفتگو با
من منصرف شــد ".پاتریک لنگ ،رییس وقت بخش خاورمیانهیی دیا ،میگوید" :آنها
چنین میاندیشیدند که در ایران میانه روهای بسیاری هستند که آنگونه که مینمایانند،
نیستند ،آنها گروهی بی خرد بودند .و من به آنها گفتم که این همانچیزی است که آنها
هستند؛ بی خردان سیاسی".
بحث دوم که از غلتیدن ایران به اردوی اتحاد شوروی در هراس بود ،خود بیهوده و پوچ
مینمود .اتحاد شوروی در افغانستان درگیر بود و هیچ سودی در ایران نداشت و رهبران
شوروی تمایلی به گذر از خط قرمز خلیج فارس نداشتند .فرانکلین روزولت ،آیزنهاور
و کارتر ،خلیج فارس را منطقهی برتری آمریکایی اعالن داشــته بودند .با این همه فولر
در یادداشــتی به کیســی با عنوان "بســوی سیاســتی در قبال ایران" ،در ماه می،1985
چنین اســتدالل کرد که "رژیم خمینی به سســتی میگراید...ایاالت متحده برای بازی
کارتی ندارد؛ اما اتحاد شوروی برگ برندههای بسیاری دارد ".بگفتهی فولر ،تحلیلگران
اطالعاتی و امنیتی احساس میکنند مسکو" ،در جستجوی اهرمهای مهم اعمال نفوذ در
تهران ،پیشرفتهایی داشته است" و سیاست ایاالت متحده برای ممنوعیت فروش سالح
به ایران "بیشتر در راستای منافع اتحاد شوروی خواهد بود تا منافع ما ".او میافزاید:
"ضروری است که در این شــرایط سیاستی جسورانهتر و مخاطره آمیزتر اتخاذ کنیم تا
دست کم صدای ایاالت متحده طنین اندازتر شود .هم اکنون ،براستی اگر خوش شانس
نبودیم ،از پیامد تحوالت در ایران که خارج از کنترل ما است ،بیشتر از دست میدهیم
تا بدست آوریم".
فولر ،از نگرشی دفاع میکرد که هر چه بیشتر با اسالم بنیادگرا ابراز همدردی میکرد،
و در اظهاراتش در برابر کمیتهی تاور بیان داشــت که مشــکل این بود که "رژیم ایران،
سرســختانه ما را دشمن اصول جمهوری اسالمی دریافت ".کمیتهی تاور ،متشکل از سه
نفر منصوب شــده از سوی ریگان و زیر نظر ســناتور پیشین تگزاس ،جان تاور بود و
ماموریتش بررسی نقش شــورای امنیت ملی در رسوایی ایران کانترا .فولر در گزارش
بحــث انگیز خویــش و تحلیلهای دیگرش بر این امر پای میفشــرد که چنانچه ایاالت
متحده به اســراییل و دیگر متحدانش اجازهی تجهیز مالیان به ســاح را ندهد ،ایران به
اردوگاه شــوروی خواهد غلتید .بگفتهی فولر میزان کمکهای "متحدان" آمریکا و از آن
میان اســراییل ،برای "پر کردن خالء نظامی ایران ،مقیاسی اساسی برای سنجش توانایی
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غرب در ناکام گذاردن نفوذ اتحاد شوروی خواهد بود".
دیگر برجستگان اطالعاتی تحلیل فولر را مناقشه انگیز میدانستند .بگفتهی لنگ فولر
در گزارشــش میگوید" :انقالب ایران دروغین بود .شــماری اصالح طلب چپی که در
واقع اسالم برایشــان اهمیتی نداشت ،و با اتحاد شوروی نقطه نظر مشترک داشتند آنرا
رهبری کردند .من  5ماه بعد گزارشــی دریافت کردم که درست نقطهی مقابل گزارش
فولر بود اما تاثیر چندانی بجا نگذارد ".در این زمان ،فولر ،تیچر و دیگران ،کوشــیدند
نظرات فولر در گزارشــش را به سیاست رســمی ایاالت متحده بدل سازند ،و برای این
منظور برای تهیهی پیش نویش دستورالعمل ریاست جمهوری که فراخوانی برای اتخاذ
"سیاســتی مقتدرانه برای جلوگیری از پیشــرفت شــوروی در کوتاه مــدت و همزمان
تــاش برای باز یافتن موقعیت آمریکا در ایران در دورهی شــاه" باشــد ،تالش کردند.
دســتورالعمل در پوشش ضد شــوروی و ادبیات جنگ ســرد ،در واقع بیانیهیی برای
اتحاد با جمهوری اســامی ایران در برابر اتحاد شوروی بود" .ادامهی مقاومت اسالمی
در برابر توســعه طلبی شوروی (بویژه در افغانستان)" از جمله نکات مورد اشاره در این
دستورالعمل بود .این پیش نویس اسراییل و دیگر متحدان ایاالت متحده را به تجهیز هر
چه بیشتر ایران برمی انگیخت و ایاالت متحده را بر آن میداشت تا "از آن دسته رهبران
ایران که نگاهی مثبت به تالشــهای آمریکا برای بهبود روابــط با ایاالت متحده دارند،
پشــتیبانی کند ".نیز ،رادیو صدای آمریکا ( )VOAرا به "تالش بیشــتر برای بی اعتبار
کردن وجههی اسالمی مسکو" فرا میخواند.
تیچر نوشت" :هنوز ایران غنیمتی استراتژیک در بازی بزرگ دنیای مدرن است .مک
فارلین با تحلیل فولر موافق بود .و دستور تهیهی پیش نویس گزارش نهایی امنیت ملی
را به فورتیر و من داد .این پیش نویس بر پایهی گزارش فولر تهیه شد و بیان میداشت
که....ایاالت متحده باید با رهبران ایران از در گفتگو وارد شــود .این پیشــنهاد اجازهی
تحویل ســاحهای ویژه با ذکر موردی آنها را به ایران مــیداد ".نزدیکی به ایران ادامه
یافت اما بعدها بوســیلهی شولتز و وینبرگر متوقف شد .وینبرگر با دست خطی ناخوانا
واژهی "بیهوده" را روی پیش نویس تیچر نوشــت .وینبرگــر گفت" :این [ایدهی پیش
نویس] همچون دعوت کردن قذافی به یک شام خصوصی است ".بگفتهی تیچر معاون
رییس جمهوری ،بوش ،و رییس سیا ،کیسی" ،شدیدا از آن حمایت کردند".
با پایان یافتن دورهی ریاســت جمهوری ریگان ،ماجــرای ایران کانترا نیز از پرده برون
افتاد ،و روزنامه نگاران ،یک شاکی خصوصی و کمیتههای کنگره پیگیر ماجرا شدند.
وارد شــدن از در صلح در برابر ایران نــاکام ماند .تنها یکی از گروگانها در تالش برای

«بازی شیطانی»

305

حل بحران آزاد شد .هیچ یک از "میانه روها"ی ایران دربارهی این رسوایی سخن نگفتند
و کسانی چون علی اکبر هاشمی رفســنجانی؛ رییس جمهور آیندهی ایران ،که پنهانی
با دولت ریگان و اســراییل شریک ماجرا بودند ،با ژست خصمانه در صدد پاک کردن
رد پای خویش برآمدند.
جهاد افغانســتان با عفب نشــینی نیروهای شــوروی پایان گرفت ــ یا دست کم چنین
مینمایید که پایان یافته اســت .اما میراث این کارزار و جنگجویان تروریســت آموزش
دیده و ماشین اسالمگرای جهانی ،همچنان ایاالت متحده و غرب را به چالش میکشید.
در دههی  ،1990افغانستان به دام جنبش وهابی طالبان افتاد ،الجزایر در جنگ داخلی با
راســت اسالمی غرق شد و فعالیت تروریستهای اسالمگرا در مصر ،عربستان سعودی
و لبنان خرابی و ویرانی بجا گذارد .اسامه بن الدن نیز ،القاعده را سازمان داد .در خالل
این جریانات ایاالت متحده برای اتخاذ سیاستی همگون با اسالم سیاسی تقال کرد .پیامد
ناکامی تالشهای ایاالت متحده و نگرش خوشــبینانه به راست اسالمی در  11سپتامبر
 2001رخ 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  1991پایان یافت .چنانچه جنگ سرد را جنگ سوم جهانی بیانگاریم،
آیا همانگونه که برخی محافظه کاران میگویند ،این بدان معناســت که ایاالت متحدهی
آمریکا اکنون درگیر یک جنگ چهارم جهانی ،ضد اســام اســت؟ آیــا بنیاد گرایی
اســامی" ،کمونیسم نوین" است؟ آیا جنگ علیه تروریسم ،جنگی همتراز ستیز جهانی
با اتحاد شــوروی ،و اینبار در ســدهی بیســت و یکم است؟ براســتی ،تهدید تروریسم
اسالمی چه میزان جدی است؟ و تعامل آمریکا با اسالم سیاسی در دورهی پس از جنگ
سرد چقدر دگرگون شده است و آیا اساسا چنین دگرگونی رخ داده؟
نکتهی محوری در این کتاب این اســت که راستگرایی اسالمی متحده ارزشمند ایاالت
متحده در دورهی جنگ سرد بود .حال ،آیا با پایان گرفتن رقابت ایاالت متحده و اتحاد
شوروی ضرورت این اتحاد رنگ باخته و غبار گذر زمان بر آن نشسته است؟ آیا راست
اسالمی با ناپدید شدن دشمن کمونیستیش ،شمشیر قهر خویش را بروی شیاطین بزرگ
غرب سکوالر بازگردانده است؟ آیا ایاالت متحده با دشمنی جهانی روبروست ،هیوالیی
چند سر متشکل از زنجیرهی کشورهای ایران ،سوریه ،لیبی ،سودان و عربستان سعودی
که مایکل لدین ،دست اندر کار رسوایی ایران کانترا ،آنها را "استادان ترور" میخواند؟
پس از  11ســپتامبر  2001نگرش رویارویی میان ایاالت متحده از یک سو و جهان اسالم
از ســوی دیگــر ،اعتبار روز افزون مییابد .اگر جنگ نخســت علیــه عراق در 1991
نشــانهی آغاز دورهی کوتاه نظم نوین جهانی بود ،آیا جنگ ضد عراق در ســال ،2003
نمادی از دورهیی یکســره متفاوت و به دیگر سخن برخورد تمدنها نیست؟ باورمندان
بــه این تز که برنارد لوییس و ســامویل هانتینگتون آنــرا پروراندند ،جنگ بوش علیه
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تروریســم را نه نبرد با القاعده و متحدان رادیکالش ،که مبارزهیی ســترگ و گســترده
میان تمدن یهودی -مســیحی از یک سو و جهان اســام از سوی دیگر میداند .هم از
این روســت که در پنتاگون جنگ جهانی علیه تروریسم را که به اختصار ،G-WOT
گفته میشود" ،جی وات" به زبان میرانند؛ جالب است ،درست هم آوا با واژهی "جهاد"
مسلمانان .جهاد تمدن یهودی ـ مسیحی در برابر جهاد جهان اسالم.
نومحافظه کاران برجســته ،و از آن میان "جیمز وولســی" ،رییس پیشــین سیا و نورمن
پودهولتز ســردبیر نشریهی "کامنتری" مدعی بودند که مبارزه با اسالم در واقع جنگ
چهارم جهانی اســت .دولتمردان بوش دســت در دســت محافظه کاران ،قدرت راست
اســامی و گاه مذهب اسالم را با توان فاشیسم و کمونیسم برابر مینهند .بگفتهی آنها،
اسالم سیاســی تهدیدی برای موجودیت آمریکا اســت و به همین دلیل پیشتر گامهای
غیر قابل تصور برای دشــمنان باید برداشت .رزمیدن در جنگ چهارم جهانی نیازمند
دکتریــن نوین آمریکایی مبتنی بر جنگ پیشــگیرانه و یک ســویه بود ،اتخاذ موضع
تهاجمی که جنگهای افغانســتان و عراق و ســپس کشــورهای دیگر را شامل میشود،
و افزایش گســتردهی بودجهی نظامی و اطالعاتی ایاالت متحده .این به معنای تشــکیل
دولتی مراقــب در داخل ،تشــکیل وزارت امنیت داخلی ،وضع قانون میهن پرســتی،
فرماندهی شــمالی پنتاگون برای اعزام نیروهای مسلح در داخل ایاالت متحده ،و وضع
قوانین قضایی اســت که به  ،FBIپلیس ،نیروهای ویژهی ضد تروریســم در  53شهر
مهم ایاالت متحده قدرت بیشتری میداد.
با نگاهی موشــکافانه تر ،میتوان دریافت که برخورد تمدنها ،جنگ علیه تروریسم ،و
مبارزهی دولت بوش برای دگرگون ساختن چهرهی خاورمیانه ،حاوی تضادها ،تناقضات
و دروغهای آشــکار فراوان است .دشمنی که در  11ســپتامبر به ایاالت متحده تاخت،
اسالم ،حتی بنیادگرایی اسالمی ،اخوانالمسلمین ،حماس ،حزب الله یا دیگر گروههای
خشــونت گرای ستیزه جو درطیف راســت اســامی نبود ،بلکه القاعده بود .سازمان
اسامه بن الدن ،قدرتی جهانی و تهدیدی برای ایاالت متحده نیست .القاعده گروهی از
متعصبان خشــک اندیش در قالب ساختار دســتوری سخت منضبط است که وفاداری
مافیا گونه و خونینی را میطلبد .حملهی القاعده به نیویورک و واشنگتن خشم جهانیان
را برانگیخت ،و مقابلهیی موثر با بهرگیری از اطالعات ،عملیات قانونی ،فشار سیاسی و
دیپلماتیک و برخورد نظامی بشــدت گزینشی و محدود میتوانست القاعده را ضعیف
و ســرانجام نابود کند .بی گمان ،نابودی القاعده بدون جنگ در افغانســتان و عراق و
"جنگ علیه تروریسم" دست یافتنی بود.
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اما دولت بوش ،به عمد ،تهدید از ســوی القاعده را بزرگتر از آنچه بود ،نمایاند .مسلما،
گروه بن الدن ثابت کرد که میتواند آســیبهای ســختی به بار آورد .از  11ســپتامبر،
عربســتان سعودی ،اســپانیا ،ترکیه و نقاط دیگر جهان از حمالت القاعده مصون نبوده
اند .با همهی ادعاهای بی پایهی جان اشــکرافت ،دادســتان کل ایاالت متحده ،در سال
 ،2001مبنی بر نفوذ هزاران نفر از ماموران القاعده به خاک ایاالت متحده ،در  4ســالی
که از  11ســپتامبر میگذرد ،حتی یک مورد عملیات خشونت بار از سوی القاعده در
ایاالت متحده رخ نداده اســت .کمترین نشــانه و مدرکی دال بر دستیابی یا تالش برای
دســتیابی به سالحهای هسته یی ،میکروبی یا شــیمیایی از سوی القاعده نیست .باری،
هرچند که بن الدن میتواند حمالت دیگری را سازمان دهد و محتمل است که دیگربار
چنین کند ،تهدیداتی که القاعده بروز میدهد محدود و قابل کنترل است .کشورهایی
مانند اســراییل ،ایرلند ،ایتالیا سالهای دراز از عهدهی تهدیدات جدی تروریستی برآمده
اند.
نیز ،نه القاعده ،و نه رفقای ایدنولوژیک ایشــان ،و نه راســت اسالمی بطور کلی ،و نه
جهان اســام ،همچون اتحاد شوروی ،چالشی برای هژمونی (سرکردگی) جهانی ایاالت
متحده نیستند .کشورهای خاورمیانهیی که بیشترشان ،ناتوان ،فقرزده ،و دست بگریبان
اختالفــات داخلی هســتند ،هرگز تهدیدی بــرای ایاالت متحده ،آنهم در مقیاســی که
آنرا بتوان "جنگ چهارم جهانی" خواند ،نیســتند .ولی دولــت بوش و حامیان محافظه
کارش ،با اغراق پیرامون خطر اسالمگرایی و بزرگنمایی آن ،آنرا دستمایهی توسعه طلبی
امپریالیستی حضور ایاالت متحده در خاورمیانهیی بزرگتر شامل ،پاکستان ،آسیای میانه،
مدیترانهی شرقی و منطقهی دریای سرخ و اقیانوس هند کردند .باید به این اندیشید که
اشغال خاورمیانه بوسیلهی ایاالت متحده هدفی جز مقابله با تروریسم را پی میگیرد .آیا
نومحافظه کاران میخواهند هژمونی جهانی ایاالت متحده را با برافراشتن پرچم خویش
در منطقهی بی ثبات و حیاتی خاورمیانه ،تضمین کنند؟ آیا این از آن رو اســت که دو
ســوم نفت جهان در عربستان سعودی و عراق نهان است؟ آیا این بدلیل پیوندهای پنهان
دولت بوش با آریل شارون و راست اسراییل است؟
سیاســت خاورمیانهیی دولت بوش این نگرش که ایاالت متحده تنها در پی تروریســم
اســامی به خاورمیانه گام گذارده اســت را با تناقض روبرو میکند .اگر تروریســم
اسالمی دشمن ایاالت متحده است ،چرا دولت بوش این همه سرمایه و انرژی ضد عراق،
سوریه و سازمان آزادیبخش فلسطین هزینه میکند؟ بشار اسد ،رییس جمهور سوریه و
یاسر عرفات ،رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین ،مخالفان سرسخت اخوانالمسلمین بودند
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اما ناگاه خویش را در فهرســت متحدان القاعده که با آن کمترین ســازگاری نداشتند،
یافتند .عراق نیز هدفی نادرست برای حملهی دولت بوش بود .صدام حسین از آغاز به
قدرت رســیدنش در  ،1968دشمن مصمم اسالمگرایان ،از آیت الله خمینی در ایران تا
گروههای تروریســتی شیعه و القاعده بود .حزب سوسیالیست بعث در عراق و سوریه،
سکوالریســت اســت ،و تالش دولت بوش برای مربوط کردن عــراق به القاعده مایهی
ریشــخند وزارت امور خارجه و سازمان سیا بود .در واقع دولت بوش با حمله به عراق،
به ســود اسالمگرایی گام برداشت .پیش از حمله و در میانه و پس از آن ایاالت متحده
از "ایتــاف در تبعید کنگرهی ملی عراق" که در آن دو حزب بنیادگرای شــیعی عراق
یعنی مجلس اعالی انقالب اســامی و حزب الدعوة نقش برجســتهیی دارند ،حمایت
کرد .هم مجلس اعالی انقالب اســامی عراق و هم حزب الدعوة ،پیوندهای تنگاتنگی
با جمهوری اسالمی ایران دارند و پس از جنگ نیز از نزدیک با آیت الله علی سیستانی
کار میکنند.
دولت بوش نه تنها اهداف نادرســتی را برگزید که اساســا حملهی نظامی برای مقابله با
تروریسم شیوهی کامال نادرســتی برای مقابله با راست اسالمی است .چنانچه القاعده،
جهاد اسالمی ،و گروههای تروریستی مشابه را کنار بگذاریم ،طیف گستردهتر گروهها،
موسسات و احزاب اسالمی راستگرا ،نه تهدیدی برای امنیت ملی ایاالت متحده که دشمن
دولت ها ،روشــنفکران ،ترقی خواهان و دیگر آزاد اندیشــان در زنجیری از کشورهای
مراکش تا اندونزی هســتند .از  FISدر الجزایر تا اخوانالمســلمین مصر تا حماس در
فلسطین تا بنیادگرایی شیعی در عراق تا جماعت اسالمی پاکستان همه و همه با پشتیبانی
فرا راســت آیینی وهابی در عربســتان و ســازمانهایی چون اتحادیهی جهانی مسلمانان،
بانکهای اســامی ،تهدیدی برای خاورمیانه هســتند .با این همه این نه تهدیدی است که
بتوان به شیوهی نظامی از عهدهی آن برآمد .در واقع ،با دخالت و حضور هر چه بیشتر
سیاسی ،نظامی و اقتصادی ایاالت متحده در منطقه ،به همان میزان شرایط بدتر و بدتر
میشود .تنها با عقب نشینی بی درنگ از افغانستان و عراق و کاهش حضور متکبرانه
آمریکا در عربستان ســعودی و حوزهی خلیج و قطع حمایتش از مخالفت ستیزگرانهی
اســراییل با ناسیونالیسم فلســطین ،ایاالت متحده میتواند از خشم ،نا امیدی ،و بیزاری
که نیروی محرکهی اســامگرایی اســت بکاهد .اما ،کاهش حضــور ایاالت متحده در
خاورمیانه قطب مقابل سیاســت دولت بوش است .با نگاهی بدبینانهتر به این سیاست
بوش ،میتوان دریافت که دولت بوش از ایدهی مبارزهی گســترده با تروریســم برای
دنبال کردن طرح تغییر نقشــهی خاورمیانه بهره گرفته است .نومحافظه کاران رادیکال
و "ایده الیست" ،از شــخصیتهای دولت بوش تا استراتژیستهای موسسات پژوهشی
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چون امریکن انترپرایز ،موسســهی هادســون و پروژهی ســدهی نوین آمریکایی اعالم
کردند که جنگ در افغانســتان و عراق تنها شــلیک آغازین نقشــهی به دست گرفتن
قدرت در ایران ،ســوریه ،عربســتان سعودی و شیخ نشــینهای خلیج بوده است .میانه
روهای دولت بوش ،در حالی که از نگرش محافظه کاران دوری میگزینند ،از حضور
نظامی گستردهتر ایاالت متحده در منطقه از شاخ آفریقا تا اندونزی پشتیبانی میکنند.
منتقدان هوشــیار سیاســتهای نظامی دولت بوش برای مقابله با تروریســم ،و حضور
امپریالیستی ایاالت متحده ،استدالل میکنند که بازتاب آتش این جنگ افروزی گریبان
ایاالت متحده را خواهد گرفت و بیش از آنکه تروریســتها از بین روند بر شــمار آنها
افزوده میشود .خشــم ناشی از اشغال عراق و افغانستان ،جهادیون بیشتری را به میدان
کارزار در این دو کشــور فرا میخواند و ممکن اســت آتش این منازعه به پاکســتان و
عربســتان سعودی نیز سرایت کند و دولتهای اســامی و محافظه کار این کشورها به
کام گروههای معاند و رادیکال مرتبــط با بن الدن ،مجاهدان ،طالبان و گروههای پنهان
افراطیون وهابی درغلتند.
محتمل است سیاســت خاورمیانهیی دولت بوش ،نتیجهیی درست عکس خودستایی و
الف زنی پیرامون دعوت به اصالحات دمکراتیک ببار آورد.
حمایت دولت از دمکراســی در منطقه دست کم در ظاهر ،یکسره شگفت انگیز و در
تقابل با سیاســتهای پیشین است .ســالها ،بویژه در دوران جنگ سرد ،ایاالت متحده
پشــتیبان دیکتاتورها ،پادشــاهان و امیران و روســای جمهور مادام العمر در خاورمیانه
و دیگــر نقــاط جهان بود .در جهان عرب ،در عربســتان ،اردن ،مصــر و خلیج فارس،
بسیاری از حکومتهای استبدادی در اتحاد با راست اسالمی و با حمایت سیاستگزاران
ایاالت متحده حاکم بودند .در این ســالها ،چپها ــ که لیبرالهای آمریکا ،چپ اروپایی و
اتحاد شــوروی را در بر میگرفت ــ اپوزیسیون عمدهی دیکتاتوریهای فاسد منطقه و
رژیمهای راستگرا بودند .بی گمان ،حذف دیکتاتوریها ،و پایه ریزی دموکراسیهای نوپا
در جهان عرب ،ایران ،پاکســتان و آفریقای مسلمان اهداف ارزشمندی خواهند بود .اما
اصالحــات دموکراتیک از آن گونه که دولت بوش بدان فرا میخواند ،بس گمان انگیز
مینماید.
نخست چون ،بســیار فرصت طلبانه اســت .پر گویی دولت بوش پیرامون دموکراسی
عربی ،هنگامی که اشغال عراق در سال  ،2003دروغ بودن گفتههای کاخ سفید دربارهی
آغاز جنگ را آشــکار ســاخت ،بیش از همیشه بود ،و این دروغ چیزی نبود مگر حمله

«بازی شیطانی»

311

برای پیدا کردن سالحهای کشتار جمعی صدام حسین و فاش کردن پیوندهای مشکوک
عراق با القاعده .هنگامی که این دو به ظاهر استدالل عقالنی ،ساختگی از کار درآمد،
بوش به بهانه جدیدی دست یازید ،و آن اینکه گویا آمریکا منادی دموکراسی برای عراق
بوده است.
دوم ،دولــت آمریکا بدســگاالنه میــان دیکتاتوریهای هوادار آمریــکا در خاورمیانه و
حکومتهای اســتبدادی ضد آمریکایی تمایز قایل میشود و به دسته اخیر برای اعمال
دموکراســی فشار میآورد .در چهارچوب سیاســت خاورمیانهیی و امپریالیستی دولت
بوش ،فراخوان این دولت برای دموکراسی تنها تالش برای پیشبرد و تشدید دخالتهای
نظامی و سیاسی ایاالت متحده در منطقه مینماید .دموکراسیهای راستین در کشورهای
نفت خیز ،ابتکار ناسیونالیســتهای مخالف نقشههای بلند مدت دولت بوش در منطقه
را پی میگیرند .تنها ســاده دالن ،بر این باورند که ایاالت متحده در پیگیری استراتژی
"تغییــر رژیم" ،آنهم در منطقهیی از جهان که دو ســوم نفت جهان در آن نهان اســت،
در اندیشــهی پدید آوردن دولتهایی اســت که ممکن اســت هژمونی منطقه اش را به
چالش طلبند .بی گمان دولت بوش از شکوفایی دموکراسی ایرانی و عربی که شاید به
روســیه و چین در برابر آمریکا نزدیک شوند ،سودی نخواهد برد .در مقابل ،فراخوان
دگرگونیهای دموکراتیــک در خاورمیانه به دولت بوش اجازه میدهد تا کم و بیش و
بگونهیی گزینشــی بر دولتهای منطقه فشار وارد کند و اینگونه به اهداف خویش در
پیوند با امنیت ملیش دست یابد.
اینگونه ،اکنون سوریه خود را میان اسراییل و عراق اشغال شده بوسیلهی آمریکا گرفتار
میبیند ،و ایران نیز در محاصرهی عراق و افغانســتان تحت اشــغال ناتو است .از سال
 ،2001ایــاالت متحده جایگاه برتر و بی مانندی در منطقه یافته اســت .نومحافظه کاران
که در اســتدالل برای جنگ عراق کامیاب شدند ،تنها خواهان تالش سنجیدهی ایاالت
متحده برای تغییر رژیم زورمندانه در سوریه و ایران هستند تا در کنار اسراییل و ترکیه
و پاکستان ،بلوک نوینی از کشورهای تحت سرپرستی آمریکا پدید آورند.
و اما چه بر سر حکومتهای دینی هوادار آمریکا مانند عربستان سعودی ،اردن و مصر
خواهد آمد؟ تالش بوش برای فشــار بر کشــورهای آمریکا گرای منطقه با هدف اعمال
دموکراسی ناچیز بوده اســت .زیرا دولت آمریکا پیامهای نا مشخصی در این زمینه به
متحدان عربی خویش فرستاده است .سیاستگزاران اصلی ،شخصیتهای سیا و وزارت
امور خارجه ،و متحدانشــان در پی منافع کمپانیهای نفتی ،بانکها و پیمانکاران نظامی،
در منطقه ،از دولت بوش میخواهند تا به آرامی در راســتای فشــار به قاهره و ریاض
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گام بــردارد .دیگران با نگاه ایدیولوژک و آخر الزمانی ،بر این باورند که باید تجربهی
عراق را دیگر بار در مصر و عربستان سعودی آزمود .و برخی نومحافظه کاران رادیکال
چون ریچارد پرل و مایکل لدین ،یکباره عربســتان ســعودی را همراه ســوریه و ایران
حامیان القاعده میدانند و میخواهند بوش ،ریاض را نیز به فهرســت دشــمنان محور
شــرارت اضافه کند .اینان همه ،از این واقعیت که مصر و عربستان سعودی دههها زیر
فشــار داخلی و خارجی برای لیبرالیزه کردن رژیمهایشان بوده اند و گاه به گاه هر دو
کشــور برای عقب نشســتن ،محتاطانه اصالحات دموکراتیک را تجربه کرده اند ،چشم
میپوشــند .ظرافت الزم در شــیوهی برخورد با این دو کشور اغلب حامیان متعصب و
ایدیولوژیک دولت بوش را به گریز از مساله وامی دارد.
ولــی در چهارچوب بررســی سیاســت ایاالت متحده در برابر راســتگرایی اســامی،
دوقلوهای مصر و عربســتان ،در محاصرهی احتماالت خطرناکی هســتند .ممکن است
فرجام اعمال فشــار بیش از حــد برای ایجاد فضای باز سیاســی در هر یک از این دو
کشور به حاکم شدن راستگرایی اسالمی در قاهره و ریاض بیانجامد.
اما همانگونه که در خالل جنگ ســرد ،ایاالت متحده اســامگرایی را به ناسیونالیســم
عــرب ترجیــح داد ،دولت بوش و حامیــان نومحافظه کارش گاه بــه تمایل خویش به
حمایت از اســامگرایی کتمان نکرده اند .اگر واشــنگتن ناچار به انتخاب یکی از دو
رژیم ناسیونایســت چپگرای عرب یا رژیم اسالمگرا در مصر و عربستان سعودی باشد،
همــواره رژیم اســامگرا را بر میگزیند .دولت بوش با وجــود هیاهو و گزافه گویی
پیرامون برخورد تمدنها ،کمترین ابایی از جســتجوی متحدان اســامگرا نداشته است.
دولت بوش در عراق پس از جنگ ،با آیت الله سیســتانی ،دو حزب در ارتباط با ایران،
و نیروهای سازمان یافتهی بنیادگرای شیعه ،متحد و همراه شد .نومحافظه کاران برجسته
نیز از راســتگرایی شیعی در دیگر نقاط ،پشــتیبانی کرده اند؛ برای نمونه در عربستان
ســعودی فراتر از دعوت به اصالحات دموکراتیک و به منظور گسســتن شیرازهی این
کشور و تشکیل دولتی شیعه در استانهای شیعه نشین شرق عربستان از راستگرایی شیعی
حمایت کرده اند .آریل شــارون در غــزه و کرانهی باختری رود اردن ،با برگ حماس،
جهاد اســامی و حزب الله برای ناکام گذاردن و نابودی ســازمان آزادیبخش فلســطین
همچنان بازی کرد ،و ســرانجام آن به قدرت رسیدن حماس در انتخابات سال  2005بود.
چنین مینماید که حتی آنها که بر طبل هشدار پیرامون هیوالی اسالم در برابر مسیحیت
میکوبند ،خود به آسانی با راستگرایی اسالمی از در دوستی وارد میشوند.
دولــت بوش هنــوز برای مصرف داخلــی از اینکه سیاســت خاورمیانهیی اش ،جنگ
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تمدنها نمایانده شــود ،خشــنود است .برخی از حامیان راســتگرای مسیحی او ،آشکارا
اسالم را دینی شــیطانی و خشونت آمیز شناسانده و خوار میشمارند .بوش با این ادعا
که گویا بنیادگرایان اســامی و بن الدن از "آزادی ما بیزارند" ،و نه سیاســتهای آمریکا،
جنگ با تروریســم را در چهارچوب ادبیاتی سرســختانه و خشــن و بعنوان نمایش رزم
میــان آمریکای خداترس و "محور شــیطانی" مینمایاند .با وجود تناقضات تز جنگ با
تروریســم ،بدون اغراق میتوان گفت که میلیونها آمریکایی با این نگرش که مسیحیت
و جهان اسالم باید تا سرانجامی مشخص با هم در نبرد باشند ،فریفته شده اند.
در میانــهی  1991تا  2001چه روی داد که اســام از هیات یک متحده به شــیطانی بد
طینت بدل شد؟
می توان حملهی القاعده در ســال  2001و شــوک ناشــی از آن را پاسخی ساده برای این
پرسش دانست .اما پیش از  11سپتامبر ،ایاالت متحده یک دهه سرآسیمگی و پریشانی
در سیاست خویش در برابر اسالمگرایی را سپری کرده بود .برای دنبال کردن دگردیسی
نظم نوین جهانی به تز برخورد تمدنها شایسته است مختصری پیرامون سه بحران اسالم
سیاســی در دههی  1990ســخن بگوییم؛ الجزایر ،مصر و خیزش طالبــان .فاصلهی 12
ســالهی میان جنگ نخست عراق تا جنگ دوم در این کشور دورهی آشفتگی و تالطم
در خاورمیانه اســت .اسالم سیاســی در الجزایر پس از آنکه نتیجهی انتخابات  1991را
نپذیرفت ،این کشــور را به کام جنگ داخلی خونینی کشــاند و سرزمینی سوخته بر
جای نهاد .در مصر ،یک گروه تروریســتی زیرزمینی ،که بنیادهای اخوانالمســلمین
زیرکانه و محتاطانه از آن حمایت میکردند ،در میانهی دههی  1990تا مرز ســرنگونی
حســنی مبارک پیش رفتند .و سرانجام در افغانستان ،جنبش تحت حمایت پاکستان در
کابل قدرت را بدســت گرفت و چهرهی کریه ترین حکومت دینی جهان را به نمایش
گذاشت.
در خالل این بحرانها ،دولت جورج بوش و بیل کلینتون ،نتوانستند سیاستی منسجم در
برابر اســام سیاسی اتخاذ کنند .هرچند اخوانالمسلمین و راستگرایی اسالم سیاسی در
ایران ،افغانستان ،پاکســتان و سودان قدرت داشتند و الجزایر،مصر ،سوریه و حکومت
فلسطین را تهدید میکردند ،نه بوش و نه کلینتون وخامت اوضاع را درنیافتند .سیستم
اطالعاتی ـ امنیتی ایاالت متحده ،و ماشین ضد تروریستی خودستای آن ،نخست خیزش
القاعــده را ندید و آنگاه هنگامی که این ســازمان در اواخر دههی  1990با یک رشــته
حمالت تروریســتی موجودیت خویش را به نمایش گذارد ،در جلوگیری از آن درماند.
اگر روســای جمهور ایاالت متحده بگونهی دیگری پاســخ میداد ،اگر اهمیت جنبش
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اســام سیاســی را در مییافتند ،اگر تحلیلگران و مامــوران اطالعاتی ـ امنیتی آمریکا
با دقت بیشتر دســت پرورگان خشونت طلب اخوانالمســلمین و طالبان را میپاییدند،
شاید رویدادهای سال  2001و پس از آن رخ نمی دادند .بی گمان چنانچه ایاالت متحده
سیاســت منســجمی در برابر اســام سیاســی در میانهی دههی  1990بر میگزید ،این
اندیشــهی دهشتناک که آمریکا در شــرایط برخورد تمدنها است ،هرگز چنین همه جا
گستر نمی شد.
دولت ایاالت متحده ،دانشگاهها و مجامع پژوهشهای سیاسی در این کشور ،در چگونگی
برخــورد با خیزش اســامی در پایان جنگ ســرد به لحاظ نظری چند پارچه شــدند.
برخی خواهان اتخاذ سیاســتی جامــع و فراگیر در برابر اســامگرایی بودند ،دیگران،
برخورد جداگانه در هر کشــور را راه چاره میدانســتند .کســانی ،خواهان مواجهه با
اســامیون بودند و برخی ،آشــتی و همکاری با آنها را ترجیح میدادند .پراگماتیکها
بر این باور بودند که سیاســت ایاالت متحده باید بر پایهی حمایت از رژیمهای کنونی
در قاهــره ،عمان ،الجزیره و دیگر نقاط باشــد اما ایده آلیســتها از ایدهی گســترش
دموکراســی در منطقه پشــتیبانی میکردند .حتی اگر چنین پشتیبانی به کسب قدرت
از سوی اســامگرایان بیانجمد .در دههی  1991تا  2001سیاست ایاالت متحده در برابر
راســت اسالمی متناقض و آشــفته بود .اگر این مســاله را در نظر آوریم ،که همه قبح
تروریســم اســامگرا را پذیرفتند ،از این نقطه به بعد توافقی نبود .پایان ستیز آمریکا ـ
اتحاد شوروی در خاورمیانه آمریکا را با خاورمیانهیی مواجهه ساخت که اسالم سیاسی
بازیگر عمدهی آن بود .راستگرایی اسالمی طیفی گسترده از رژیمهای محافظه کار در
پاکســتان و عربستان سعودی تا رژیمهای رادیکال ایران و سودان و سازمانهای فرادولتی
چون اخوانالمســلمین ،طالبان و حزب الله و نیز گروههای تروریســتی راست افراطی
مانند القاعده را در بر میگرفت .برخی از آنها متحد بودند ،برخی به گونهیی نامعلوم
تهدید آمیز و برخی خطرناک و ســتیزگر .اما چگونه باید با دوســت از دشــمن سخن
گفت؟

«بازی شیطانی»

315

الجزایر

ریشههای انقالب

القاعده را دفع کرد
در خــال دههی  ،1990ایاالت متحده با فوران آتش راســتگرایی اســامی در الجزایر،
آنگاه مصر و سرانجام بار دیگر در افغانستان با تردید و عدم قطعیت برخورد کرد .هر
ســه مورد ،میتوانستند شرایط خوبی برای کشاندن پای جهادیون آموزش دیدهی تحت
حمایت آمریکا در جنگ افغانســتان به میدان کارزار شــوند .آنها بمب سازی ،ترور و
حمالت چریکی را در خالل جنگ به خوبی آموخته بودند.
با فروپاشــی اتحاد شوروی ،راستگرایی اســامی تهدیدی برای ثبات ،امنیت و منافع
ایاالت متحده شــد .نیویورک تایمز در ســال  1993چنین گزارش کرد" :یکسال پس از
اینکه شورشیان مسلمان ،دولت کمونیســتی افغانستان را برکنارکردند ،جنگ دیرهنگام
افغانســتان در جهان اســام طنین انداز شده اســت .اکنون جنگجویان جهاد افغانستان
ســاح به دست گرفته و برآنند تا دولتهای الجزایر ،مصر و دیگر کشورهای عربی را
ساقط کنند .دیپلماتهای غربی و شخصیتهای عربی میگویند که هزاران نفر از ستیزه
جویان اسالمگرا پنهانی در نبرد خشونت آمیز برای سرنگونی دولتهای الجزایر ،مصر،
یمن ،تونس ،اردن ،ترکیه و دیگر کشــورهای مهم مسلمان میکوشند و افغانستان پایگاه
آنها اســت ".شکست ابرقدرتی جهانی در افغانســتان ،راست اسالمی را به باورمندی به
خویش رساند ،و اکنون بر آن بود تا توان قدرت جدید را بسنجد.
الجزایر
بحران  1992-99در الجزایر برای نخســتین بار پس از انقالب ایران ،انگیزهی بازنگری
سیاســت دولت ایاالت متحده در برابر اســام سیاسی شــد .و در خالل  7سال جنگ
داخلی در الجزایر ،سیاست ایاالت متحده به سوی این بازنگری گرایید ولی با نگرشهای
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گوناگــون ومتضاد همراه بود؛ و در این میان نظراتی در پاریس و دیگر نقاط اروپا در
این باره که واشــنگتن با اســامگرایان الجزایر برای توسعهی نفت ،گاز و پیشبرد منافع
صنعتی خویش در شمال آفریقا به زیان اروپا همراه بود ،مطرح میشد.
پیچیدگی مساله الجزایر برای ایاالت متحده آن بود که ناچار باید میان خیزش اسالمگرایی
که در انتخابات امتیازاتی بدست آورده بود و رژیم نظامی و انعطاف ناپذیر ،اما سکوالر
الجزایر که آن هنگام برای جلوگیری از پیروزی اســامگرایان ،دموکراسی را موقتا کنار
نهاده بود ،یکی را بر میگزید .مساله دخالت مستقیم ایاالت متحده نبود و هیچ یک از
طرفین مناقشــه نیز این را نمی خواســتند و به هر صورت این مساله ناممکن هم بود .اما
واشنگتن میباید آشــکارا نظر خود را دربارهی تجربهی دموکراسی در الجزایر با اعالم
طرفداری از جنبش رادیکال اســامی یا ارتش الجزایر اعالم میکرد .هرچند واشنگتن
در پی راه میانهیی بود ،سرانجام به درستی ،سرکوب اسالمگرایان بوسیلهی ارتش الجزایر
را تحمــل کرد .این ،پایان خوشــایند ماجرا نبود .ایاالت متحده ،ســپس رژیم الجزایر را
محکوم و از اسالمیون راستگرا حمایت دیپلماتیک کرد .پیامدهای چنین برخوردی در
الجزایر و در سطح منطقه فاجعه بار بود.
بحران الجزایر در ســال  1989با تشــکیل "جبههی نجات اســامی" (الجبهة اإلســامیة
لإلنقاذ )FIS ،آغاز شــد .در ژوین  FIS ،1990پیروزی پر ســر و صدایی در انتخابات
محلی به دســت آورد .سپس ،در دســامبر  ،1991با به دست آوردن  118کرسی پارلمان،
حــزب حاکم یعنی "جبههی آزادیبخش ملی" را شــگفت زده کرد .اما پیش از آغاز دور
دوم انتخابات و به قدرت رسیدن  ،FISارتش برای باطل اعالم کردن نتیجهی انتخابات
مداخلــه و  10هزار تن از اعضا و هواداران  FISرا بازداشــت کــرد .اینچنین FIS ،که
با انکار پیروزیش در انتخابات مواجه شــد ،به کارزار تروریســتی آغــاز نهاد .ترور و
بمب گذاری در وزارت خانهها آغاز شــد ،صدها تن از افسران امنیتی و پلیس به دست
تفنگداران  FISکشته شدند .جنگ داخلی آغاز شد .در خالل این دهه ،سازمان دومی
با نام "گروه مســلح اســامی" ( ،)GIAکه با  FISروابط خصمانه داشت ،به میدان پا
نهاد .چنانکه خشونتها شدت میگرفت ،اســامگرایان هوشیار و گروههای پارلمانی
زودگذر علیه کشتار دهشتبار ،کشتار در دهکدهها و قتل عام زنان و کودکان به مبارزه
برخاستند .دهها هزار نفر کشته شدند...
اما ظهور  FISدر  1989ناگهانی نبود .همانگونه که در جریان جنگ سرد در پاکستان،
مصر ،سوریه ،ســودان و افغانستان روی داد ،راستگرایی اسالمی با ستیز ضد چپها و
ناسیونالیســتهای الجزایر بویژه در دانشگاهها راه خویش را بسوی قدرت هموار کرد.
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همچون افغانستان که محفل "اساتید" وابسته به اخوانالمسلمین مصر در دهههای  1960و
 ،1970انجمنهای اسالمی سری را در کابل پدید آورد ،در الجزایر نیز گروهی از استادان
و معلمان مصری که بسیاریشــان از اعضای اخوانالمســلمین بودند و در دانشــگاههای
اســامی عربستان سعودی درس خوانده بودند برای آموزش زبان عربی به الجزایر ،این
کشــور فرانسوی زبان رفتند .محمد الغزالی و یوسف القرضاوی ،دو تن از علمای دینی
سرشناس مصری بودند که به کشورهای خلیج گریخته و "هوادار اخوانالمسلمین و در
خدمت حکومتهای پادشاهی نفتی و مشوق تز" بیداری اسالمی" در الجزایر در دههی
 1980بودند .در خالل دههی  ،1980این کادر از فعاالن اســامگرا یک رشــته حمالت
تروریستی ضد دولت الجزایر را ســازمان دادند .بسیاری از این تروریستها در جنگ
افغانســتان شــرکت داشــتند و یا در این دو جبهه در رفت و آمد بودند .یکی از آنها به
نــام عبدالله أنس به نیروهای بن الدن و دیگری بنام عزام در "مکتب الخدمات"( ،پیش
درآمد القاعده) پیوستند .هنگامی که عزام ترور شد أنس رهبری را به عهده گرفت.
تــا ایــن زمان  ،FISپدید آمده و کنترل هزاران مســجد را سرتاســر الجزایر به دســت
گرفته بود ،آنها ماشــین مذهبی ـ سیاســی خویش را شــکل دادنــد FIS .نیز همچون
طالبان ،هر گاه کنترل انجمنهای ایالتی و والیتی را به دست میگرفت ،قوانین اسالمی
خویش را به اجرا میگذاشــت ،زنان را به اســتفاده از حجاب مجبور میکرد ،میخانهها
و کلوبهای ویدیویی را تعطیل میکرد ،و اغلب کسانی را که از اجرای قوانین سرباز
میزدند ،مجازات میکرد ، FIS.علیه طبقات متوســط دانش آموخته و سکوالریســت
فعالیــت میکــرد و قصد خویش را برای "ممانعت از نفوذ فرانســه بــه الجزایر بلحاظ
روشــنفکری و نظری" اعالم داشت .یک ماه پیش از انتخابات دسامبر که  FISدر آن
به پیروزی رســید ،در نوامبر  ،1991گروهی از اسالمیون به ظاهرمستقل الجزایر کشور
را با ترورهای شگفت انگیز و غیر منتظره شوکه کرد:
"نخســتین عملیات آشکار آنها یورش خونین به یک پاســگاه مرزی بود که در جریان
آن یک گروه از کهنه ســربازان افغان ،شماری از ســربازان وظیفهی نگون بخت را سر
بریدند ....این روز با نقشــهیی از پیش تعیین شــده انتخاب شــده بود تا دومین ســال
شهادت عبدالله عزام در پیشاور را در یادبودی  4روزه گرامی بدارند .این نشانهی آغاز
جهاد در خاک الجزایر بود".
ایــن رویداد بســیاری از الجزایریها را به هراس افکند ،چرا که آن ســیمای حاکمیت
حکومتی اســامی بر پایهی ترور را به نمایش گذاشــت ،دولتهای عربی چون مصر،
اردن ،تونس و مراکش نیز از ســرایت این اســامگرایی الجزایر به کشورهای خویش به
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وحشــت افتادند .عکس العمــل ارتش الجزایر در باطل اعالم کردن انتخابات مســالهی
سیاســی ظریفی در برابر ایاالت متحده میگذاشــت؛ آیا واشنگتن بر سرکوب نتیجهی
انتخابات از سوی ارتش صحه میگذاشت یا از  FISو راست اسالمی دفاع میکرد؟
برای دولت بوش(پدر) که درگیر نظم نوین جهانی بود ،این مســاله معمایی شــده بود.
بوش و وزیر خارجه اش ،جیمز بیکر ،چشــم انداز وهم آلودی از آیندهی اســامگرایی
در الجزایر در ذهن داشتند ،هم از این رو بگونهیی نیمه رسمی از ارتش الجزایر حمایت
کردند و موضعی برگزیدند که به بیان یکی از ســناتورها "گذشــتن از کنار مساله" بود.
بیکر موقعیت آن هنگام خویش را چنین توضیح میدهد" :آن هنگام که من در وزارت
خارجه بودم ،ما سیاســت کنارگذاشــتن بنیادگرایان رادیکال در الجزایر را برگزیدیم هر
چند میدانستیم که چنین سیاستی با سیاست حمایت ما از دموکراسی در تضاد است".
ولی بســیاری از دیگر شــخصیتهای آمریکایی و از آن میان افسران سیا که با  FISدر
ارتباط بودند با سیاست بوش ـ بیکر موافق نبودند.
بگفتهی روبرت پلتریو ،ســفیر پیشــین ایاالت متحده و از شخصیتهای وزارت امور
خارجــه ،اختالفات جدی پیرامون سیاســت بــوش ـ بیکر برای ممانعت از پیشــرفت
اســامگرایی در الجزایــر بود .پلتریــو میگوید " :بی درنگ پــس از ابطال انتخابات
بوسیلهی نظامیان ما موضع به شدت انتقادآمیز داشتیم .اما  24ساعت پس از این رویداد،
موضعی یکسره متفاوت برگزیدیم".
دولت بوش که دربرابر چالش اسالمگرایی در الجزایر درمانده بود ،در صدد بازنگری
برآمد .تالش برای اجماع پیرامون چگونگی برخورد با پدیدهیی که حتی کارشناســان
درکی از آن نداشــتند و سیاســتمداران و شــخصیتهای بلند پایه و اعضای کنگره نیز
کامال از آن بی اطالع بودند ،ملغمهیی از نظرات از کار درآمد .جنگ آراء هنوز شدت
نیافته بود اما دو جریان پدید آمده بود .یک سو نگرش معتقد به همراهی با اسالمگرایی
(ایاالت متحده ،هیچ دلیلی برای هراس از راســتگرایی اســامی ندارد و دیپلماتهای
ایاالت متحده و افراد سیا باید برای تماس با اسالمیون که برای گفتگو حاضر بودند از
خشــونت دوری گزینند و تالشــی جهانی را آغاز کنند) .نگرش دوم که هنوز در تقال
برای ابراز وجود بود ،به مکتب برخورد تمدنها باور داشت .بر پایهی این نگرش ،جهان
اسالم خصومتی انعطاف ناپذیر و بنیادی با غرب دارد .بگفتهی این گروه ،تنها القاعده
و راســتگرایی اسالم سیاسی دشــمن ایاالت متحده نبود ،بلکه طبیعت ایمان مسلمانی،
قرآن و تکامل تمدن اسالمی بدرازای  13قرن ،غرب ستیز است .در دههی  ،1990این دو
مکتب به موازات هم پیش رفتند و همواره در برابر هم بودند .دو آ کادمیسین مشهور،
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نیز هر یک نمایندهی یکی از این دو مکتب بود :جان اســپوزیتو از دانشــگاه جورج
تاون از معتقدان به گفتگو با اسالمگرایان بود و برنارد لوییس از دانشگاه پرینستون از
باورمندان به برخورد تمدنها.
در ســال  ،1992ادوارد جرجیان ،مشــاور وزیر خارجه در امور خاور نزدیک در راس
تالش برای اتخاذ سیاســتی دربرابر اسالم قرار گرفت ،و برای ایراد سخنرانی در ژوین
 1992در مریدین هاوس در واشــنگتن برگزیده شد .دیوید مک ،مشاور وقت جرجیان
میگوید" :وزیر امور خارجه نزد من آمد و گفت‘ :به اتخاذ سیاســتی در برابر اســام
نیازمندیم "’.بگفتهی مک ،ســخنرانی برای مقابله با شــخصیتهای دولتی که اسالم را
دشمن جهانی ایاالت متحده میدانستند ،تنظیم شده بود .مک میگوید" :افرادی چون
ریچارد شــیفتر ،از ادارهی حقوق بشر ،میگفتند که اسالم خطرناک است و البته این
زمان آغاز تکوین تز برخورد تمدنها بود .ما بر آن بودیم تا جلوی این نگرش را بگیریم.
با افرادی از [امور خاور نزدیک][ ،ادارهی اطالعات و پژوهش] ،حقوق بشر و بسیاری
از کارشناســان در زمینهی اســام کنفرانس بزرگی داشــتیم .من پیش نویس سخنرانی
جرجیان را آماده کردم .آن را نزد جیمز بیکر بردیم و او گفت‘ :خوب است"’.
شــیفتر ،مشــاور وزیر امور خارجه در امور حقوق بشــر گفت کــه وی ،به نظر جین
کرکپاتریــک دربارهی تمایز میان رژیمهای "اســتبدادی" و رژیمهای "اقتدارگرا" معتقد
است .و در بحران الجزایر ،او از نگرشی جانبداری میکرد که به پشتیبانی از اسالمیون
در برابر ســرکوب ارتش باور داشت .اما برای شیفتر و بسیاری از متعصبان و نومحافظه
کاران ،مســاله فراتــر از الجزایر بود .او میگوید" :آنچه من دیدم گســترش جنبشــی
مشــابه فاشیســم بود .پس از فاشیسم و کمونیسم ،این ســومین یورش تمامیت خواهانه
به دموکراسی است ".بگفتهی مک ،شــیفتر خواهان متنی با لحن خشنتر از آنچه برای
ســخنرانی پذیرفته شد ،بود .او میگوید" :شــیفتر و ادارهی حقوق بشر بر این تصور
بودند که این شیوهیی تسامح آمیز است".
ســرانجام ،سخنرانی جرجیان شــماری از برجستگان را به عقب نشــینی واداشت ،اما
پرسش و انتقادی هم از آن نشد .جرجیان تز برخورد تمدنها را رد کرد .او گفت" :دولت
ایاالت متحده اســام را یک ایســم نوین در برابر گفتمان غرب و تهدیدی برای صلح
جهانی نمی داند .رقابت میان اسالم و غرب نه آنچیزی است که جایگزین جنگ سرد
شده باشــد .جنگ صلیبی دیرزمانی است که پایان یافته است .آمریکا اسالم را بعنوان
یکی از تمدنهای تاریخی که فرهنگ ما را نیز غنا بخشــیده و بر آن تاثیر گذارده است
به رسمیت میشناسد ".ولی مک از این نیز پیشتر رفت:
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"توجه زیادی به پدیدهی که برچســب اسالم سیاســی ،احیاگری اسالمی یا بنیادگرایی
اســامی بر آن زده اند معطوف شده است ....در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا،
گروههــا و جنبشهایــی را میبینیم که برای اصالحات اجتماعی با ایدههای اســامی
میکوشــند....ما تالش جهانی یکپارچه و ســازمان یافتهیی در پشت این جنبشها نمی
بینیم .آنچه میبینیم باورمندانی هســتند که در کشــورهای مختلف میزیند و نگاهی
نوین به اصول اسالمی دارند و نیز دولتهایی که فعالیتهای سیاسی اسالمگرایان را به
درجات متفاوت و به شیوههای گوناگون بر میتابند".
جرجیــان ایــن را هم به گفتههایش افــزود که ایاالت متحده خواهــان انتخابات آزاد و
رعایت حقوق مدنی در منطقه اســت اما این مساله را با اشارهی آشکار به بحران الجزایر
بیان داشــت " :ما به کســانی که از فرایند دموکراتیک برای به قدرت رســیدن استفاده
میکنند تا تنها آنرا خراب کنند و سلطهی سیاسی خویش را نگه دارند ،بدگمان هستیم".
و ادامه داد که ایاالت متحده با آنها که در خشــونت و ســرکوب یا "برخورد مذهبی و
سیاسی" دست دارند ،مخالف است.
در همایشهای دیگر ،جرجیان به گونهیی بهتر اما ابهام آمیزتر دربارهی "اســامگرایان
میانه رو" سخن گفت هر چند نتوانست بگوید منظورش از "میانه رو" چیست .آنگاه که
جرجیان تروریسم را محکوم میکرد گفت که ایاالت متحده روابط خوبی با کشورهای
که "سیســتم حکومتی شان ریشــه در اصول اســامی دارد" مانند عربستان سعودی و
پاکستان دارد .او بکلی از بحث پیرامون راست اسالمی و مانیفست این جنبش خودداری
کرد .جرجس مینویسد :متاسفانه ،سخنرانی مریدین هاوس مشی دولت بوش در برابر
گروههای اسالمگرا روشن نکرد".
اگر سخنرانی جرجیان بعنوان چهارچوب سیاست آمریکا در برابر اسالم سیاسی ناکام
ماند ،به طور ویژه در ارتباط بــا رویدادهای الجزایر کارآمد بود؛ ایاالت متحده بلحاظ
تاکتیکی از ســرکوب دموکراسی بوسیلهی ارتشیان پشتیبانی کرد ،اما شرایط به وخامت
گراییــد زیرا الجزایر در کام حمالت و ضد حمالت خشــونت آمیز دورهیی فرو رفت
کــه ارتــش را در برابر جهادیون آموزش دیده گذارد .در ســال  ،1993دولت کلینتون
کوشــید تا میان حکومت الجزایر و اپوزیسیون اسالمگرا فضای گفتگو ایجاد کند .اما
اروپای غربی و بویژه فرانســه ایاالت متحده را به تالش برای بهره گیری از گفتگو با
اسالمگرایان برای تضمین منافع سیاسی و اقتصادیش در الجزایر ،در پی آنچه شاید یک
انقالب اسالمی باشــد ،متهم میکرد .بگفتهی جرجس "فرانســه به انگیزههای آمریکا
برای گفتگو با اسالمگرایان تاخت و بر این تصور بود که ایاالت متحده  FISرا بر رژیم
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الجزایر ترجیح میدهد ".جرجس گزارش کرده اســت که چارلز پاســکوا ،وزیر کشور
فرانســه ،واشنگتن را به پشتیبانی از "تروریستهای بنیادگرا" متهم کرد .اشارهی پاسکوا
بــه دیدارهــای گاه به گاه انور هــدام ،نمایندهی  FISبا شــخصیتهای آمریکایی در
واشنگتن در اوایل دههی  1990بود .پلتریو ،مشاور وزیر امور خارجهی دولت کلینتون
در امور خاور نزدیک میگوید" :فرانســویها میخواســتند که مــا نمایندگان  FISرا
اخراج کنیم .اما هرگز دستوری برای انجام این کار دریافت نکردیم".
بانگ بلند آشــتی با اسالمگرایان را گراهام فولر ،تحلیلگر پیشین سیا که با کیسی برای
توجیه رسوایی ایران کانترا و رابطه با تهران در  1984-86همراه بود ،برداشت .فولر که
آن هنگام ،در موسســهی راند پنهان شــده بود کتابی با نام "آیا الجزایر دولت بنیادگرای
بعــدی خواهد بود؟" نگاشــت و در آن از  FISبعنوان حاکمان بعدی الجزایر یاد کرد و
گفت که ایاالت متحده نباید نگران این مســاله باشــد .فولر نوشــت" :بعید است FIS
چالشــی بزرگ برای منافع غرب و ایاالت متحده باشــد .آیا تمایــل ایاالت متحده آغاز
فرایندهای دموکراتیکی اســت که بواسطه آن اسالمگرایان شانس خوبی برای به قدرت
رسیدن دارند؟" فولر میپذیرد که  FISحقوق زنان را تضییع میکند و در پی گسترش
ایدیولــوژی خویش فراتر از مرزها برمی آید و "مامن اقتصادی ،تســلیحاتی جنبشهای
اســامی مصر ،تونس ،لیبی و مراکش خواهد شد ".اما فولر استدالل میکند که شتاب
خیزش اســامگرایان قابل توقف نیســت ،او میگوید" :ممانعت از اســامیون ،اگر نه
ناممکن ،بســیار دشــوار خواهد بود .در سالهای آینده شــمار و گونه گونی دولتهای
اســامی در خاورمیانه چندین برابر خواهند شد .آنها و غرب باید بیاموزند که در کنار
هم زندگی کنند ".فولر میافزاید که "شاید  FISپذیرای سرمایه گذاری بخش خصوصی
ایاالت متحده در الجزایر شود و مناسبات اقتصادی تنگاتنگی با آمریکا برقرار کند....
 FISپیوندهای نزدیک دیرینهیی با عربستان سعودی داشته است و تا همین سالها
از حمایت مالی عربســتان برخوردار بوده اســت ".ارتش ایاالت متحده از نظرات فولر
پشتیبانی کرد.
به نظر فولر ،جنبش  FISدر الجزایر تجربهیی گرانبها بود که ایاالت متحده نباید به آن
پشــت میکرد؛ بی گمان آراء فولر در دورهی ریاست جمهوری کلینتون اثرگذار بود.
اما بســیاری از الجزایریها و نیزکهنه سربازان انقالب  ،1962حاضر نبودند سکوالریسم
و سوسیالســیم را ببازند و در ازای آن اسالمگرایی و بازار آزاد را به جان بخرند .محمود
براهیمی ،رییس پیشین انجمن حقوق بشــر الجزایر گفت " :دیگران میتوانند پیرامون
تجربهی سیاســی گرانبها در الجزایر داد ســخن بدهند ،ولی آنهــا ما را چه میپندارند؟
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مصر

رویاهای خونین

اخوانالمسلمین
بی درنگ پس از بحران الجزایر ،شبح شوم و هراسناک اسالمگرایی در دههی  1990بر
مصر ســایه گسترد و دولت کلینتون را در برابر دوراهی دیگری گذارد .آیا مصر ،مهد
اخوانالمســلمین و اسالمگرایی ،میرفت تا به کام انقالب اسالمگرایان درغلتد؟ و اگر
چنین بود ،آنگاه سیاســت ایاالت متحده چه میتوانســت باشد؟ بازنگری  1992دولت
بوش و تیم بررســی جرجیان راهگشــا نبود .برخالف الجزایر که بلحاظ جغرافیایی در
حاشیهی خاورمیانه بود ،مصر قلب آن و حسنی مبارک متحد وفادار ایاالت متحده بود.
در دهــهی  ،1990اســامگرایان مصر ،چنان کارزاری را علیــه رژیم مصر آغاز کردند
که بیش و کم تهدیدی برای ثبات کشــور شــدند .صدها تن از مردم ،پلیس و نیروهای
نظامی ،دولتمردان ،نویســندگان و روشــنفکران مصری ،بدست ســتیزه جویان مسلح
کشته شــدند .با وجود فضای سرکوب شدید حاکم پس از مرگ سادات در سال ،1981
و اعمال فشــار و ســختگیریهای دورهیی در دههی  ،1980اخوانالمســلمین ،بویژه در
شــهرها هواداران بســیار مییافت .این جمعیت کنترل بســیاری از اتحادیههای صنفی
چون اتحادیهی پزشــکان ،وکال ،مهندســان ،و البته سنگر همیشگی شان یعنی گروههای
دانشــجویی را بدســت گرفتند .در  ،1993روزنامهی ســاندی تایمز لندن از قول ســیا
نوشــت" :در مصر ،تروریستهای بنیادگرای اســامی همچنان نیرو میگیرند و ادامهی
چنین روندی به سرنگونی رژیم حسنی مبارک میانجامد".
جیمز وولســی ،رییس وقت ســیا بود .او میگوید" :ما بسیار نگران بودیم .به یاد دارم
که به مصر پیشنهاد کردیم هر گونه کمک معقولی از ما بخواهد انجام میدهیم .عموما
در دولت ایاالت متحده و بویژه در میان روشــنفکران خواســت پشتیبانی از مبارک در
برابر اســامگرایان بسیار بود ".ایاالت متحده اطالعات امنیتی و پلیسی در اختیار مصر
گــذارد .ادوارد واکر ،ســفیر ایاالت متحده از  1994تــا  1997میگوید ،" :در مصر،
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در کانونهای قدرت ،با کمک ســیا گروه عملیات ویژه تشــکیل دادیم .و از آنها برای
پاکسازی نفوذیها استفاده میکردیم".
اما حقیقت اینســت که هرچند ایاالت متحده ،به مصر برای مقابله با تروریســتهای
اسالمی یاری رساند ،این همکاری بدالیلی چند ،بسیار کمتر از آنچه باید ،بود .نخست،
در دولت ایاالت متحده مدام بر این باور که اخوانالمسلمین به روند دموکراسی در مصر
کمک میکند و شــریک بالقوه سودمندی اســت ،پای میفشردند .همین تلقی سبب
کاهش چشــمگیر و سرانجام قطع کمک آمریکا به سازمان اطالعات و امنیت مصر در
دههی  1990شد .دوم ،سرکوب گاه شدید رقبا بوسیلهی رژیم حسنی مبارک و از آن میان
دستگیری مخالفان از هر دسته و گروهی و نیز شکنجهی زندانیان ،ایاالت متحده را از
کمک به قاهره دور ســاخت .بگفتهی ووسلی و واکر ،ایاالت متحده انتقادات شدیدی
به شیوههای خشونت آمیز مصر داشت .واکر میگوید" :آنها خیلی خشن بودند ،بسیار
بیش از آن چه مایل به دفاع از آن بودیم .مثال کسانی را در حالیکه دستانشان بسته بود،
با شلیک گلوله کشته بودند .ما ناچار از قطع همکاریهامان بودیم ".سوم اینکه ،پیرامون
ماهیت و ذات اخوانالمســلمین ،اختالفات شــدیدی میان افراد بخش اطالعاتی ایاالت
متحده از یک ســو و دیپلماتها از ســوی دیگر بود .آیا این ســازمان آشکارا با گروهای
تروریســتی چون "الجماعه اإلسالمیه" و "جهاد اســامی" که امن الظواهری ،یار نزدیک
اســامه بن الدن در آینده ،رهبریشــان را بعهده داشت ،ارتباط داشت؟ یا اخوانالمسلمین
جمعیتی میانه رو بود و تعهد ظاهری آنها به دموکراسی اطمینان بخش؟
دســت کم مبارک ،با توجه به تجربهی الجزایر ،میدانست شرایط کدام است .هنگامی
که الجزایر در آتش جنگ داخلی میســوخت ،رهبر مصر هراسناک به رویدادها چشم
دوخته بود .اینچنین ،او بر آن شد تا از قدرت گرفتن اسالمگرایان و تشکیل جبههیی در
برابر رژیم او در مصر جلوگیری کند .از آغاز دههی  1980تا  11ســپتامبر  ،2001مبارک
همواره ایاالت متحده را بدلیل ناکامیش در برخورد با راست اسالمی در سنگرهایش در
اروپای غربی و خاک ایاالت متحده به باد ســرزنش میگرفت؛ اینها شامل سازمانهای
پنهان اخوانالمســلمین در لندن و آلمان ،مرکز اســامی ژنو به رهبری ســعید رمضان،
محافل نیویورک -نیوجرســی مانند محفل شــیخ عمر عبدالرحمان ،سردستهی نابینای
حملهی  1993به مرکز تجارت جهانی ،و دیگر محافل اسالمی ،مساجد و مراکز اسالمی
بود .تا سال  ،2001ایاالت متحده هیچ تالش منسجمی برای بررسی و تحقیق پیرامون این
گروهها انجام نداد.
عبدالمنعــم ســعید ،از مرکز االهرام قاهــره ،میگوید" :نه اروپا و نــه ایاالت متحده تا

«بازی شیطانی»

325

 11ســپتامبر با مصر همکاری نکردند .عمــر عبدالرحمان در ایاالت متحده پناه گزیده
بود ،و در میانهی محاکماتش به ســودان گریخــت .ایاالت متحده با ما همکاری نکرد.
آمریکاییها به ما گفتند :دموکراســی در کشــور شما نیســت و اصالحاتی در این زمین
انجام نداده اید .اینچنین ،اســامگرایان شــبکهی تروریستی جهانی خویش را گسترش
میدادنــد و مــا در این مدت تنها بودیم .ما از ایاالت متحده میخواســتیم اســامیون
را به ما تحویل دهد ،شــبکهی مالی و تبلیغاتیشــان را مختل ســازد ،و پیوندهایی را که
با نقاط مشــکل آفرین افغانســتان دارند ،بگســلد .خیلی تالش کردیم همکاری ایاالت
متحده را جلب کنیم ،نخست در سال  ،1986زمانی که حسنی مبارک فراخوان همایش
مبارزه با تروریسم را سازمان داد ،در پارلمان اروپا در استراسبورگ هشدار داد .دربارهی
اســامیون اطالعات بسیاری داشــتیم :میدانستیم مرکز شــبکهی جهانی اسالمگرایان،
لندن ،نیوجرســی ،فرانکفورت و شــهرهای دیگری چون هامبورگ ،ژنو و کوپنهاگ
است .در دههی  1980و  ،1990در اروپا کمترین حساسیتی به اسالمگرایی نبود".
دو ســفیر ایاالت متحده به مصر در این سالها دربارهی اخوانالمسلمین نگرش مخالف
هم داشــتند .واکر که از  1994تا  1997ســفیر بود به اخوانالمســلمین ظنین و موافق
سرکوبشــان بوسیلهی حســنی مبارک بود .از ســوی دیگر پلترو ،که از  1991تا 1993
در جایگاه ســفیر ایاالت متحده به مصر بود ،نه خواهان ســرکوب اخوانالمســلمین که
حضورشــان در میدان سیاســت بود ،او چنین میاندیشــید که حتی اگــر این نگرش
حساســیت ســرویس اطالعات مصر را هم بر میانگیخت .پلترو میگویدِ " :ند واکر
و من مشــی سیاسی متفاوت از هم داشــتیم .من احساس میکردم باید از در گفتگو با
اخوانالمسلمین وارد شد .من چنین کردم ".تماسهای پلترو با اخوانالمسلمین عصبانیت
حســنی مبارک را بر انگیخت" .به یاد دارم ،یکبار در پیام شــدید اللحنی که از دولت
مصر دریافت کردم ،مرا از ادامهی تماس با اخوانالمسلمین بر حذر داشتند .من جواب
منفی به این خواســتهی آنها دادم .از آن پس شــخصا با جمعیت دیدار نمی کردم ولی
افرادی از بخش سیاســی تماســها را ادامه دادند .ما رابطینی در جمعیت داشتیم .اما در
مصر باید بسیار مراقب بود زیرا سیستم ضد اطالعاتی توانمندی دارند".
پلترو به یاد میآورد که حســنی مبارک هنگام دیداری از واشنگتن کاسهی صبرش از
سستی ایاالت متحده در مقابله با اسالمگرایان لبریز شد:
"اندکی بعد مبارک به واشــنگتن آمد .وزیر امور خارجه او را به ضیافت شامی دعوت
کرد .وارن کریســتوفر از مبارک دربارهی بهترین شــیوهی مقابله با اسالمیون پرسید.
هرگز آنچه که در پی این پرسش روی داد را از یاد نخواهم برد .مبارک برق آسا برخاست
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و بــا چهرهیی برافروخته گفت‘ :اســامگرایی در مصر پدیدهی جدیدی نیســت .آنها
رییس جمهور پیش از من را کشــتند ’.مبارک مشت خویش را بلند کرد و چنان محکم
روی میز کوبید که ظروف روی میز به ســرو صدا افتاد .بنگ! اگر ظاهر شوند با آنها
برخورد میکنیم"
اما پلترو میگوید" :سیاســت درســت در برابر تروریست ها ،ســرکوب آنهاست؛ اما
نه دربارهی اخوانالمســلمین ".بگفتهی شــخصیتهای اطالعاتــی و دیپلماتیک ایاالت
متحده ،توضیح تفاوت اخوانالمســلمین با تروریســتها دشــوار بود .خط تمایز میان
ســازمانهای تروریســتی پنهان و جمعیت دیرپایی چون اخوانالمســلمین آشکار نبود.
اخوانالمسلمین کلینیکهای پزشــکی ،مراکز خدمات اجتماعی و مساجد بنا میکرد،
نیز در میان گروههای صنفی حضور چشــمگیری داشــت ،و یک حزب سیاسی نیمه
رسمی پدید آورده بود.
بگفتــهی واکر و پلترو ،احتماال پیوند میان اخوانالمســلمین و ســلولهای تروریســتی
زیرزمینی از کانال مســاجد مســتقل و مراکز اســامی مصری تحت ادارهی "امیران"
برقرار میشــده است .این مراکز در حالی که مشوق ،پشــتیبان و توجیه گر تیوریک
تروریســتها بودند ،ظاهرا عضویت خود را در اخوانالمسلمین که جمعیتی غیرعلنی
بود حفظ کردند .پلترو میگوید" :مصریها مدعی بودند ارتباطاتی را کشف کرده اند.
حدس میزنم شــما هم میگویید که بســختی میان اخوانالمسلمین و گروههای مسلح
میشــد تفکیک قایل شــد .امیران بســیاری اینجا و آنجا در قاهره سر برمی آوردند و
برخی روحانیون نیز گروههای هوادار خویش را داشــتند .آنها خود مستقال در عملیات
خشونت آمیز شرکت نمی کردند و خویش را از زیر بار اتهام خشونت طلبی میرهاندند.
فرض کنید کسی از آنها میپرسید "آیا اسالم این یا آن عمل را مجاز میشمارد یا خیر؟
" و آنها خواهند گفت":آری از نظر اسالم اشکالی ندارد"’.
واکر که پس از پلترو ســفیر شد ،نگرش دیگری داشت .او میگوید" :ما این مساله را
بغرنجتر مینگریستیم .با اروپاییان برای کنترل این تهدیدها نقطه نظر مشترک داشتیم،
چنانکه یک شــمای عملیاتی از چگونگی ارتباط این گروههــا با یکدیگر تهیه کردیم.
بســیاری از رهبران این گروهها در جاهایی چون ایتالیا و لندن بودند .ما تماسهای آنها با
مصر را کنترل میکردیم و اطالعات را به مصریها میدادیم .آنها نیز بساطشان را جمع
میکردند ".اما واکر با اشــاره به ناخرســندی مصر از همکاری ناچیز ایاالت متحده و
اروپا ،میگوید" :شمار فریادهای حسنی مبارک بر سر من در اعتراض به اینکه بریتانیا
به اخوانالمسلمین پناه میدهد آنقدر زیاد بود که در خاطرم نمانده است .در مصر همه
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اخوانالمسلمین را مشکل آفرین میدانستند ،اما نمی توانستند ما را قانع کنند".
واکــر نیز همچون پلترو ،تماس با اخوانالمســلمین را حفظ کرد" .زمانی که در مصر
بودم با افرادی از اخوانالمســلمین در سطح کنسول سیاسی سفارت ارتباطاتی داشتیم.
اما ســازمان غیر قانونی بود و این تماسها حساسیت برانگیز .اخوانالمسلمین در مقایسه
با گروههای دیگری چون جهاد اسالمی راضیتر بود ،زیرا بسیاری در واشنگتن معتقد
بودند که باید به جمعیت فرصت فعالیت داد و با آنها ابراز همدردی میکردند .بسیاری
از آنها که پشتیبان دموکراتیزه کردن مصر بودند ،اخوانالمسلمین را اپوزیسیون داخلی
و مشــروع این کشور میدانستند ".واکر و برخی افسران سیا با این تلقی موافق نبودند.
واکر میگوید" :تروریســم دو منشاء داشت .فلسطینیها و اخوانالمسلمین .آنها تاریخ
متناقض نما و رنگارگی داشــتند .امروز دوســت شــما بودند و فــردا در صدد گرفتن
جانتان برمیآمدند .افراد اطالعاتی ما جمعیت را گونهیی فراماســون تروریستی جهانی
میدانستند .مساجد خاصی در این جریان دست داشتند .این سازمانی با ساختار پیوندی
منسجم و همگون نبود .اما اگر کسی پا پیش میگذاشت ،یاریش میدادند".
مبارک بارها ،در ســخنرانیهایش به ایاالت متحده تاخت .بویژه پس از آنکه اســامیون
در  1995قصــد جانــش کردند .در جریان آن رویداد ،چند تن از شــخصیتهای دولتی
مصری در خارج از کشــور کشته شدند و ســفارت مصر در کشورهای مختلف هدف
بمب گذاری قرار گرفت .حال ،مبارک آمریکاییانی که اصرار داشتند وی با اسالمیون
میانه رو و از آن میان اخوانالمســلمین همکاری کند ،به بار اســتهزاء و تحقیر گرفت.
حســنی مبارک میگفت" :چه کســی میانه رو اســت؟ هیچ کس نتوانسته این آدمها را
برای من تعریف کند ".او گفتگو با اســامگرایان را خنده دار خواند و گفت" :گفتگو
با چه کســی؟ با یک مشت ناشنوا؟  14ســال با آنها گفتگو کردیم و هر بار که به آنها
فرصت دادیم جســورتر و نیرومندتر شــدند .گفتگو شــیوهیی کهنه و بیهوده است.
کســانی که از ما میخواهند با اسالمگرایان گفتگو کنیم آنها را نمی شناسند .ما آنان را
بهتر میشناسیم".
ســایهی انقالب  1357ایران ،حسنی مبارک را هم نگران ســاخت .مبارک بارها ایاالت
متحده را به گفتگوهای محرمانه با اخوانالمســلمین متهم میکرد .او میگفت" :خیال
میکنید میتوانید اشــتباهی را که در ایران مرتکب شــدید جبران سازید .آنجا با آیت
اللــه خمینی و متعصبان هوادارش ،پیش از آنکه قدرت را بدســت گیرند ،تماســی هم
نداشــتید .اما من به شــما اطمینان میدهم که این گروهها هرگز کشــور را رها نخواهند
کرد و رابطه شــان با ایاالت متحده خوب نخواهد بود ".تا حد زیادی حق با مبارک بود
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و بسیاری از شخصیتهای ایاالت متحده انتظار به قدرت رسیدن اسالمگرایان در مصر
را داشــتند و برای همین در صدد همراهی با راســت اســامی بودند .یکی از اعضای
شورای امنیت ملی در آغاز سال  1995چنانکه گویی از رویای نومحافظه کاران پس از
سال  2001برای تغییر نقشهی خاورمیانه و تحمیل نظم دموکراتیک نوینشان خبر میداد،
اسالمگرایان را موج سیاسی آینده در مصر خواند و گفت:
"رژیمهای کنونــی در خاورمیانه ،در آینده محکوم به نابودی هســتند زیرا دگرگونی
گزیر ناپذیر است .یکی از سیاستهای عینی و در اولویت واشنگتن مدیریت گذار به
نظم نوین سیاسی در خاورمیانه با کمترین هزینه است .ایاالت متحده ،اسالمگرایان را در
میان طیف گستردهی نیروهای سیاسی فعال در منطقه ،بخش جدایی ناپذیر آن میداند.
بنابراین الیت حاکم برای نجات سلطهی خویش ناچار از شریک کردن اسالمگرایان در
پهنهی سیاست هستند .این واقعیت منطق پس پردهی سیاست آغازین دولت کلینتون در
گفتگوی محتاطانه با اسالمگرایان الجزایر و مصر را توضیح میدهد".
اما نه دولت الجزایر و نه حسنی مبارک چندان به این "واقعیت" نیندیشیدند ،و در صدد
ســرکوب با خیزش اســامگرایی برآمدند .پس از اقدام به ترور مبارک در سال ،1995
او یورشــی را علیه اخوانالمسلمین ســازمان داد که یادآور سرکوب این جمعیت در سال
 1954و  1964-66بدســت جمال عبدالناصر بود .صدها تن از رهبران اخوانالمسلمین
دســتگیر شدند ،موسسات و اتحادیههای صنفیشان بسته و دادگاههای علنی برگزار شد.
برخی شخصیتهای آمریکایی پیش بینی میکردند که اخوانالمسلمین دست به اقدام
متقابل زند .اما در مقابل ،در نیمهی نخســت دههی  ،1990راســت اســامی در مصر
جز یک مورد ،عقب نشســت .آن مورد اســتثناء یک رشــته اقدامات تروریستی علیه
توریستها در سال  1997بود .بار دیگر راست اسالمی در مصر به تسلیم واداشته شد.
اما نه فراتر از این؛ شاخههای خشونت طلب زیرزمینی جمعیت پراکنده و پنهان شدند.
ایدیولــوگ ها ،مبلغان ،و سیاســتمداران میانه روتر جمعیت با هــدف کنارزدن مبارک
در پهنــهی انتخابات ،در صدد اتحاد با اپوزیســیون دموکرات مصر برآمدند .بســیاری
از دولتمردان ایاالت متحده ،شــرق شناســان و پژوهشگران ـــ از موسسهی بروکینگز تا
موسســهی ایاالت متحده برای صلح ـــ با پافشاری بســیار ،اخوانالمسلمین را همراهی
وفادار در روند اصالحات در مصر میدانستند.
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طالبان به کمک امریکا

از دل تجربه اسالم ارتجاعی

در عربستان ،الجزایر و مصر درآمد
خیــزش یکباره و زودگذرطالبان در افغانســتان ویران از جنگ ،بحران ســوم در دههی
 1990بود که سیاستگزاران ایاالت متحده را به چالش خواند.
کتاب "احمد رشــید" با نام "طالبان :اســام ســتیزه گر ،نفت و بنیادگرایی اسالمی در
آســیای میانه" پژوهشی برجسته دربارهی پیدایش ،رشد و صعود طالبان به قدرت است.
رشــید ،گزارشگر و مامور پاکســتانی بود که ســالها رویدادهای افغانستان و سازمان
امنیت پاکســتان را پوشش میداد .بگفتهی رشــید طالبان نه تنها قویا از سوی عربستان
ســعودی حمایت مالی میشد و نه تنها سازمان امنیت پاکستان نیروی اصلی پس پردهی
پیروزی طالبان در افغانستان اسیر در چنگال خدایگان جنگ بود ،که ایاالت متحده نیز
طالبان را پشــتیبان بود .رشید مینویســد" :در میانهی  1994تا  ،1996ایاالت متحدهی
آمریکا بوســیلهی متحدانش یعنی پاکستان و عربستان سعودی از طالبان حمایت سیاسی
کرد ،دلیل واشــنگتن برای چنین حمایتی ،به زعم او ،ماهیت ضد ایرانی ،ضد شــیعه و
هوادار غرب طالبان بود .آمریکا چون در اندیشهی اجرای پروژهی یونوکال([ ((30پروژهی
احداث خط لولهی ترکمنســتان از طریق افغانســتان] بود ،حمایت خود را از طالبان در
میانهی  1995تا  1997بیشــتر نیز کرد ".او مینویســد بســیاری از دیپلماتهای ایاالت
متحده "افراد طالبان را ساده اندیشانی ایده آل پرور و در انتظار ظهور ،همانند مسیحیان
معتقد به تولد دوباره مسیح ،مینگریستند".
( ، )UNOCAL (Union Oil Company of California ((30این شرکت نفتی در 17
اکتبر  1890در سانتا پاوال در کالیفرنیای آمریکا تاسیس شد .این غول نفتی شرکت کنندهی اصلی
در طرح انتقال نفت و گاز دریای خزر از طریق افقانستان و پا کستان به اقیانوس هند است .زلمای
خلیل زاد از مشاوران این کمپانی نفتی است .اجرای طرح به دلیل عدم تفاهم با طالبان ممکن نشد.
آمریکا افغانستان را اشغال کرد .کمپانی یونوکال سومین عضو اصلی خط لولهی با کو – تفلیس ـ
جیحان از دریای خزر به دریای مدیترانه نیز هست( .م)
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پشتیبانی ایاالت متحده از طالبان امری استراتژیک بود .این سیاست بازتاب تز "کمربند
ســبز اسالمی" برژینسکی و رویای کیسی برای نفوذ در اتحاد شوروی بوسیلهی اسالم
بود .در جهان پس از جنگ سرد نیز ،ایاالت متحده در پی منافع خویش در سرزمینهای
نفت خیز آســیای میانه بود و در خالل دههی  ،1990واشــنگتن برای حفظ منافعش به
هر وســیلهیی دست مییازید .از دید آمریکا ،عربســتان سعودی و پاکستان در زمرهی
متحدانش و روسیه ،چین ،هند و ایران رقبای او بودند .یادداشت وزارت امور خارجه به
تاریخ  ،1996درست پیش از آنکه کابل بدست نیروهای طالبان بیفتد ،دربارهی حمایت
روسیه ،ایران و هند از نیروهای ضد طالبان در افغانستان هشدار داد ،زیرا همهی آنها از
بنیادگرایی ســنی هراس داشتند .این درست همان چیزی بود که رخ داد؛ اتیالف شمال
به رهبری احمد شــاه مسعود ،در واپسین سالهای دههی  ،1990بعنوان رقیب اصلی رژیم
فناتیک طالبان پدید آمد( .طنز تاریخ چنین اســت که ایتالف شــمال ،در جریان اشغال
افغانستان پس از حمله به سازمان تجارت جهانی ،متحد ایاالت متحده شد).
گراهام فولر ،در کتابش "آیندهی اســام سیاســی" ،بدقت اینکــه چگونه تهدید طالبان
کشــورهای منطقه را بر آن داشت تا با ایاالت متحده در آسیای میانه به مقابله برخیزند،
توصیف میکند:
"قدرتهای عمدهی خارجی ،در صورت قدرت گرفتن طالبان ،از رویدادهای افغانستان
متاثر بودند؛ ایران چون طالبان ســخت ضد شــیعه بود ،و به خشــونت با شیعیان استان
"هزارا" در افغانســتان برخورد میکرد ،با این گروه ضدیت داشــت .روسیه ،ازبکستان
و تاجیکســتان از نفوذ نگرش طالبان و توســعه طلبی جنبش اســامی به آســیای میانه
هراس داشــتند .هند نیز بلحاظ جغرافیایی در پی مهار ســلطهی اســتراتژیک پاکستان
که در صــورت پیروزی طالبان رخ مینمود ،بود .واشــنگتن در آغــاز ،عکس العملی
نشــان نداد و با اصرار پاکســتان مبنی بر اینکه طالبان رویهیی ضــد آمریکایی نخواهد
داشــت ،به وحدت افغانستان پس از سالها جنگ داخلی ویرانگر برای احداث خط گاز
ترکمنســتان از طریق افغانســتان به اقیانوس هند (و دور زدن ایران) ،کنترل بر کشت و
تولید خشخاش و سرکوب چریکهای مسلمان و اردوگاههای آموزش نظامی بجا مانده از
جهاد ضد شوروی در افغانستان امیدوار بود".
بودن یا نبودن جنگ ســرد ایاالت متحده را از به چالش کشیدن آشکار هژمونی روسیه
در آسیای مرکزی و افغانستان در راستای منافعش باز نمی داشت .بگفتهی شیال هیسلین،
عضو شورای امنیت ملی ،سیاست ایاالت متحده "برانگیختن کشورهای نفت خیز برای
شکستن انحصار روسیه(رویدادهای گرجستان و اوکراین نمونههایی از این دست هستند
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(م)) بر انتقال نفت از منطقه و آشــکارا باال بــردن امنیت انرژی غرب از طریق فراهم
کردن انواع محصوالت نفتی بود ".یونوکال حامی نخستین پروژههای خطوط نفتی برای
تضمین تنوع محصوالت نفتی ،بســیاری از شخصیتهای پیشین ایاالت متحده را برای
پیشبرد نقشه اش به استخدام خود در آورد .از هنری کیسینجر تا زلمای خلیل زاد سفیر
پیشــین ایاالت متحده در افغانستان ســهامداران این کمپانی شدند .خلیل زاد ،کارشناس
موسسهی راند در  1996گفت" :طالبان مانند ایران نمایندهی بنیادگرایی ضد آمریکایی
نیست .بنیادگرایی طالبان با مدل سعودی همخوانی دارد .این گروه آمیزهیی از ارزشهای
سنتی پشتو و تفسیر ارتدوکسی از اسالم را تبلیغ میکند".
افزون بر عربســتان سعودی و پاکســتان ،دو متحد دیگر ایاالت متحده یعنی اسراییل و
ترکیه به استراتژی منطقهیی ایاالت متحده برای کنار زدن روسیه و کنترل ایران پیوستند.
در دههی  ،1990واشــنگتن ترکیه را که میرفت تا مسحور جنبش اسالمگرایی وابسته به
اخوانالمسلمین شود به گسترش دامنهی نفوذش در آسیای میانه که به زعم آنها جمعیت
ترک زبان بزرگ آنجا آمادهی پاســخگویی به جنبشــی پان ترکیستی به رهبری ترکیه از
استانبول تا چین بودند ،برانگیخت.
این درســت زمانی بود که اسامه بن الدن پس از درخواست از وی برای ترک سودان در
 ،1996ستاد فرماندهی خویش را در افغانستان پی میریخت .رهبران طالبان که میزبان
بن الدن بودند و رفته رفته بر وابستگیشــان به پشــتیبانی مالی بن الدن افزوده میشــد،
برای بازی دادن ایاالت متحده ،با شــخصیتهای آمریکایی ،مردان نفتی و پژوهشگران
دانشــگاهی دیدار میکردند .دولت کلینتون و یونــوکال که ترجیح میدادند طالبان را
گونه فرعی الیت حاکم در عربســتان ســعودی بدانند در آغاز از اعتراضات گروههای
دفــاع از حقوق زنــان علیه طالبان به دلیل رفتار نفرت انگیزشــان در برابر زنان افغانی
چشم پوشیدند .یکی از شخصیتهای وزارت امور خارجه گفت " :جریان طالبان مانند
ســعودیها با همــان ویژگیها پیش خواهد رفت؛ حضور آرامکــو ،احداث خطوط نفتی،
حاکمیــت امیران ،نبود پارلمان و قوانین شــریعت فراوان مشــخصهی حکومت طالبان
خواهد بود .درست همانند وهابیت سعودی .میتوانیم با آنها کنار بیاییم".
دورهی همــکاری ایــاالت متحده با طالبــان از  1994تا  1998ــ پــس از انتقاد آمریکا
از بــن الدن و متحدان افغانش و دو بمب گذاری در ســفارت آمریــکا در آفریقا پایان
گرفــت ــ توماس گوتیر ،رییس مرکز پژوهش دربارهی افغانســتان و از اعضای هیات
علمی دانشــگاه نبرسکا ،از مشاوران کلیدی یونوکال بود .در میانهی جنگ افغانستان و
پــس از آن مرکز گوتیر  60میلیون دالر کمک رســمی از دولت فدرال برای برنامههای
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"آموزشــی" دربارهی افغانستان و پاکستان دریافت کرد .هرچند هزینهی کارهای گوتیر
از کانال "آژانس وزارت امور خارجه برای توسعهی جهانی" تامین میشد ،پشتیبان واقعی
این مرکز ســیا بود .اکنون ماهیت برنامهی آموزشــی گوتیر مشــتمل بر تبلیغات پر سر
و صدا دربارهی اســامگرایی و از آن میان تهیهی کتب کودکان که در آن شــمارش با
شــمردن تعداد ســربازان روسی کشته شده و افزودن شــمار کالشنیکف ها ،در پوشش
بنیادگرایی اســامی و تعالیم مذهبی به آنها آموخته میشــد ،فاش شــده است .طالبان
چنان شــیفتهی آثار گوتیر شــدند که آن کتب آموزشی را بکار بستند و زمانی که یک
هیات نمایندگی از سوی طالبان در  1997به واشنگتن سفر کردند ،در شهر اوماها برای
تجلیل از مرکز گوتیر توقف کردند .در ســال  ،1999هیات نمایندگی دیگری از سوی
طالبــان که فرماندهان نظامی در پیوند با بن الدن و القاعده نیز در میانشــان بودند ،در
خالل دیدار از یادبود ملی کوه راشــمور( ((30از سوی گوتیر اسکورت شدند .بگفتهی
روزنامهی "اوماها ورلد هرالد" گوتیر گفته بود" :اگر با آنها همنشین شوید خواهید دید
که مذهبیونی معمولی هســتند ".در پی اشــغال افغانستان بدست ایاالت متحده در سال
 ،2001یکی از مهمترین وظایف ،جمع آوری کتابهای آموزش اســامی گوتیر (با سرمایه
گذاری ســیا) بود که طالبان از آنها در مدارس افغانســتان استفاده میکردند .واشنگتن
پست گزارش کرد" :کتابهای آموزش الفبا ،پر از سخنانی دربارهی جهاد بود".

( ((30در صخرههای کیستون داکوتای جنوبی ،با تراشیدن کوه مجسمههای جرج واشنگتن،
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

تیوریسینها و تیوریهای جنگی
با پایان دههی  ،1990راست اسالمی در خاورمیانه و جنوب آسیا جایگاهی نگران کننده
داشــت .اسالمگرایان ،در مصر و الجزایر سرکوب شــده بودند ولی کم و بیش حضور
داشــتند .اسالمگرایان در افغانســتان ،ایران و ســودان ،زمام امور جمهوریهای اسالمی
رادیکال و رژیمهای دیکتاتوری را در دســت داشــتند .در پاکستان وعربستان سعودی
نیز ،هرچند رفته رفته با خاندان سلطنتی سعودی و ارتش پاکستان ناسازگار میشدند ،در
قالب اتحاد با الیت حاکم ،همچنان از قدرت بســیار برخوردار بودند .اسالمگرایی در
ترکیه نیز موقعیتی بی مانند کســب میکرد و راستگرایی اسالمی که با اخوانالمسلمین
جهانی و محافل سری شیوخ نقشبندی در ارتباط بود ،تهدیدی برای سنت سکوالریستی
 70سالهی ترکیه از دورهی آتاتورک به این سو میشد.
پس از انقالب ایران تا واپســین سالهای دههی  ،1990تقریبا هیچ کس در ایاالت متحده،
مشکل ساز بودن اســامگرایی در خاورمیانه را گمان نبرد .حتی به گفتهی "ووسلی" و
شــخصیتهای دیگر ســیا ،دولت ایاالت متحده بکلی از زیرمجموعهی خشونت طلب
اســامگرایی که به نام گروههای تروریست اســامی خوانده میشدند ــ به جز حزب
الله ــ چشــم پوشید .سرانجام ،یک سلســله رویدادهای تروریستی ،شخصیتهای ضد
ُ
تروریست آمریکا و سیا را بخود آورد (ویرانی برجهای نظامی خبر در عربستان سعودی
در  ،1996بمــب گذاری اتومبیل در مقابل ســفارتهای آمریــکا در کنیا و تانزانیا ،و
حملهی ســال  2000به ناو هواپیما بر "یو.اس.اس کول" در ســواحل یمــن) آنها را بر آن
داشت تا نیروهای ویژهیی برای مقابله با اسامه بن الدن ،القاعده و متحدانشان ،که اکنون
دشمن شماره یک ایاالت متحده شده بودند ،تشکیل دهند.
ولــی تالش ایاالت متحده بــرای یافتن بن الدن و حذف او بطرز خنده آوری ناکام بود.
سیســتم اطالعاتــی  27میلیارد دالری ایــاالت متحده با  100هزار کارمند در آژانســهای
گوناگون و با امکانات گستردهی ماهواره یی ،تجهیزات پیشرفتهی مراقبت و جستجو،
جاسوســان ،ماموران و خبرچینان ،نتوانســت بن الدن را بیابد .اما همان هنگام ،بسیاری
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از ژورنالیســتهای آمریکایی و اروپایی و از آن میان ،گزارشگران تلویزیون  CNNو
 Frontlineبه بن الدن دسترسی داشتند و با او مصاحبههای مفصل ترتیب میدادند.
کســانی چون "جان واکر لیند" آمریکایی که در افغانســتان برای طالبان میجنگیدند و
وفاداریشــان گمان انگیز مینمود ،به آســانی به بن الدن نزدیک شدند اما سیا نتوانست
چنین کاری را هم تکرار کند .حمله با موشــکهای کروز بــه پناهگاههای بن الدن در
افغانستان بسیار ناکام بود ،حمله به تاسیسات سودان که به زعم مدعیان این یورش بدلیل
ارتباط این کشور با القاعده برای تولید به اصطالح سالحهای کشتار جمعی بوده است،
به نابودی تنها کارخانهی داروسازی این کشور منجر شد .نقشهی ربودن بن الدن نیز ،که
به دقت طراحی شده بود ،بی نتیجه ماند.
و آنــگاه ،در  11ســپتامبر  ،2001معتقدان به تز برخورد تمدنهــا فرصتی طالیی یافتند.
نگرش آنها ،که تا آن هنگام با خوشــبینی غریــب و دور از ذهن و با بدگمانی افراطی
بود ،ناگهان هواداری بســیار یافت ،و دولت بوش که هنوز بر کشــمکش مســیحیت و
اســام صحه نگذارده بود ،به تز برخورد تمدنها دســت یازید تا ایــاالت متحده را در
جادهی توسعه طلبی بی سابقهی امپریالیستی در خاورمیانه پیش براند.
برنارد لوییس و سامویل هانتینگتون
تــا آن روز غــم انگیز ،تز برخورد تمدنها که برنارد لوییس و ســامویل هانتینگتون آنرا
پروراندند ،در نظر عموم کارشناســان وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی ،غریب
مینماییــد .اعتبار آ کادمیک آن دو در "آوی لیگ" ،دسترســی شــان به مقاالت معتبر
"فارن افریز" و رادیکالیسم نظریاتشان ،جدال انگیز و آتش افروز مینمایید ،و در عمل
نیز چنین شــد .اما جز شمار پراکندهی نومحافظه کارانی که در دههی  1990در حاشیه
بودند ،کمتر کســی نظریهی آنها را جدی گرفت .تز لوییــس ـ هانتینگتون با حملهی
متقابل بسیاری از روزنامه نگاران ،پژوهشگران دانشگاهی و کارشناسان سیاست خارجی
باز پس نشست.
کتــاب بحث انگیزش ســامویل هانتینگتون با نام "برخورد تمدنهــا" ،در واقع بیانیهی
جنگی نومحافظه کاران اســت .هانتینگتون با بیان این مساله که نه راستگرایی اسالمی،
که قرآن و اسالم دشمن ما است ،مینویسد:
"مشکل اساســی غرب ،بنیادگرایی اسالمی نیست .اســام مشکل اصلی است؛ تمدنی
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متفــاوت که مردمانش بــه برتری فرهنگ خویش باور دارنــد و ضعف و ناتوانی آنها،
برایشــان عقده شــده است .اسالم ،تنها سازمان ســیا و وزارت امور خارجهی آمریکا 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 میدارد ،چنان
مینگرد".
صد البته پیامد مانیفســت هانتینگتون هم این بود که جهان یهودی ـ مســیحی و جهان
اسالم در دایرهیی جنگ فرهنگی گزیر ناپذیر ،گرفتار آمده اند .اینچنین ،تروریستها
چون القاعده که هنگام انتشــار کتاب هانتینگتون شکل میگرفت ــ نه فقط دستهیی
متعصب با برنامهی سیاسی مشخص ،که تبلور بیانیهی برخورد تمدنی بودند .هانتینگتون
چنانکه گویی به وی وحی شده باشد ،برخورد تمدنها را تقدیر خدایگان دانسته ،چنانکه
بشر نمی تواند مانع آن شود.
هانتینگتون ــ بدون بیان نقش ایاالت متحدهی آمریکا ــ اذعان دارد که در دوران جنگ
ســرد ،اســام نیرویی کارآمد علیه جنبش چپ بود .او مینویســد " :در دوران جنگ
سرد ،برخی دولتها و از آن میان الجزایر ،ترکیه ،اردن ،مصر و اسراییل ،مشوق و حامی
اسالمگرایان برای مقابله با کمونیستها و جنبشهای ناسیونالیستی بودند .دست کم تا
جنگ خلیج فارس ،حمایتهای مالی گستردهی عربستان سعودی و کشورهای حاشیهی
خلیج از اخوانالمســلمین و گروههای اســامی در کشــورهای مختلــف ادامه یافت".
هانتینگتون توضیحی شــفاف از دلیل گسســت اتحاد غرب و اسالمگرایی میدهد .او
مینویســد" :فروپاشــی کمونیسم دشمن مشترک غرب و اســام را از میان برداشت و
هر یک از این دو ،آن یک را تهدیدی برای خویش دانســت .در دههی  ،1990بســیاری
از تحلیلگران دیگربار دورنمای گســترش ‘جنگ ســرد تمدنها’ و این بار میان اسالم و
غرب را میدیدند ".هانتینگتون که اســام شــناس نیست ،با اشاره به " پیوند ناگسستی
میان اســام و میلیتاریسم" میگوید " :از آغاز ،اسالم دین شمشیر و تجلیل از خشونت
و فضیلتهای جنگی بوده اســت ".او برای اینکه کســی این نکته مورد اشارهی وی را
فراموش نکند از زبان یکی از افســران ارتش ایاالت متحده میگوید" :مرزهای جنوبی
ـــ یعنی مرز میان اروپا و خاورمیانه ـــ به سرعت به جبههی جدید ناتو بدل میشود".
هانتینگتــون برای باال بــردن ارزش و اعتبار تعالیم خویش و اثبــات تهدید موجودیت
غرب از جانب اسالم ،سخنی از برنارد لوییس نقل میکند:
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"از ســکونت سیاهان زنگی( ((30در اســپانیا تا محاصرهی وین برای دومین بار ،دورهیی
نزدیک به هزار ســال اســت ،که در آن ،اســام همواره تهدیدی برای اروپا بوده است.
اســام یگانه تمدنی است که موجودیت غرب را گمان انگیز نمایانده و این را در عمل
دو بار نشان داده است".
براستی چگونه کشــورهای فقر زده ،ناتوان و از هم پاشیدهی خاورمیانهیی و آفریقایی
قــادر انــد "غرب را به چالش کشــند"؟ لوییس و هانتینگتون در این باره ســخنی نمی
گویند .اما این تزی اســت که برنارد لوییس از دههی  1950آنرا همچنان پرورانده و باز
میپاالید.
لوییس که خود پیشتر مامور امنیتی بریتانیا و حامی دیرینهی راستگرایان اسراییل بوده،
بیش از نیم ســده مبلغ و مدافع امپریالیسم و توسعه طلبی اسراییل است .او نخسین بار
عبارت "برخورد تمدنها" را در  1956در نوشــتاری در ژورنال خاورمیانه ("میدل ایست
ژورنال") بکار برد .همهی کوشــش لوییس در این نوشــته ،اثبات "غرب ســتیزی دول
عربی" بود .آن زمان ،او گفت که خشــم اعراب نه پیامد "مسالهی فلسطین" و نه مربوط
به "مبارزه با امپریالیســم" که به زعم وی "چیزی ژرفتر و گســترده" از اینهاســت .وی
مینویسد:
"آنچه اکنون شــاهد آن هستیم چیزی نیست مگر برخورد تمدنها ،در واقع به طور ویژه
شاهد طغیان جهان اسالم ضد گسترش و نفوذ تمدن غرب هستیم؛ تمدنی که از سدهی
هجدهم جایگزین نظم کهن شده و آنرا از هم گسیخته است ....خشم و استیصال ناشی
از این امر ،به طور عام ،اغلب درون مایهی ضدیت با تمدن غرب است".
این نگرشــی است که لوییس بارها بدان بازگشــت .او با سرزنش احساسات ضد غربی
در جهــان عرب و طیف گســتردهی نیروهای معتقد به چنین دیدگاهی ،کوشــید گناه
غرب را در اســتعمار و چنگ اندازی به ثروتهای نفتی در دورهی پس از جنگ دوم
جهانی ،حمایت غرب از تشــکیل دولت اســراییل در ســرزمینهای عربی ،و پشتیبانی
ستمگرانه از حکومتهای پادشاهی فاسد در مصر ،عراق ،لیبی ،اردن ،عربستان سعودی
و حکومتهای حاشــیهی خلیج را بزداید .لوییس در کتاب کالســیکش بسال ،1964
بــا نام "خاورمیانه و غرب" ،ســخن از نوشــداروی خویش به میان مــیآورد" :ما [باید]
ناخشــنودی و نارضایتی کنونی در خاورمیانه را نه بشــکل برخورد و مناقشــهیی میان
(م)

( ((30واژهیی که اسپانیاییها پس از خروج مسلمانان از اندلس برای تحقیر به آنها میگفتند.
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دولتها و حکومت ها ،که برخورد تمدنها ببینیم ".لوییس آشــکارا میگوید که ایاالت
متحده نباید با مجبور کردن اســراییل به برقراری صلح ،در صدد جلب همراهی اعراب
بر آید" .کســانی مشــتاقانه از این ســخن میگویند که محقق کردن آرزوی اعراب بس
آســان خواهد بود ـــ و منظور آمال و آرزوهایی اســت که به بهای بخش دیگری تمام
میشود" مرا لوییس از "بخش دیگر" اسراییل است .در مقابل ،لوییس از ایاالت متحده
میخواهد که خیلی آسان اعراب را رها کند .او مینویسد" :غرب باید آشکارا خویش را
از بند سیاست اعراب و بویژه سیاست داخلی آنها برهاند و بیش از این در صدد اتحاد
بــا اعراب بر نیاید" .چرا باید در پی اتحاد با ملتهایی برآمد که فرهنگ و مذهبشــان،
سرسختانه با تمدن غرب در ستیز اند؟
لوییس ،در خالل چندین دهه ،بعنوان اســتاد دانشــگاه ،مربی و معلم دو نسل از شرق
شناسان ،دانشگاهیان ،کارشناسان امنیتی بریتانیا و آمریکا ،پژوهشگران و طیف نومحافظه
کاران ،نقش بسیار حیاتی ایفا کرد .و این در حالی بود که بی اعتنایی و خرده گیریهای
بسیار از سوی دیگر دانشگاهیان و کارشناسان اسالم که او را حامی صهیونیسم و دارای
نگرش ضد اســامی میدانستند ،متوجه او بود .لوییس که خود یک یهودی انگلیسی
متولد  1916اســت 5 ،ســال ،در دورهی جنگ دوم جهانی ،بعنوان جاسوس اینتلیجنس
ســرویس بریتانیا در خاورمیانه کار کرد و آنگاه در دانشــگاه لندن مستقر شد .او در
 ،1974از لندن به دانشگاه پرینستون رفت و با جمعی که در آینده رهبران جنبش نوپای
نومحافظه کاران شــدند ،پیوند یافت .ریچارد پرل ،شخصیت برجستهی پیشین پنتاگون
که در مقام رییس هیات سیاست دفاعی پنتاگون از برجسته ترین مدافعان جنگ عراق
در ســال  2003بود و از دیر باز هم اندیش لوییس اســت ،گفــت" :لوییس بیش و کم،
آموزگار [ســناتور هنری] جکسون شد ".لوییس ،اغلب از مرکز موشه دایان در دانشگاه
تل آویوو که با آریل شارون پیوندهای تنگاتنگ داشت ،دیدار میکرد.
تا دههی  ،1980لوییس با شخصیتهای برجستهی وزارت دفاع مراودات خوب داشت.
به گفتهی "پت لنگ" ،از شــخصیتهای پیشین سازمان امنیتی ـ اطالعاتی وزارت دفاع
(دیا) ،برنارد لوییس اغلب از پرینســتون برای درس آموزی به "اندروو مارشال" ،رییس
دفتر تخمین و ارزیابی وزارت دفاع و پژوهشگران پنتاگون ،فراخوانده میشد" .هارولد
رود" کارشناس مسایل خاورمیانه و از دیگر شاگردان لوییس بود که به چند زبان تسلط
داشــت .او دو دهه بعنوان مشــاور "مارشــال" در پنتاگون کار کرد .در  20سال گذشته،
لوییس طرف مشورت بســیاری از نومحافظه کاران دربارهی اسالم و مسایل خاورمیانه
بوده اســت" .ریچارد پــرل"" ،هارولد رود" و "مایکل لدین" از آن میان هســتند" .جیمز
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ووســلی" در پاسخ به این پرســش که چه کسی لوییس را در دورهی تصدی ریاست سیا
بوسیلهی ووسلی برای مشاوره خواســت ،میگوید" :کسانی آمدند و سمینارهایی ارایه
کردند .به یاد دارم در یکی از همین سمینارها با لوییس آشنا شدم".
هرچند لوییس در پوشــش پژوهشهای دانشگاهی ماند و بســیاری از پژوهشگران به او
بعنوان اســتاد تاریخ امپراتوری عثمانی اســتناد میکردند ،وی از دههی  1990کمترین
تظاهری به تعلق آ کادمیک خویش نداشــت و در  1998بــا امضای نامهیی برای تغییر
رژیم در عراق ،آشــکارا به اردوی نومحافظه کاران پیوســت .این نامه از سوی "کمیتهی
ویژهی صلح و امنیت در خلیج" صادر شــد و دیگر امضــاء کنندگان آن ریچارد پرل،
مارتین پیرتز از نیو ریپابلیک و شخصیتهای آیندهی دولت بوش مانند "پل ولفوویتز"،
"دیوید ورمسر" و "داو زاکهایم" بودند .لوییس به همکاری تنگاتنگ با نومحافظه کاران
ادامــه داد و در دورهی پــس از  11ســپتامبر  ،2001همه جا حاضر بود و هر چه بیشــتر
نظر خویش دربارهی غرب ســتیزی بنیادین اســام تبلیغ میکــرد .دو هفته پس از 11
ســپتامبر ریچارد پرل از لوییس و احمد چلبی برای ســخنرانی در برابر هیات سیاسی
پرنفوذ وزارت دفاع دعوت کرد و در خالل دو سال آینده نومحافظه کاران همهی تالش
خویش را برای اثبات پیوند خیالی میان اسامه بن الدن و صدام حسین بکار بستند .چلبی
که از دههی  1980دوســت پرل و لوییس بوده اســت ،رهبری "کنگرهی ملی عراق" یا
اپوزیســیون در تبعید عراق را داشــت .چلبی مسوول انتقال انبوه اطالعات نادرست به
شــخصیتهای اطالعاتی ایاالت متحده و کمــک به دولت بوش در بزرگنمایی دامنهی
خطر عراق برای آمریکا است.
کمتــر از یک ماه پس از حضور لوییس و چلبی ،پنتاگون یک گروه ســری اطالعاتی
جنبی به ریاســت ورمسر تشــکیل داد که بعدها به "دفتر نقشههای ویژه" ( )OSPبدل
شد" .رود" و "داگالس فیث" ،معاون وزیر دفاع سازماندهندگان این دفتر بودند" .لنگ"
با اشــاره به ایدیولوگ برجستهی حزب کمونیست اتحاد شوروی سابق میگوید" :رود،
میخاییل سوســلف جنبش نومحافظه کاران اســت .او یک تیوریسین است ".کسانی که
اطالعات نادرســت دربــارهی پیوندهای عراق با القاعده را فراهــم کردند ،رود و دفتر
 OSPفیث به ریاســت یکی دیگر از نومحافظه کاران به نام "آبرام شولسکی" بودند .و
باز این  OSPبود که متن ســخنرانیهای دیک چینــی ،معاون رییس جمهوری ،رونالد
رامسفلد ،وزیر دفاع و دیگر برجستگان دولت بوش را تهیه میکرد و عراق را به داشتن
زرادخانهی ســاحهای شیمیایی و میکروبی ،موشکهای دوربرد ،تجهیزات نقل و انتقال
هوایی بدون سرنشین و برنامهی هستهیی توسعه یافته ،متهم میکرد .اطالعات نادرست
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چلبی مســتقیما به  OSPداده میشــد و از آنجا در ســخنرانیهای چینی ،رامسفلد و
دیگر بلندپایگان دولت بوش بازتاب مییافت .در آســتانهی جنگ عراق ،لوییس که با
چینی روابط دوستانه و نزدیکی داشت در یک شام خصوصی با معاون رییس جمهور
پیرامون نقشههای حمله به عراق گفتگو میکرد .او در سال  ،2003کتابش با نام "بحران
اسالم" را به "هارولد رود" تقدیم کرد.
بوش در روند اتخاذ سیاســت جنگیش ،نخست در افغانستان و سپس در عراق و اعالن
جنــگ بی پایان علیه تروریســم ،محتاط بود تا چندان به تز برخــورد تمدنهای لوییس
ـ هانتینگتون اســتناد نکند .هرچند که بوش ،در آغاز ،ناشــیانه بــه جنگ صلیبی در
خاورمیانه اشــاره کرد ،از آن پس در سخنرانیهایش بر این نکته پای میفشرد که ایاالت
متحده درگیر جنگ با تروریســتها اســت و نه مســلمانان .اما در واقع ،جنگ بوش
علیه تروریســم تنها بهانهیی اســت برای پیاده کردن مشی رادیکال جدید در خاورمیانه
و آســیای مرکزی .و این سیاستی در برابر اسالم یا بنیادگرایی مذهبی یا حتی تروریسم
خواه اسالمی یا جز آن نیست.
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ایران

در کانون بزرگترین بازی شیطانی
شاید از دل این بازی حکومت اخوان لمسلمین در کشورهای عرب خاورمیانه و
پاکستان ،القاعده در افغانستان و عربستان و حجتیه در ایران سر برآورند و نام همه
آنها "جمهوری اسالمی" باشد .اگر سمت و سوی بازی بزرگ این باشد ،احمدی نژاد و
مصباح یزدی میوههای تلخ بازی شیطانی انگلستان و امریکا نیستند؟

و در آینده ،منطقه در تضاد و تقابل جمهوریهای سنی در برابر لبنان و ایران و
بصره شیعه غرق نخواهد شد؟ از بیم ایران ،عرب ها به دامن اسراییل پناه نخواهند برد
و برای نخستین بار اسراییل متحد آنها نخواهد شد؟

از آغاز ،پاســخ رییس جمهور به رخداد  11سپتامبر نمایانگر نگرشی امپریالیستی بود.
او تغییر یکی پس از دیگری رژیمهای خاورمیانه و گســترش حضور سیاسی و نظامی
ایاالت متحده در منطقه را در ذهن داشــت :پیش از هجوم دموکراســی امپریالیســتی،
نخســت طالبان ،آنگاه صدام حسین و ســپس رژیمهای ایران ،سوریه ،عربستان سعودی
و فراتر از آنها ،ســرنگون میشوند .دولت بوش ســخت زیر نفوذ نومحافظه کاران در
دولت و بیرون از آن است که تغییر رژیمهای منطقه را مژده میدهند .نومحافظه کارانی
چون ولفوویتز ،فیث ،پرل ،مارشال ،ورمسر و شالسکی و نیز شخصیتهای دیگری در
پنتاگون چون مایکل روبیــن و ویلیام لووتی ،لوییس لیبی از دفتر چینی ،جان بولتون
در وزارت امــور خارجه ،الیوت آبرامز از شــورای روابط خارجی و بســیاری دیگر در
دولت هســتند و بیرون از آن ،پژوهشگران مراکز تحقیقاتی و فعاالن رسانهیی چون تام
دانلی و گری اشــمیت از مرکز "پروژه ی ســده ی نوین آمریکایی" ،ویلیام کریستول
از روزنامه ی "اســتاندارد وویکلی" ،مایکل لدین از موسسه ی امریکن انترپرایز ،مکس
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سینگر از موسسه ی هادســون و بنیاد نیو ریپابلیک متعلق به پیرتز ،لورنس ف .کاپلن
و جیمز ووسلی.
کاپلن و کریســتول در کتاب "درباره ی جنگ عراق" نوشــته اند" :ماموریت از بغداد
آغاز شــد ،ولی آنجا پایان نمی پذیرد .ما بر فراز دوران تاریخی نوینی ایســتاده ایم....
اکنون لحظه ی سرنوشــت ســازی اســت....تصمیم فراتر از عراق امری آشکار است.
نیــز درباره ی آینده ی خاورمیانه و جنگ با تروریســم .ایاالت متحده بر آن اســت تا
بازیگردان جهان در سده ی بیست و یکم باشد ".در کنفرانس خبری در آستانه ی اشغال
عراق ،لدین درباره ی این استراتژی ،با اشاره به اینکه به عراق محدود نخواهد ماند ،بی
پرده چنین گفت" :فکر میکنم ما به جنگی منطقهیی واداشته شده ایم ،خواه بخواهیم
خواه نه .شاید این جنگی برای دوباره ساختن جهان باشد".
چنین ایدههای بلندپروازانهیی دیرزمانی جهانبینی نومحافظه کاران بوده اســت .طرح
اولیه ی اســتراتژی رسوایی آور آنها ،که در  1996تهیه شد و کارپایه ی سیاسی نخست
وزیر وقت اســراییل ،نتانیاهو ،پرل ،فیث ،ورمســر و دیگران شــد ،توصیفگر سیاست
منطقهیی جامعی بود .این طرح با عنوان "گسســتی آشــکار :استراتژی نوین برای ایمن
کردن ســرزمین ها" از خواهان همکاری اسراییل با کمک ترکیه و اردن ،برای "مهار ،بی
ثبات کردن و بازپس نشــاندن" دولتهای منطقه ،سرنگون کردن صدام ،واداشتن اردن
به احیاء شــاخهیی از سلطنت هاشمی در بغداد و تهاجم نظامی به لبنان و سوریه بعنوان
"پیش درآمد تغییر نقشه ی خاورمیانه [برای] تهدید یکپارچگی ارضی سوریه" بود .هیچ
جا در این بیانیه ،سخنی از سیاست مقابله با بنیادگرایی اسالمی ،اخوانالمسلمین یا حتی
القاعده به میان نیامده است.
هرچند که دموکراســی ترجیع بند ســخنان بوش است ،دموکراســی دغدغه ی واقعی
دولت او در خاورمیانه نبوده و نیســت .نومحافظه کاران بر آنند تا بر خاورمیانه چیره
شوند ،هدف آنها اصالح یا حتی تجزیه کشورها و تبدیل آنها به دولت هایی کوچک بر
اساس اشتراکات قومی و نژادی نیست .راستگرایی اسالمی در این چارچوب تنها ابزار
دیگری برای واژگون کردن رژیمهای موجود اســت ،اگــر بکار آید .برنارد لوییس در
نوشــتاری با عنوان "بازاندیشی پیرامون خاورمیانه" در نشریه ی "فارن افرز" ،بی پرده از
روندی سخن میگوید که وی "لبنانیزه کردن" مینامد:
"یک امکان همان اســت که میتوان آنرا ‘لبنانیزه شدن’ خواند ،و بنیادگرایی نیز این را
نشان داده است .بســیاری از دولتهای خاورمیانه ــ مصر آشکارا یک استثناء است ــ
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ســاختاری مصنوعی دارند و در برابر چنین روندی آسیب پذیر هستند .چنانچه قدرت
مرکزی به اندازه ی کافی تضعیف شــود ،اساسا جامعه ی مدنی واقعی برای نگاه داشتن
شــیرازه حکومت و کشــورداری و هویت جمعی مشــترک وجود ندارد ....اینچنین،
دولت ،همانگونه که در لبنان روی داد ،رو به تالشــی میگذارد و در سراشیب آشوب،
منازعه ،دشمنیهای قومی و قبیلهیی و مذهبی و حزبی میلغرد".
آن نیز شــرایطی متصور برای آینده ی عراق در پی اشغال این کشور بوسیله ی آمریکا
اســت ،همانگونه که "چیس فریمن" پیش بینی کرده است" :هدف نومحافظه کاران در
عراق هرگز اســتقرار دموکراســی نبوده اســت .هدف آنها نابودی عراق و از بین بردن
تهدید منطقهیی برای اسراییل بود".
خطــر تجزیه نه تنها عــراق را تهدید میکند که نومحافظــه کاران تمایل خویش برای
فروپاشاندن عربستان ســعودی را نیز آشکارا نشان داده اند .ریچارد پرل و دیوید فروم
در کتابشــان با نام "پایانی بر شــیطان :چگونه پیروزی در جنگ علیه تروریســم ممکن
اســت؟" به پیروی از موسسه ی امریکن انترپرایز ،سازماندهی بنیادگرایی شیعه را ضد
عربســتان سعودی پیشنهاد میکنند .شیعیان نیروی قدرتمندی در سواحل خلیج فارس،
یعنی حوزه ی میدانهای نفتی ســعودیها هستند ،پرل و فروم با آ گاهی از ترس دیرینه
ی ســعودیها از اینکه "شــیعیان روزی در اســتانهای شرقی پرچم اســتقالل بر افرازند"،
میگویند:
"اســتقالل خواهی استانهای شرقی آشــکارا پیامدهای فاجعه باری برای دولت سعودی
ولی نتایج بســیار خوبی برای ایاالت متحده خواهد داشت .بی گمان این نتیجهیی تامل
برانگیز خواهد بود و مهمتر ،ما از سعودیها میخواهیم بدانند که ما بدان میاندیشیم".
"مکس ســینگر" از همکاران پایه گذار موسســه ی هادســون ،بارها ایاالت متحده را به
تالش برای فروپاشــاندن پادشاهی سعودی فرا خوانده اســت .از نظرگاه وی این امر با
برانگیختن استانهای شرقی و شــرق حجاز به ایجاد دولتهای خودمختار ممکن است.
او میگویــد" :پس از برکنار کردن صدام ،زلزلهیــی در خاورمیانه رخ خواهد داد .این
زلزله چیزی نخواهد بود مگر ســقوط رژیم ســعودی ".لدین نوشــت که در پی سقوط
سلطنت ســعودی ،متعصبان هوادار القاعده قدرت را در عربستان بدست میگیرند .او
میگوید" :در صورت چنین رویدادی باید دامنه ی جنگ را به شبه جزیره ی عربستان
یا دست کم به مناطق نفت خیز آن بگستریم ".جیمز اکینز ،سفیر پیشین ایاالت متحده
به عربســتان ســعودی ،میگوید" :تا کنون نگفته بودم که چنانچه به عراق حمله بریم،
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عربســتان ســعودی به کام بن الدن یا از کســانی از آن گونه خواهد افتاد .اکنون تردید
ندارم که این درست همان هدفی است که [نومحافظه کاران] در پی آن هستند .چنانچه
اسالمگرایان افراطی قدرت را بدست گیرند ،آنگاه ما به میدان وارد میشویم".
در خالل  4سال نخستین جنگ بوش علیه تروریسم ،به باور بسیاری از منتقدان دولت،
اشغال افغانســتان و عراق و نمایش و حضور روزافزون آمریکایی در خاورمیانه ،سبب
پیدایش نســل جدیدی از اسالمگرایان میشــود که ایاالت متحده را عامل همه ی نگون
بختی ها و مشــکالت خاورمیانه خواهند دانســت .دولت بوش با وجود ســخن پرانی
پیرامون مبارزه با تروریســم اسالمی ،نه در افغانســتان و نه در عراق ،استراتژی موفقی
برای کاســتن از سرایت بیشتر بنیادگرایی اسالمی نداشت .مایکل شویر ،با امضای "بی
نام" ،در  ،imperial hubrisاین شرایط را به دقت تشریح میکند:
"ایــاالت متحده ی آمریکا ،بریتانیا ،و نیروهای ایتــاف ،در حالی که با خیزش رو به
رشد اسالمگرایان در این دو کشور میجنگند ،برای حکومت بر عراق و افغانستان پس
از جنگ میکوشند ،چیزی که به زعم رهبران ما پیروزی است .سیاست ایاالت متحده
و نیروهای این کشــور با این شیوه ی عمل و لشکرکشی ســنتی ،بیشتر رادیکالتر شدن
جهان اســام را سبب شــده اند ،همان کاری که اســامه بن الدن در اوایل دهه ی 1990
ســودای آن را داشت ،اما نتوانســت بدان جامه ی عمل بپوشاند .در نتیجه ،فکر میکنم
منصفانه اســت بگوییم که ایاالت متحده ی آمریکا همچنان تنها متحد ضروری محمد
اسامه بن الدن است".
باید ماند و دید که آیا افغانســتان میتواند بقایای طالبان را بروبد ،و چندین دهه فرایند
اســامی شدن را بازدارد ،نیروهای زیرزمینی راست اسالمی را از هم بپاشد و دولتی با
ثبات و ســکوالر پدید آورد یا در این راه ناکام میمانــد .باز ،باید ماند و دید که آیا در
عراق نیز دولتی سکوالر بر میآید ،این کشور میتواند نیروهای وابسته به القاعده را که
آنجــا گرد آمده اند ،در هم کوبد ،احزاب بنیادگرای شــیعه چون مجلس اعالی انقالب
اســامی عراق و حزب الدعوة را که در عراق پس از جنگ قدرت گرفته اند ،سرکوب
کند و رژیم ایران را از تالش برای اعمال نفوذ در خاک همســایه ی عربیشان باز دارد.
اینها همچنان پرســش هایی بی پاسخ اند .احتمال اینکه افغانستان در آیندهیی نه چندان
دور بــه کام اســامگرایان متعصب و افراطی باز لغزد و ســرانجام عراق نیز حکومتی
دینــی ،اندکی کمتر ســتیزه گر از ایران باشــد 50 -50 ،اســت .و از همین رو ،به نظر
میرســد که رهبری مذهبی در تهران نیز به حاکمیت یکدســت در جمهوری اسالمی
ایران چنگ انداخته است .در پاکستان ،پرویز مشرف ـــ که پیشتر با نفوذ اسالمگرایان
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کراچی مدارا میکرد ـــ هر لحظه ممکن است گرفتار کودتای اسالمی شود؛ کودتایی
از درون ارتش یا ســازمان امنیت این کشور که با اخوانالمسلمین و دیگر احزاب ستیزه
جو و گروههای اســامی طیف راســت اســامی مرتبط اســت .خیزش اسالمگرایی،
اندونــزی و بنگالدش را نیــز تهدید میکند ،بیش از یک دهه اســت که ترکیه نیز در
سراشــیب اسالمگرایی گام برمی دارد و ســوریه و لبنان و اردن و فلسطین سخت زیر
فشــار اخوانالمسلمین هستند .قلب جهان اســام یعنی مصر و عربستان سعودی ،برای
ایجاد فضای باز سیاســی زیر فشــار هستند و به باور مفســران و تحلیلگران ،فضای باز
سیاسی به روی کار آمدن جمهوریهای اسالمی در این دو کشور میانجامد.
عــراق تکان دهنده ترین شــرایط را دارد .بــوش پس از متهم کردن صدام حســین به
همدستی با القاعده به این کشور تاخت .او پیرامون تجهیز القاعده و بن الدن به سالحهای
کشــتار جمعی از سوی صدام هشدار میداد .ولی آنگونه که در سال  2003آشکار شد،
رژیم صدام هیچ پیوندی با القاعده و هیچ نقشــهیی برای گســترش ســاحهای کشتار
دسته جمعی نداشت .رژیم بغداد ،هرچند حکومتی دیکتاتوری ،رژیمی سکوالر بود و
رهبری حزب بعث در این کشــور دشمن سازش ناپذیر اسالمگرایی ،خواه طیف شیعیان
و خواه سنیان اخوانالمســلمین بود .ولی بوش ،تعمدا و با هدف مشخص ،اسالمگرایان
عراق را برای به دســت گرفتن قدرت برانگیخت .نیروهای آمریکایی و ســازمان سیا،
آیــت اللهیی را از لندن به نجف بازگرداندند و اتحــادی پراگماتیک میان او و آیت الله
علی سیستانی ،روحانی ایرانی قدرت ساز در عراق پس از جنگ برقرار کردند .ایاالت
متحده بــا عبدالعزیز حکیم ،روحانی رادیکال عراقی ،همکاری کرد .حکیم فرماندهی
ســپاه  20هزار نفری بدر را که از ســوی ایران تجهیز و آموزش داده میشــد ،بر عهده
داشــت .ایاالت متحده گروه تروریســتی حزب الدعوة را نیز برانگیخت .گروهی که
پیشینه ی  40سال بمب گذاری ،ترور ،و حمالت خشونت آمیز از جمله حمله به سفارت
ایاالت متحده در کویت را در اوایل دهه ی  ،1980در کارنامه دارد .در جبهه ی سنیان،
در مرکز عراق اصلی ترین حزبی که پس از جنگ ســال  2003پدید شد ،حزب اسالمی
عراق یعنی شــاخه ی رســمی اخوانالمســلمین در عراق بود .دولت بوش ،زنجیری از
رخدادهــا را پدیــد آورده که میرود تــا به بروز بحرانی در کشــورهای منطقه ،از نوع
بحران الجزایر در دهه ی  ،1992بیانجامد .حتی کشور کوچکی چون کویت که در آن،
اخوانالمســلمین قدرت و نفوذ فراوانی دارد و نیز بحرین ،با خاندان سلطنتی کوچک
حاکم و جمعیت اکثریت شــیعه ی آن ،در معرض انقالب اسالمی یا پیروزی انتخاباتی
اسالمگرایان یا هر دوی اینها هستند.
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"رایــول مارک گرچ" ،افســر پیشــین ســیا با تجربــه ی کار در عــراق و خاورمیانه ،و
پژوهشــگر موسســه ی امریکن انترپرایز ،و از نومحافظه کاران سرسخت حامی اشغال
افغانســتان و عراق است .او بمدت سه سال پس از  ،2002در جلسه ی عمومی موسسه ی
امریکن انترپرایز همراه پرل ،لدین و نومحافظه کاران دیگر ظاهر میشد و همزمان در
"وویکلی اســتاندارد" و بســیاری از روزنامههای راستگرایان ،از جمله صفحه ی مقاالت
"وال اســتریت ژورنال" قلم میزد .در آغاز ســال  ،2005گرچ ناگهان دست از تظاهر به
مخالفت با اسالمگرایان برداشت و بر کوس تشویق بنیادگرایی سنی و شیعه در سرتاسر
خاورمیانه از سوی ایاالت متحده کوبید.
گرچ هنگام سخنرانی در موسسه ی امریکن انترپرایز در ژانویه  ،2005از انتشار کتاب
تازه اش با نام "پارادوکس اســامی :روحانیت شــیعه ،بنیادگرایی ســنی و چشــم انداز
دموکراســی اعراب" خبر داد .گــرچ در این کتاب اعالم کرد که آینــده ی خاورمیانه
پیوند تنگاتنگی با راســتگرایی اســامی دارد و ایاالت متحده باید خوشــامد گوی آن
باشــد .هرچند بسیاری از آمریکاییان به امید میانه روها ،و مسلمانان سکوالر و اکثریت
خاموش در خاورمیانه هســتند ،گرچ با بیان اینکه "‘مسلمانان میانه رو’ کلید دستیابی به
خاورمیانهیی کمتر تهدید کننده نیست ".میگوید:
"بیشــتر آمریکاییان لیبرال و نومحافظه کار سخت با این نظر مخالف اند که روحانیت
اســام و بنیادگرایان غیر روحانی و ستیزگر که اغلب اگر نه ناخرسند از ایاالت متحده
و اسراییل و جنبشهای پیشرو مانند جنبش زنان که از آن بیزارند ،اساسی ترین گروهی
هستند که میتوانند مسلمانان خاورمیانه را از خصومت و ستیز با غرب دیرینه برهانند.
اینان ،و نه مســلمانان لیبرال و سکوالریست تحسین شده ،که گاه از سوی دولت آمریکا
تحسین و گاه رانده میشوند ارزشمندترین متحدان دموکراتیک بالقوه ی ایاالت متحده
هستند" .
گرچ خمینی را با مبارک مقایسه کرده ،میگوید:
"خمینی ایده ی جمهوری اســامی را در  1358به رفراندم گذاشت .انتخابات معمول
و ایجاد فضای رقابت بلحاظ اخالقی برای مشــروعیت رژیم ضروری است .چیزی که
دیکتاتوری حسنی مبارک فاقد آن بود... .احساسات ضد آمریکایی محور مشترک همه
ی دولتهای عربی با نظام دیکتاتوری "آمریکا گرا" است .با این قیاس آشکار است که
ایران کشوری عمیقا هوادار آمریکا است".
و پس از اقرار به پیوندهای روشــنفکری مســتقیم میان اخوانالمســلمین حسن البناء و
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القاعده ی اســامه بن الدن ،گرچ بگونهیی شگفت انگیز نتیجه میگیرد که دیکتاتوری
اخوانالمسلمین در مصر از رژیم مبارک بهتر خواهد بود:
"احتماال مصر کشــور عربی اســت کــه بهترین شــانس را برای پیونــد بنیادگرایی با
دموکراســی دارد .بی گمان ممکن است که بنیادگرایان ،اگر در مصر قدرت را بدست
گیرند ،برای پایان دادن به نمایندگی دولت بکوشند .آیین دموکراتیک هرچند در مصر
بیش از آن اســت که غربیان میپندارند ،آنچنان که در ذهنیت شــیعیان ایران یا فتاوی
آیت العظمی سیستانی رسوخ کرده ،عمق نیافته است .ولی ایاالت متحده بهتر است از
چنین آلترناتیوی بگسلد تا از یک دیکتاتوری سکوالر".
شصت ســال پیش ،آنگاه که ایاالت متحده ادیســه ی خاورمیانهیی خویش را آغازید،
بانگ هایی به هواداری از اسالم محافظه کار و گروههای بنیادگرای اولیه ی در پیوند با
راســتگرایی اسالمی نوپا برخاست تا به یاری آن با چپ سکوالر ،ناصر ،کمونیست ها و
سوسیالیستهای عرب بستیزند .اکنون ،پس از شش دهه ،دولت بوش استراتژیی را در
خاورمیانه پی میگیرد که حســابگرانه در خدمت راستگرایی اسالمی مینماید .ایاالت
متحده برای جبران شکســت سیاستش در عراق ،بنیادگرایی شیعه ی این کشور را متحد
خویش میداند و یکی از نظریه پردازان برجسته ی این مبارزه ،آشکارا ایاالت متحده را
به همداستانی با آیت الله ها و اخوانالمسلمین میخواند.
باری ،بازی شیطانی همچنان ادامه دارد...

