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  دد ، ن که می خنآ
  . را نشنيده است خبر هولناک 

 برتولت برشت
 
 
 
 

 به نسبتديده  ، ستم مردمی نمی خواهم تکرار کنم که اگر
، يا فرمايشی تاريخ تاريخ ، روش های مبهوت روند

، و نگاری ، تحريف های زيرکانه و گاه آشکار تاريخی
 ی دخالت های منفعت طلبانه ، سلطهنتيجهوقايعی که در 

خارجی و عوامل داخلی ، بری طلبانه جويانه و توسعه 
د ،ن آگاهی نداشته باش ، آنان و پيشينيان شان رفته است

نمی توانند به ماهيت تله هائی که برای ايشان می گذارند ،
همه ی شکل هادر بنياد  پی ببرند و بدانند که به موازات و

و مبارزات اجتماعی ، تنها آگاهی است که به ضرورت
ديده و اتفاق آگاهانه ی ملت های ستم، برد اتفاق ره می 

است که قادر است راه بندان ها را بشکند و به ايجاد
فريب و. صفوف مستحکم مقاومت آگاهانه منجر شود 

نيرنگ و دروغ و ظاهر سازی و چهره پردازی و دام
گستری های زيرکانه را ؛ از هر جانبی که باشد ،  تنها

 تواند دست کم بی رونق، يامیاين ابزار اساسی است که 
  . کند دست باال ، بی اثر

  
 و  مردم ايران ورود   کنم که راه  تاکيد  اما ، می خواهم 
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 خاور ميانه و بخش های وسيعی از آسيا و آفريقا مردمساير
 آمريکای التين به واقعيت ها را ، با سياست ها و تمهيداتو

 که بخصوص از دين و مذهب؛و پروژه های طوالنی مدت 
.و فرقه گرائی استفاده ابزاری می کند ، بسته اند 

 جز انگشت شمارانی که از سرزنش–روشنفکران منطقه 
–، نه تنها به وظايف تاريخی  –خار مغيالن نهراسيده اند 

 و ضرورت زبان اعی خود برای ايجاد آگاهی و درکاجتم
گاه و ،  مردم ، چندان نپرداخته اند ، بلکه غير مستقيم 

مستقيم ، در ايجاد اين راه بندان و تهاجم ارتجاعی خيلی هم
 همچنانو هنوز و .خود را داشته اند  و امپرياليستی ، سهم

فامير پرويز پويان ، طيچرا که به قول . هم دارند 
، اغلب به لحاظ پايگاه طبقاتی ، به خردهروشنفکر

  .  بورژوازی تعلق داشته است 
 همان–تحقيقاتی از اين دست که ترجمه اش را می خوانيد 

 از؛گونه که تحقيقات معدودی محقق و جامعه شناس منطقه 
  ، می تواند در رفع اين معضل تاريخی موثر–جمله ايران 

  .مع و با حوصله نباشد ، حتی اگر چندان جاد افت
–اين کتاب ، تکه تکه ترجمه شده و در سی و يک قسمت 

 روی همه سايت های– 2006تا روزهای آخر دسامبر 
.متعهد آمده است ، که از همه ايشان قدردانی می کنم 
منتها، به خاطر سرعت کار ، برای تبديل شدن به کتابی در

ری داشته که انجامدو جلد ، نياز به ويراستاری و غلط گي
ضمنا ، راديو صدای همراه در شهر گوتنبرگ ،. شده است 

آن را با صدای مترجم ، پخش کرده که از مدير اين راديو
  . کريم خوش عقيده نيز ، از اين بابت سپاسگزارم 

بخصوص قدر محمد حسيبی را که با ارسال متن انگليسی
که باراو نيز قدر همسرم  مريم اين کتاب برای من ، 

 حوصله و دقت ، از آغاز کار کامپيوتری قسمت های کتاب 
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داده و در مرحله ويراستاری و غلط گيری نهائی را انجام
  .   هميشه و همواره می دانم ،ياور من بوده است 

در هر جای کتاب که پرانتز باز شده و پيش از بسته شدن
.تآمده ، يعنی توضيح از مترجم اس»  م –  « پرانتز 

برای تکميل کار پرزحمت مولف ، بخصوص در رابطه با
ايران ، اين توضيحات را ضروری دانسته ام و به نام

به متن اضافه کرده ام ، اما در ترجمه ، به»  م -« مترجم 
  .وفادار بوده ام کتاب کامال متن 

از همه عزيزانی که در انتشار اين کتاب مرا ياری داده اند،
  . ممنونم 

    

يدون گيالنیفر
2007ژانويه 
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  مقدمه  ناشر

  
 نخستين تحقيقات کامل در باره ی خطرناک ترين

 : آمريکااشتباه محاسبه ی سياست خارجی 
  !گرائی اسالمی  شصت سال حمايت از بنياد

  
  

 آمريکا ، گزارش ناگفته ای است از سياست های بازی شيطان
که در شصت سال گذشته به بيراهه رفته و هدفش توسعه و تقويت 

و استراتژيک   سلطه اقتصادی   تامين طيف راست اسالمی برای
  . در خاورميانه ی زرخيز بوده است   آمريکا

صاحبه رابرت دريفوس ، با مطالعه ای وسيع روی اسناد ، و م
با معماران سياست ، کارگزاران سی آی ا ، ماموران دفاعی و مقام 
های سياست خارجی ، اين واقعيت را مورد بحث قرار می دهد که 

 با طيف راست اسالمی ، مسبب اصلی ظهور آمريکاوحدت تاريخی 
  . تروريسم در دهه ی نود است 

ی دريفوس افشا می کند که در ميان ساخت و پاخت ها و تبان
تندروهای اسالمی ، مالقات  های تاريخ محرمانه ی اياالت متحده با 

 ، اتحاد 1953مخفيانه ی آيزنهاور با رهبر اخوان المسلمين در سال 
مخفيانه ی بعدی اياالت متحده با اين گروه و پشتيبانان سعودی آنان 
عليه جمال عبدالناصر رئيس جمهوری مصر ، نقش حساسی در اين 

  .  است معماری داشته
  می کند  که   ثابت وسواس علمی  و   دقت  با ،  نويسنده 

 چگونه 
برای باز گرداندن ) سی آی ا (سازمان جاسوسی اياالت  متحده 
، آيت اهللا  ) 1332 / 1953( شاه به ايران از طريق کودتای نظامی 
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های ايران را می خرد ، به عربستان سعودی برای ايجاد بلوک جهانی 
ليه جنبش های ملی عربی کمک می کند ، و رابطه ای اسالمی ع

گرايان اسالمی و بانک های بزرگ غرب به  گسترده و پويا ميان بنياد
  . وجود می آورد 

رابرت دريفوس ، هم چون اين ، به روشنی و با دقت کافی که 
از ضروريات کار تحقيقی است ، به ترتيب وقوع حوادث تاريخی 

که سرويس محرمانه ی اسرائيل از ايجاد شرح می دهد چگونه زمانی 
گروه تندرو حماس در فلسطين حمايت کرد ، اياالت متحده چشمش را 

 ، در دهه آمريکابست ، و چگونه طراحان محرمانه ی استراتژی 
هفتاد اسالم سياسی را در خدمت خود کشف و فعال کردند تا ارتشی را 

: فغانستان برپا کنند به نيابت خود برای جنگ عليه اتحاد شوروی در ا
  . ارتشی که به سمت ظهور طالبان به حرکت در آمد و هدايت شد 

ديدی گسترده و اطالعاتی عميق ، تاريخ   ، بابازی شيطان
رفتار دوگانه و استثمار فرصت طلب را که اکنون رعد و برقش 

 عراقی که اياالت متحده در آن از :ازعراق می گذرد ، افشا می کند 
ی تندرو حمايت می کند و با آخوندهای ايران که فکر می اسالمی ها

، بر دولت عراق مسلط باشند  کنند بايد در حاکميت پس از صدام حسين
  . ، دست به يکی کرده است 

 نيست ،  مورد ادعاآنچه در منظراست ، دموکراسی و امنيت
  .  مطمئنا آينده ای سرشار از اشتباه و انفجار و انهدام است  بلکه
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  مقدمه مولف
  
  يک

 
در تاريخ جنگ سرد و دنيای جديدی که در پی داشته است ، 

اين فراز از تاريخ ، به ما می گويد که . فصل نا نوشته ای  وجود دارد 
چگونه اياالت متحده ، گاهی آشکارا و گاه مخفيانه ، فعاالن طيف 

» ن بازی شيطا« . را تقويت مالی  و تشويق کرده استراست اسالمی 
  . بر آن است تا اين حلقه  گمشده ی حياتی را پيدا کند 

به اين دليل که اين سياست ؛ که در شش دهه ی » حياتی « 
 ، اما کمتر مورد بحث  به اجرا در آمده گذشته به صورتی گسترده 

قرار گرفته است ، بخش قابل توجهی از مسئوليت تروريسم اسالمی به 
در واقع ، مقدمات سلطه ی .  عهده داردمثابه پديده ای جهانی را به 

و آسيائی مرکزی آفريقا  برخاور ميانه ، شمال آمريکاکامل امپراتوری 
دست . و جنوبی ، بايد براساس تکيه براسالم سياسی طراحی می شد 

اما ، ثابت شد که اين . کم معماران اين سياست ، چنين اميدی داشتند 
 2001واقعه ی يازده سپتامبر واشينگتن از . يک بازی شيطانی است 

شروع به کشف اشتباه محاسبه ی استراتژيک خود کرد ، که بسيار دير 
  . بود 

اياالت متحده ، چند دهه را صرف توسعه و تقويت اسالمی ها ، 
زير نفوذ خود در آوردن و در عين حال خيانت کردن به آن ها کرد و 

ع ايشان پرداخت به عنوان متحدان خود در جنگ سرد ، به جذب و دف
تا سرانجام باعث ايجاد نيروئی شود که کين توزانه به روی حامی و 

مثل هيوالهائی . و اين گونه بشورد که می بينيم . سازنده خود برگردد 
که رنگ زندگی مصنوعی به خود گرفته اند ، مثل امام های تندرو و 
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ناگهان ، نه آخوندها و آيت اهللا هائی که در چشم انداز کمين می کنند و 
تنها چون رعد و برقی عليه اياالت متحده می توفند ، بلکه برآزادی 
انديشه ، علم دنيوی ، ملی گرائی و چپ ، و عليه حقوق زنان می 

از ايشان ، بعضی تروريست اند ، اما اغلب شان خشک . شورند 
انديشان مذهبی اند که با ذهنيتی قرون وسطائی ، می خواهند تقويم را 

  . برگردانند ) ميالدی ( ن هفتم به قر
 ، دشمن فقط اتحاد 1991 تا 1945در جريان جنگ سرد ؛ از 

بنا به قوانين مانوی ها در عصر خود ، اياالت . جماهير شوروی نبود 
متحده از رهبرانی که با صميميت کافی تن به پذيرفتن برنامه های 

ه برسرسلطه ئی نمی دادند ، يا با غرب و بخصوص اياالت متحدآمريکا
ايدئولوژی ها و نقطه . کامل درگير می شدند ، هيوال می ساخت 

نظرهائی که اين گونه رهبران را می ستودند ، با برچسب های ملی 
گرا ، انسان گرا ، سکوالريسم و سوسياليسم ، مورد سوء ظن قرار می 

در عين حال اما ، عقايدی از اين دست ، بيش از هر جريان . گرفتند 
 بودند ،  و بنياد گرا باعث ترس و وحشت نيروهای نو پای ديگری

يان بنياد گرا. عموما با برخوردهای واکنشی آنان رو به رو می شدند 
 در سراسر مناطق اسالمی ، مبارزه ی سازمان يافته و ،اسالمی 

، بلکه در کوچه و  مجهزی را ، نه تنها در قلمرو زندگی روشنفکری
در طول چند دهه ای که . عقايد پيش بردند خيابان عليه صاحبان اين 

اين مبارزه ی خشونت بار عليه ملی گرائی عرب ، همچنان که عليه 
و ايران ، جريان داشته ،  ترکيه ، هندوستان  ملی گرائی پاکستان ، 

اياالت متحده همکاری نزديک باطيف راست اسالمی را  سرلوحه ی 
  . سياست خود قرار داده است 

ه به اين هم بسنده نکرد و سال های زيادی را اياالت متحد
صرف اين امر کرد که در دامنه ی جنوبی اتحاد جماهير شوروی ، 

اين واقعيت که ملت های حد فاصل يونان وچين . موانع جدی ايجاد کند 
 نقش  مسلمان بودند ، به اين تصور دامن زد که خود اسالم می تواند
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رز فرانسه در جنگ دوم جهانی ی م »ماژينو  « استراتژی خط دفاعی
قوس « به مرور ، نظريه ی ساختن خط سبز به دور . را بازی کند 

. اين نظريه ، فقط دفاعی نبود . ،  شکل مادی به خود گرفت » اسالم 
سياست سازان ماجراجو،  با اين تصور که مسلمانان سرکش جمهوری 

، خودشان جماهير شوروی در آسيای مرکزی  های مسلمان نشين اتحاد
گام هائی  می توانند از درون به صورت نيروی مخرب عمل کنند ، 

  . برای تشويق و تحريک آنان برداشتند 
دين ، سنت و نظام اياالت متحده نه تنها با اسالم ، يعنی با 

عقيدتی صدها ميليون انسان ، بازی کرد ، بلکه اساسا سازمان يافته ی 
ف دين اسالم که پشتوانه اش به خال. اسالميسم را به بازی گرفت 

  .چهارده قرن تاريخ است ، اسالميسم منشاء جديد دارد 
اسالميسم عقيده ای سياسی است که منشاء آن به اواخر قرن 
نوزدهم بر می گردد ؛ مسلکی نظامی و فلسفه ای محاصره شده است 
که راه و روش و اصول آن اساسا نسبت به مسلمان های قرن های 

حتی بسياری از مسلمانان .  انحرافی و فاسد است پيش بيگانه ،
تحصيلکرده ی امروز هم ، نسبت به چنين عقيده ای احساس بيگانگی 

ئی اسالمی بنياد گرا اسالم بگذارند ، يا –چه اسمش را پان . می کنند 
الب تفسير قو اسالم سياسی ، به هر صورت پديده ای نيست که در 

) اصول دين ( لمرو پنج اصل اسالم مسلمانان از زندگی اسالمی در ق
اين . در واقع ، اين اسالم با عقايد دينی مغايرت دارد. قرار بگيرد 

ايدئولوژی استحاله پذيری است که با تشويق ، حمايت ، ، اسالم 
اين . سازماندهی و پشتيبانی مالی اياالت متحده به وجود آمده است 

 به وسيله ی اخوان اسالم ، همانی است که به صورت های رنگارنگ
 ارتدوکسالمسلمين ، آيت اهللا خمينی در ايران ، وهابی های فوق 

 اسامه بن  و  جهادی های افغانستان  و حزب اهللا ،  عربستان ، حماس 
  . الدن نمايندگی می شود 
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اياالت متحده اسالم سياسی را به وجود آورد تا در هريک از 
 ؛ از نخستين مرحله ی ورود مريکاآمراحل پروژه ی ايجاد امپراتوری 

به منطقه تا دخالت های تدريجی نظامی ، توسعه ی اين دخالت ها به 
حضورمستقيم نيروی زمينی و ، در نهايت ، حضور کامل نظامی 
ارتش اياالت متحده به عنوان اشغالگر در عراق و افغانستان ، وردست 

  . داشته باشد  و شريک شايسته  و  رامی 
جاه ، دشمن فقط مسکو نبود ، بلکه ناسيوناليسم در در دهه پن

حال ظهور جهان سوم ؛ از جمال عبدالناصر در مصر ، تا محمد 
اياالت متحده و بريتانيا ، .  مصدق در ايران ، دشمن تلقی می شدند

اخوان المسلمين را که جريانی تروريستی و سازمان مادر طيف راست 
، رهبر ديروز و امروز اسالمی بود ، عليه جمال عبدالناصر

 1953در کودتای سال   . ناسيوناليست های عرب ، به خدمت گرفتند 
که با طراحی سی آی ا صورت )  م –1332 مرداد 28( در ايران 

هی را مخفيانه به مزدوری گرفت که لگرفت ، اياالت متحده آيت ال
صب فدائيان اسالم متحد متع. فدائيان اسالم را پايه گذاری کرده بود 

بعدها ، در همان دهه ، اياالت متحده . اخوان المسلمين در ايران بود 
 بلوکی اسالمی که به رهبری تجسمشروع کرد به بازی کردن با 

پا به راه عربستان سعودی به عنوان نقطه مقابل چپ ناسيوناليست ،  
  .  بود گذاشته 

در دهه شصت ، عليرغم کوشش های باز دارنده اياالت متحده ، 
ناح چپ ناسيوناليسم و سوسياليسم عرب ، از مصر تا الجزيره و ج

برای مقابله با خطری که . گسترش يافت ، سوريه و عراق و فلسطين 
در چشم انداز بود ، اياالت متحده به قصد استفاده از بازوی سياست 

يان وهابی بودند ، با عربستان سعودی به بنياد گراخارجی اش که 
االت متحده در وحدت عمل با ملک سعود و اي. وحدت عمل رسيد 
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برای برپا کردن بلوک ) که بعدها شد ملک فيصل ،( شاهزاده فيصل 
تا پاکستان و افغانستان ، به کاری جدی آفريقا از شمال ، اسالمی 
عربستان سعودی نهادهائی را تاسيس کرد تا طيف راست . پرداخت 

فعاالن مورد حمايت  . فعال کندمذهب وهابی و اخوان المسلمين را 
 1962 مرکز اسالمی را در ژنو ، در سال 1961سعودی ، در سال 

 سازمان کنفرانس اسالمی و 1969وحدت جهانی عرب را ، در سال 
نهادهای مشابه را برپا کردند تا هسته های مرکزی جنبش جهانی 

  .اسالميست ها را ايجاد کنند 
ی  دوباره هديد، با مرگ جمال عبدالناصر و تدهه ی هفتاد در

ناسيوناليسم عرب ، اسالميست ها نقش ستون نگهدارنده ی بسياری از 
در حالی که . رژيم های وابسته به اياالت متحده را بازی کردند 

انورسادات از اسالميست های مصر برای ايجاد پايگاه سياسی ضد 
ناصريست استفاده می کرد ، ژنرال ضياء الحق در پاکستان قدرت را 

ر تصاحب کرده و کشوری اسالمی را بنا نهاده بود ، و در به زو
به سمت کسب ، به رهبری حسن ترابی ، سودان اخوان المسلمين 

قدرت سياسی پيش می رفت ، اياالت متحده با طيف راست اسالمی در 
بنياد در همين زمان ، ارزيابی اياالت متحده از . مصر متحد شده بود 

ی تواند از آنان به عنوان ابزاری برای يان اسالمی اين بود که مگرا
اين .  تهاجم عليه اتحاد جماهير شوروی استفاده کند  سازماندهی

سياست ، بيش از همه متوجه افغانستان و آسيای مرکزی بود که اياالت 
متحده از اين ابزار چون شمشيری برای ازهم دريدن اتحاد جماهير 

ب ايران که خود نسبت با آغاز مقدمات انقال. شوروی بهره می جست
ی داشت ؛ اما با جهل اياالت متحده نسبت به جريان اياالتبه اسالميسم تم

اسالميست در ايران مقارن بود ، بسياری از مقام های رسمی اياالت 
 آيت اهللا خمينی را خوش خيم ارزيابی کردند و حتی اعتبار  ،متحده

 در نتيجه ، اياالت .نامه ضد کمونيستی او را مورد ستايش قرار دادند 
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متحده با اين فاجعه رو به رو شد که نتواند توان حرکت خود در ايران 
  . را درست تخمين بزند 

 ايران ، اياالت متحده و 1979حتی پس از وقوع انقالب سال 
هم پيمانانش نتوانستند درس بگيرند که اسالميسم پديده ای خطرناک و 

ردها دالر صرف حمايت از جهاد اياالت متحده ميليا. مهارنشدنی است 
اسالمی در افغانستان کرد که از طرف اخوان المسلمين و متحدانش 

حتی زمانی که اسرائيل و اردن به صورت پنهانی . رهبری می شدند 
 داخلی سوريه کمک  به تروريست های اخوان المسلمين در جنگ

نی ها کردند ، و آن گاه که اسرائيل گسترش اسالميسم در ميان فلسطي
 کمک   سازمان حماس را مورد تشويق جدی قرار داد و به تشکيل

کرد ، اياالت متحده نه تنها به نقد آن نپرداخت ، بلکه آگاهانه اين 
از اين گذشته ، .حمايت ها و کمک ها را بی خطر ارزيابی کرد 

محافظه کاران جديد در دهه ی هشتاد ، برای معامالت پنهانی با آيت 
  .همداستان شدند،  با بيل کيسی مدير سی آی ا اهللا خمينی ،

حاال .  ، دوران جنگ سرد به پايان رسيد 1990در سال های 
ديگر به نظر می رسيد که فايده ی سياسی طيف راست اسالمی ، زير 

بعضی طراحان سياسی ، اين مساله را مورد بحث . سئوال رفته باشد 
جديدی » ايسم «  آن قرار دادند که اسالم سياسی خطر جديدی است و

آمده ، جانشين کمونيسم به مثابه خطری جهانی » اسالم « که به دنبال 
اين ارزيابی ، در مورد توانائی جنبشی که .  شده است آمريکابرای 

محدود به کشورهای فقير و زير توسعه می شد ، بسيار اغراق آميز به 
ی ، اسالم با اين حال ، هنوز از مراکش تا اندونز. نظر می رسيد 

. سياسی نيروئی بود که اياالت متحده می توانست با آن زد و بند کند
در سال های نود ، . واکنش واشينگتن ، سرهم بندی شده و گيج بود 

رابطه ی اياالت متحده با اسالم سياسی به سلسله بحران های جدی 
در الجزيره ، ايالت متحده برای حمايت از ارتش اين کشور : برخورد 

 روش تنبيهی را نسبت به حرکات اسالمی در پيش گرفته بود ، به که
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. اسالم سياسی الجزيره که نيروی در حال قيام بود ، اظهار عالقه کرد 
و بعد واشينگتن با اسالميست های الجزيره که با سرعت به سمت 

در مصر ، اخوان . تروريسم می رفتند ، باب گفت و گو گشود 
 ؛ از جمله يک گروه خشن زيرزمينی ، برای المسلمين و شعبه های آن

با اين حال اما ، . رژيم حسنی مبارک تبديل به خطری مهلک شدند 
.  اياالت متحده بازی حمايت از آن ها را در دستور کار خود قرار داد

و در افغانستان که در نتيجه ی يک دهه حضور جهادی های اياالت 
کيل و سازماندهی از حمايت متحده داغان شده بود ، طالبان برای تش

حتی زمانی که القاعده ی اسامه بن الدن .  ئی برخوردارشدآمريکا
شکل گرفت ، اياالت متحده در جبهه ی متحدان طيف راست اسالمی 

  . بود قرار گرفته   پاکستان ، عربستان سعودی و خليج
  . و بعد واقعه ی يازده سپتامبر اتفاق افتاد 

با نظر محافظه کاران جديد به  ، دولت بوش 2001پس از 
پس جنگ . توافق رسيد که جهان با نبرد تمدن ها روبه رو شده است 

جهانی عليه تروريسم را سازمان داد و القاعده را به عنوان ويروسی 
با اين . زهرآگين که خود اياالت متحده خالق آن بود ، هدف گرفت 

ليست و طرف حال ، پيش از اشغال عراق که کشوری سکوالر، سوسيا
ئی اسالمی بود ، در جريان اشغال عراق ، و پس از بنياد گرادعوای 

بسيار به صورت اشغال ، اياالت متحده از طيف راست اسالمی عراق 
 عراقی ؛ از آيت اهللا شيعهفعال حمايت کرد و آشکارا اسالميست های 

مثل مجلس اعالی انقالب ، سيستانی گرفته تا احزاب تندرو اسالمی 
مورد حمايت آخوندهای تهران ضمنا می و الدعوه را که همه شان اسال

  . هم بودند ، زير بال و پر گرفت 
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الف و گزاف های برخورد تمدن ها ؛ آن تصادم ساختاری ميان 
غرب و دنيای اسالم ، اگر همانی است که وجود داشته است ، به طرز 

،  جنگ جهانی دومدر ميان تکه پاره های .  بسيارمنحوسی آغاز شد
به سمت دنيائی که .  خواهی نخواهی به سمت خاورميانه لغزيد آمريکا

اگر در نيمه دوم قرن بيستم اياالت متحده . چندان از آن آگاهی نداشت
بندهای خود با اسالم مرتکب اشتباهاتی شده ،  و زد و در روابط 

بی اطالع ئی ها عميقا نسبت به آن آمريکابخشی ازدليل آن اين بود که 
  . بودند 

ی جوان خطه ای آمريکا ، خاورميانه برای 1941تا سال 
ترسناک و عجيب و غريب بود ؛ سرزمين رويائی شيخ ها و 
حرمسراها ، دستارها ، سلطان ها ، حمام های زشت منظر و اندرونی 
های شهوت رانی و عياشی ، واحه های صحرا ، اهرام مصر و 

 از شعر بگيريد تا قصه و –زمان در ادبيات آن . سرزمين مقدس 
 ، خاورميانه سرزمين رمز و رازها و عشق های –سفرنامه نويسی 

 در آن آثار ،  . نبودند   و دين پايبند  پنهانی بود که مردمش به اخالق
هائی تصور می شدند » محمدی«و » مسلمان ها« سرزمين مردم اين 

ان را در هوا می که زشت و ناهنجار و بی تمدن اند و مدام شمشيرش
ترک « در آثار اوليه ، خاورميانه سرزمين دزدان دريائی و . چرخانند 

ت بود که اين زمينه ی ذهنی ، لحن تحقير آميزش را ، به صور» ها 
  .  تا امروزهم حفظ کرده است توارد

 ، 1869مارک تواين در » ساده دالن در خارج « با انتشار 
 ساده دل را که در آن سوی درياها ئی هایآمريکااين اثر تصويری از 

 پردازی  ئی نمونهآمريکادچار سهو و لغزش می شوند ، در جامعه 
عده ای بر آنند که مارک تواين ؛ که  شايد برجسته ترين . کرد 

ئی باشد ، خواسته است با اين کتاب گزارشی از سفر آمريکاهجونويس 
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به هر . اشد  خود به مديترانه و خاورميانه نوشته ب چند ماهه ی
صورت ، اين کتاب در ميان خوانندگان قرن نوزدهم اياالت متحده اثر 

مارک تواين ، بدبختانه با اين اثر در ايجاد . وسيع وعميقی گذاشت 
نگاه مغرضانه نسبت به پديده های اسالمی اثر عميقی گذاشت و در 
ه گذر پر پيچ و خمی از ترکيه ، سوريه ، لبنان و فلسطين ، گويا توج

و وحشی گری سير و سفر می  فقط دور و بر شگفتی های جهل  او
شرقی ) فرسک ( مارک تواين  وقتی از نقاشی های ديواری . کند 

، خواننده را به اشتباه می اندازد که آن نقاشی های روی  حرف می زند
نقاشی های « : می نويسد . ديوار، با پهن شتر در هم آميخته است

ديدم که بر فراز و فرودش تپاله ی شتر انداخته ديواری با سليقه ای 
: يا ، وقتی از دمشق حرف می زند ، می گويد » بودند که خشک شود 

اين ها فناتيک ترين ! اين دمشقی ها چه نفرتی از مسيحی ها دارند « 
دمشقی ها « : و ادامه می دهد » . محمدی های عالم برزخ عربی اند

 هائی بودند که ما  رترين ناکسزشت ترين ، بد منظر ترين و شري
در مقايسه ی بيت المقدس فلسطين با کنده کاری های کالسيک . »ديديم 

شهری در جليله واقع در شمال اسرائيل که می گويند مسيح (  ناصريه 
  : ، مارک تواين می نويسد    ) م –دوران کودکی خود را در آن گذرانده 

  
 نه ويرانی بود ،   ) م –ه ناصري (  اما در کنده کاری های آن جا

نه چرک و کثافت بود ، نه لباس مندرس و ژنده بود ، نه کک بود ، نه 
چهره های زشت بود ، نه چشم های تراخمی و زخمی بود ، نه ضيافت 
مگس ها بود ، نه در قيافه ها غفلت بهت و خرفت وجود داشت ، نه 

، نه از بوی  وراجی و ورد نامطلوب به زبانی ناشناخته در کار بود
  ...  زننده ی شترها خبری بود و 

  
 با وقوع جنگ اول جهانی و از هم –در آغاز قرن بيستم 

« پاشيدن اجباری امپراتوری عثمانی ، هم چون اين شروع جريان 
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 وينستون اياالتبه پشتيبانی بريتانيا و به رهبری تم» بيداری عرب 
 ، و گرترود) ن معروف به الرنس عربستا( الرنس . ا. چرچيل،  ت

اين . ئی شد آمريکا خاور ميانه ی مدرن سرزده وارد آگاهی –بل 
. آگاهی اما ، همچنان بايد از اليه های غفلت وخيال پردازی می گذشت

گزارش های هم جنس بازانه و عاشقانه های صحرائی الرنس 
،  مثل » هفت رکن خرد «عربستان ، از جمله کار معروف او 

ه هائی که از واحه به واحه ی صحرا نوشته اند ، بسياری از سفرنام
ئی ها ، آمريکابرای اغلب . پرفروش ترين کتاب اياالت متحده شد 

. خاورميانه ی خاطره انگيز در فيلم ها  و آوازها  بسته بندی شده بود 
 در آمد ، 1921که در سال » شيخ « اثر رودلف والنتينو به نام 

ئی ها آمريکاورت تصور ذهنی ثابت عربستانی را مجسم کرد که به ص
 که آن را 1921اين اثر ، به همراه آهنگی در همان سال . در آمد 

شعر اين . ئی ها اثر گذاشت آمريکاهمراهی می کرد ، چند دهه روی 
،  تهديدی مبهم و پوچ را به ذهن متبادر » شيخ عرب « آهنگ به نام 

من سينه / ته ای شب ها که تو در چادرت خف« : می کرد و می گفت 
من در  وقتی اين آهنگ را بتی گود» . خيز به سراغ تو خواهم آمد 

 ضبط کرد وبيرون داد ، همان گونه گل کرد که بيتل ها 1937سال 
   . 1977 و لئون ردبون در سال 1962در سال 

در سال هائی که به جنگ جهانی دوم ره بردند ، عده ی انگشت 
 حرفه ای   تخصص ر خاورميانهئی ها در اموآمريکاشماری از 

از قرن نوزدهم تا مرحله ی ورود به قرن بيستم ، اغلب فقط . داشتند 
ئی هائی وارد منطقه می شدند که مبلغان پروتستان ، معلم و آمريکا

پزشک بودند و انجيلی در دست به سراغ مردمی رفته بودند که به 
ری عثمانی ؛ نظرشان ماده خام می آمدند ، يا مسيحی های امپراتو

. بخصوص سوريه و لبنان ، بودند تا برای شان وعظ وخطابه کنند 
   دوج بليس ، و برادران پسرش هوارد  دانيل بليس ،  پيشاهنگانی مثل

، که کالج ) کشيش ديويد استيوارت دوج و ويليام ايرلی دوج ( 
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ئی بيروت را در سال آمريکاپروتستان سوريه را علم کردند و دانشگاه 
دختر يکی از مبلغان مذهبی ،  راه انداختند ، و مری ادی 1920ی ها

که کلينيک لبنان را بنيان نهاد ، چراغ شان را در استان های عربی 
بليس ها ، دوج ها و ادی .  امپراتوری عثمانی روشن کردند  سواحل

ها ، بعدها والدين ، پدربزرگ ها، مادر بزرگ ها و جد سازمان 
مناطق عربی شدند که پس از جنگ جهانی دوم  در آمريکاکليسائی 

  . ظهور کرد 
  

  چهار
  

 ، فرانکلين دالنو روزولت به جست و جوی 1945در سال 
روزولت به همراه ابن . نفت به شرق رفت و اسالم خود را برپا کرد 

سعود پادشاه عربستان سعودی ، هدايت کشتی سرنوشت ساز و 
اياالت متحده ، آغاز واقعی پرمخاطره ای را به عهده گرفت که برای 

اياالت متحده ، . درگيرشدن در مسائل سياسی و نظامی منطقه بود 
سرمست از پيروزی ، خود را در نقش ابرقدرت جهان ارزيابی می 

حضور فعالش برای طرفدارانش بسيار ساده و گرامی ، برای . کرد 
ی رهبران نسل سياسی پس از جنگ جهان. ديگران اما ، ترسناک بود 

ئی ، چه آمريکادوم اياالت متحده ، صميمانه باور کرده بودند که روح 
، وان ضرورت ، در عرصه واقعی زندگیبه صورت تمثيلی ، يا به عن
در واقع تعريف هنری ليوس از  اين ، . جهان را فتح خواهد کرد 

  » . ئی بود آمريکاقرن «
آن زمان ، خاور ميانه در ورای غرب صنعتی و ژاپن ، به 
صورت مهمترين منطقه ی حياتی ی استراتژيک ، در حال پديدارشدن 

باوجود کمبود متخصص ، مهارت های زبان و آشنائی فرهنگی . بود 
با تمدن پيچيده ی منطقه ، اياالت متحده با تکيه بر ميسيون های 

 در رومان  .  می کرد  حرکت و منطق قدرت بيکران ،  امپراتوری 
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ن می لر ، ژنرال کامينگز قهرمان داستان ، نورم» برهنه و مرده « 
پيامبرانه خبر از آينده ای می دهد که در آن رشد بی شفقت قدرت 

  : زنجير پاره می کند  ،  در جنگ جهانی دوم آمريکا
  
   من از دوره ای حرف می زنم )ژنرال کامينگز می گويد ( 

رت کشورهائی هستند که قد. که اسمش را انرژی تاريخی می گذارم 
... پنهانی دارند ، منابع نا پيدا دارند ، سرشار از انرژی بالقوه اند

نيروی ناشی از حرکت اين کشورها، يک سازمان است ، يک قوه 
به لحاظ تاريخی ، هدف اين جنگ ... فعال و جد و جهد موزون است 

وقتی شما ...  به نيروی محرکه است آمريکاترجمه ی انرژی بالقوه ی 
کنيد ، مواد می سازيد و ارتش به هم می زنيد ، قدرت خلق می 

خالء ما به عنوان . سازگاری و هماهنگی خود را پژمرده نمی کنند 
يک ملت ، با قدرت مهارگسيخته پرشده است و من می توانم به عرض 

  . شما برسانم که ما اکنون بيرون از آب های راکد تاريخ ايستاده ايم 
  

يای اسالم  به جريان در آمد ،  در دنآمريکازمانی که انرژی 
 التزامی طوالنی نسبت به گروه های کوچک را آغاز  متحده اياالت

  . ،  به هيچ تفاهمی نرسيد  کرد ، اما با نيروهائی که وارد معامله شد
 دوم ، مطالعات خاور ميانه ای اياالت  تا پس از جنگ جهانی

به نيمه ی مستقل متحده ، در معنی و بالقوه وجود نداشت ، يا موکول 
با ايجاد نخستين مرکز مطالعات خاور نزديک در . الهيات می شد 

 مراکز امور 1947دانشگاه پرينستون اياالت متحده ، پس از 
خاورميانه که بخشی از آن را دولت حمايت مالی می کرد ، پی در پی 

اما هنوز خيلی مانده بود که اياالت متحده از . از زمين جوشيدند 
  ازی متخصص اکادميکی برخوردار شود که درک و فهم کافی کادرها

  . سياست ها ، فرهنگ و مذهب داشته باشند
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از فرانکلين دالنو روزولت به بعد ، پيشاهنگان سياست اياالت 
انگاری که طرف .  کليشه های گمراه کننده بودند ، دربندمتحده 

ن دالنو فرانکلي. صحبت های عرب شان از دنيائی ديگر آمده بودند 
روزولت ، پس از مالقات با ابن سعود ، در بازگشت به واشينگتن ، 
هيجان زده و توگوئی که از در ورودی دنيای ديگری بازگشته باشد ، 

من اصال نمی توانم تصور سلطان سعودی را که مثل شاهين « گفت 
سلطانی فرورفته در صندلی طالئی که شش : بود از ذهنم دور کنم 

دوسال بعد ؛ هری ترومن ، چنين تصويری » . بودند غالم برگردش 
  :  از رهبران سعودی به دست می دهد 

عرب های قديمی ی منطبق با کتاب مقدس ، با موهای « 
د ، گالبتون طالئی ، و آويخته در اطراف گونه و چانه ، ردائی سپي

کيفيت  «  و آيزنهاور عرب ها را بدين گونه رد کرد که  » .همه چيز
گزارش های  » . نامطمئنی دارند ، مثل ترقه و پر از تعصب اند بسيار

رسمی که توسط مقام های رسمی اياالت متحده نوشته شده ، پر از اين 
در . گونه اطالعات کليشه ای در مورد عرب ها و مسلمان هاست 

ئی که چيزهائی از آمريکاشصت سال بعدی ، انبوهی از عرب شناسان 
، سعی کردند با اين کليشه ها درگير شوند ، اما خاورميانه می دانستند 

  . موفق نشدند 
  

  پنج
 

 به لحاظ سياسی و نظامی آمريکاوقتی زمان آن رسيد که خود 
در خاورميانه در گير شود ، درک رومانتيک و خيال پردازنه ی 

ئی از زندگی عرب ها ، گرايش های نژادپرستانه و تصور کافر آمريکا
باعث ايجاد ترکيب و پيش زمينه ای مهلک شده بودن مردم اين خطه ، 

 را آمريکاشايد آن پيش زمينه ها و کليشه ها ، طراحان سياسی . بودند 
 بودند که مسلمان ها جنگجويانی درنده  به اين نتيجه رهنمون شده
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 مسلمان  شايد باور کرده بودند که شدت تعصب عقايد مذهبی. خويند 
. بر کمونيسم خدا نشناس خواهد کشاند ها ، آنان را به مقاومت در برا

شايد اين تصور وجود داشت که درساختار مذاهب سنتی جنوب غربی 
اما ، هرگز اين فکر در ذهن . آسيا ، برج و باروئی طبيعی وجود دارد 

مقام های رسمی اياالت متحده خطور نکرد که سازمان های اسالمی ؛ 
نسبت به پديده ی قديمی مثل اخوان المسلمين ، به لحاظ کيفی کامال 

به طور يقين ، با پيشرفت جنگ سرد ، به نظر . روحانی متفاوت اند 
می رسيد دشمن بزرگ که اتحاد جماهير شوروی بود ، دست در دست 
شريکش که ناسيونابليسم عرب بود ، با اسالم به مثابه دشمن عمومی 

  . رو به رو شده اند 
ه موازات آن جنگ از بعضی جهات ، اصال می شود گفت که ب

سرد معروف ميان شرق و غرب، جنگ سرد ديگری در خاورميانه 
پرزيدنت هری ترومن ، مسئوليت اياالت متحده در . جريان يافته بود 

  به جای نيروهای بريتانيائی وآمريکاقبال يونان و ترکيه و جايگزينی 
 اعالم کرد و در آذربايجان شمال 1947ايفای همان نقش را در سال 

حضور . با اتحاد جماهير شوروی به تقابل برخاست ، ايران 
لندن ، يونان و ترکيه ، و بعد : امپراتوری بريتانيا در حال افول بود 

جای خالی عقب نشينی . هندوستان و فلسطين را ترک گفته بود 
امپراتوری بريتانيا را فقط اياالت متحده بايد پر می کرد تا اين نقاط به 

بعدها ، . ( کننده ی اتحاد جماهير شوروی تبديل نشوند هدف های اغوا 
تحقيقات نشان دادند که نه استالين می خواست و ظرفيت آن را داشت 

، نه  که مهار امور خليج فارس و خاور ميانه را به کف گيرد
  .) خروشچف 

اين . شکار است آاهميت استراتژيک خاور ميانه ، برهمگان 
 آمريکا  و ژاپن متحدان برای اروپا اهميت ، منبع ضروری انرژی 

در آن زمان ، اياالت متحده از بابت نفت . بود ، و همچنان هم هست 
متکی به خليج فارس نبود ، بلکه تکيه اش بر ونزوئال ، تکزاس ، 
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اروپا وژاپن اما ، نوميدانه برای بقای . لوئيزيانا و اوکالهما بود 
ق آميز نيست اگر بگوئيم که به اغرا.  روزانه خود به خليج نياز داشتند

 ، دفاع از اروپای غربی ، بدون داشتن آمريکانظر طراحان سياست 
عليرغم مشکالت . طرح موازی برای مهار خليج فارس ، منطقی نبود

داخلی قدرت های غربی ، سلسله ائتالف ها و پيمان های دفاعی مثل 
موسوم به پيمان ناتو ، سازمان عقيم مانده ی دفاعی خاورميانه سنتو ؛ 

بغداد ، را سازمان دادند که جملگی عليه اتحاد جماهير شوروی هدايت 
ضمنا ، واشينگتن و لندن ، کشور به کشور شروع کردند به . می شدند 

 و مشوق ايجاد   عليه نيروهای چپ پشتيبانی از طيف راست اسالمی
  .  شدند  »بلوک اسالمی « 

ذهب و فرهنگ در خاور برای آنهائی که اطالع چندانی از م
 ، وزرای آمريکا و از آن جمله روسای جمهوری –ميانه نداشتند 

 ، طيف راست اسالمی برای –امورخارجه و مديران  سی آی ا 
حتی اگر مذهب مورد نظر از . سواری اسبی رام به نظر می رسيد 

خارج آمده بود ، معيار تشخيص اين مديران برای انتخاب ، ميزان 
نی بود که مردم نسبت به آن مذهب و رهبرانش از خود شور و هيجا

در جست و جوهای اين مديران برای انتخاب متحد . نشان می دادند 
 تا روی سکوالريسم  بست بهتر می شد شرط   روی اسالم  تاکتيکی ،

 اين در حالی  ) . م –که مذهب را در حاکميت سياسی سهيم نمی کند  ( 
ه را پنجه های مسکو ارزيابی می بود که سکوالريست های منطق

کردند و متمرکزترين ايشان ، به صورت خطرناکی عليه شاهان و 
بعد از جنگ جهانی دوم ، در . نخبگان سنتی منطقه ايستاده بودند 

فهرست ملت هائی که شاه داشتند ، نه تنها عربستان سعودی و اردن ، 
  . بلکه مصر ، عراق ، ايران و ليبی هم قرار داشتند 

 ، مراکز مطالعات نظامی خاورميانه در 1950در سال های 
اياالت متحده ، در بسياری از دانشگاه های اياالت متحده علم شدند و 

محصول اين مراکز ، عرب شناسان و شرق . به کار جدی پرداختند 
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 آنان را به نظر دادن در آمريکاشناسانی بودند که طراحان سياست 
سی آی ا  و وزارت . فرا می خواندند مورد پيچيدگی های منطقه 

ئی آمريکاامورخارجه ، به جذب فارغ التحصيالن دانشگاه های شرقی 
که از آموزش باالئی برخوردار بودند و به زبان های عربی ، ترکی ، 
. فارسی ، اردو و ساير زبان های خاورميانه تسلط داشتند ، پرداختند 

به عنوان عرب شناس و به اين ترتيب ، گروهی از اين متخصصان 
شرق شناس در دولت اياالت متحده مرکز ثقلی را تشکيل دادند که 

با اين حال ، بنا به شهادت . حداقل درک عملی از منطقه را داشتند 
های خود آنان ، عده ی کمی از ايشان به مطالعه ی کافی در مورد 
اسالم پرداختند و در عوض خود را در پيچ و مهره های موارد 

بسياری از اين عرب . تصادی و سياسی ، متمرکز و مشغول کردند اق
شناسان ، معتقد به عدم دخالت دين در دولت  بودند و هيچ تمايلی به 

به عکس ، بسياری شان در واقع به طور .  نداشتند بنياد گرااسالم 
خيلی شان اسالم را . وسيعی به ناسيوناليسم عرب گرايش داشتند 

  .نی شده ای از عصر گذشته می ديدند مظهر کهنه و بايگا
با اين حال ، جنگ سرد که درگرفت ، آن دسته از مقام های  
سی آی ا  و  وزارت امور خارجه که در سمت ناسيوناليسم عرب 
. ايستاده بودند ، به طور فزاينده ای مورد بی اعتنائی قرار گرفتند 

سرد و نظريه های اين بخش ، مورد حمله ی بخش درگير در جنگ 
اين گروه ، بر آن بودند تا هرکسی را . طرفداران اسرائيل قرار گرفت 

تلقی می کرد ، تضعيف و از ميدان به در » عرب گرا « که خود را 
 ، دوره ی عربيست ها به طرز فزاينده ای 1970در سال های . کنند 

از آن زمان ، فعاليت طرفداران صهيونيست ها . رو به فترت گذاشت 
آسای ايدئولوژيکی را عليه  اينان ، حمالت رعد. فزايش يافت شديدا ا

بيست هائی که در حاکميت سياسی و بخش های آکادميک باقی مانده عر
داستان يک نخبه ی : بيست ها عر« کتاب . بودند ، سازمان دادند

کاپالن نوشته شد ، .  به قلم رابرت د1993که در سال » ئی آمريکا
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از زمان انتشاراين کتاب ، . می دهد اوج اين کوشش را گزارش 
. حمالت جدی به عرب گراها  تبديل به کارخانه ای پرکار شده است 

 ، همه ی عربيست ها در مراحل مقدماتی نقشه ی جنگ  در عمل
همه ی عربيست ها . عراق ، از موقعيت های خود برکنار شدند 

ا کنار دولت بوش ب. به اين جنگ مخالف بودند  سرسختانه با ورود 
هائی که در نقطه ی زدن آنان ، نقشه ی پيش بردن جنگ را با آدم 

آدم هائی که جز آتش ، از چيزی سر در . تضمين کرد  مقابل بودند ،
  . نمی آوردند 

  
  شش

 
بعضی ها ممکن است به اين بحث بپردازند که نه اياالت متحده 

ير آن که به وجود آورنده ی اسالم بوده است ، نه ايجاد کننده ی مغا
درست است ، اما برای پرداختن به اين ادعا ، . ئی است بنياد گرا

ضروری است که به بسط دادن مقايسه ی آن به طيف راست مسيحی 
  . ئی بپردازيم آمريکا

از دوران استعمار ، مسحيت محافظه کار و بشارت دهنده 
ا ، با ام.  پديدار شد آمريکاپروتستان ، به تعداد و در ابعاد وسيعی در 

دريافت ديگر ، پديد آمدن راست مسيحی در اياالت متحده ، بر می 
 که مقارن است با شکل گرفتن اتحاد کشيش 1970گردد به سال های 

اکثريت « تيموتی الهای در کليسا های کاليفرنيا ، به وجود آمدن 
به وسيله ی کشيش الهای و جوی فال وی ، و نقش اين دو » اخالقی 

ائتالف مسيحی » سياست ملی « در علم شدن شورا در مرد و ديگران 
و به وجود آمدن سازمان هائی مثل امپراتوری شبکه ی پت رابرتسون 

تا آن زمان ، . و مرکز دکتر جيمز دابسون که نظر به خانواده داشت 
 نيروئی نوبيناد بود که در سه  مسحيت محافظه کار از نظر سياسی
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فته بود ، به خود آگاهی رسيده بود و دهه ی گذشته با نرمی سازمان يا
  . از نظر سياسی حرکتی پر قدرت بود 

 اياالتتم. اين تعريف ، در مورد اسالم هم مصداق دارد 
از همان سال های . ارتجاعی در اسالم ، به قرن سيزدهم بر می گردد 

اوليه اسالم ، تاريک انديشان ، مخالفان علم و معرفت و روشنفکری ، 
 ، با طرفداران روشنگری ، قرآن ل و مال نقطی های مخالفان تعق
.  معتدل و غير افراطی به جدل و رقابت برخاستند اياالتپيشرفت و تم

در دوران های اخير ، مرتجعين مسلمان سد راه نوگرائی شدند ، در 
مقابل آموزش های پيشرو ايستادند و برای آزادی های جديد و حقوق 

 –اين حال ، تا زمان پديد آمدن جنبش پان با . بشر مانع ايجاد کردند 
همان سيد جمال الدين اسد آبادی که (    اسالميک جمال الدين ال افغانی 

حاکميت اسالمی ها در ايران مجسمه اش را به عنوان عنصر مبارز و ضد 
 در اواخر سال های    ) م –استعمار در اسد آباد همدان ساخته است 

 المسلمين به وسيله حسن ال بنا  در  ميالدی ، تاسيس اخوان1800
ل عال مودودی در سال ابو ميالدی و ايجاد گروه پاکستانی 1928
 ميالدی که درجريان آن ها طيف راست اسالمی ، الهايزها ، 1940

فال ول ها و رابرتسون های خود را پيدا کرد ، ارتجاع مورد نظر ما 
اسالميست ها ، اين . به اين صورت شکل نگرفته و فعال نشده بود 

جنگ های فرهنگی خود در خاور ميانه را همان گونه سازمان دادند 
و داليل شان هم . که همتای طيف راست مسيحی شان در اياالت متحده 

  . مشابه هم بود 
درست به همان گونه که طيف راست مسيحی از کمک های 
مالی ثروتمندان جناج راست خيريه دهنده ، بخصوص صاحبان نفت 

اس و ميدوست بهره مند شد ، طيف راست اسالميست ها هم از تکز
خزانه ی بيکران ثروتمندان نفتی برخوردار شد ، که از آن جمله می 

و . توان خانواده های رده ی باالی عربستان سعودی و خليج را نام برد
همان طور که طيف راست مسيحی با پيدا کردن هم پيمانان مناسب 
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ری خواهان شکل گرفت ، طيف راست خود در جناح راست جمهو
اسالمی هم ، با درکی مشابه و در ترکيب با جناح راست طراحان 

در واقع ، جريان های حمايت .  ، تاسيس شد آمريکاسياست خارجی 
در  و طيف راست اسالميست ،   بی دريغ از طيف راست مسيحی

دوره ی رونالد ريگان شديدا به هم نزديک شدند و در يک نقطه ی 
در اين تمرکز ، حاميان مشتاق ، هر دو . عمومی تمرکز پيدا کردند 

ئی ها را آمريکابعضی . جانب را از پشتيبانی های خود مطمئن کردند 
جنگ سرد چنان کور کرده بود که فعاالن نظامی طيف راست مسيحی 
و طرفداران پرحرارت صهيونيست اسرائيل ، با شور وشعف فناتيک 

  . حمايت قرار دادند  ردهای افغانستان را مو
يان مسيحی و مسلمان ، زمينه های ديگری بنياد گراتشابه ميان 

هردو، در مورد باورهای خود به يقين مطلق اعتقاد دارند و . نيز دارد 
دو ، براساس اين  هر. اين اعتقاد را در عمل به نمايش در می آورند 

تابند ، از دين باورهای مطلق ، اختالف عقيده و ترک دين را بر نمی 
برگشتگان را با برچسب ارتداد محکوم می کنند ، ايشان را المذهب ؛ 
پس مستحق مجازات می دانند و آزادانديشان را فاسد و تباه و لعنت 

هردو جريان ، باور دارند که . شده و شايسته ی هالکت  تلقی می کنند 
ی اولی ها که طيف راست مسيح. مذهب و سياست حکم واحد دارند 

است ، دومی » ملت مسيحی   «آمريکاباشند ، اصرار می ورزند که 
ها که طيف راست اسالمی باشند ، بر آنند که يا مسلمان ها بايد تحت 

 سياسی خليفه قرار گيرند ، يا تحت حاکميت –حاکميت قدرتمند مذهبی 
هردو جريان ، خشک . مطلق قوانين خشک و انعطاف ناپذير شريعت 

. نه ای را در ميان پيروان خود دامن می زنند انديشی کورکورا
بنابراين ، اصال اتفاقی و عجيب نيست که در ميان پيروان مسيحيت و 

 ، جهان ما در واقع در معرض تصادم هولناک تمدن ها بنياد گرااسالم 
  . قرار گرفته باشد 
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  هفت

  
جنگ عليه تروريسم ، دقيقا غلط ترين راه برخورد با اسالم 

شکل . اين درگيری ، به دو صورت شکل می گيرد . ت سياسی اس
وانمود می کند که تهديد ويژه ای که القاعده سازمان داده ، ، اول 

شکل . ئی ها را به خطر انداخته است آمريکازندگی عادی و امنيت 
و  در خاورميانه  رشد طيف راست اسالمی  نتيجه می گيرد که ، دوم 

  . جدی سياسی رو به رو کرده است جنوب آسيا ، جهان را با مسائل
 در رابطه با القاعده ، دولت جرج بوش آگاهانه در مورد 

القاعده آن قدرت عجيب . تهديدی که ارائه کرده است، اغراق می کند 
القاعده آن قدرتی نيست . و غريبی که دولت بوش ادعا می کند ، نيست 

واند تهديدی برای و نمی ت.  را نابود ، يا فتح کند آمريکاکه بتواند 
ئی ها را آمريکاممکن است القاعده بتواند . هستی اياالت متحده باشد 

بکشد ، اما به سالح های کشتار جمعی دسترسی ندارد ، و تقريبا 
اگر چه دادستان کل اياالت . مطمئنا هرگز هم دسترسی نخواهد داشت 

 از متحده پس از واقعه ی يازده سپتامبر مدعی شد که القاعده بيش
 دارد ، اما واقعيت اين است که اين آمريکاپنجهزار عنصر اجرائی در 

تشکيالت در درون اياالت متحده هسته ها ، واحدها و عناصر چندان و 
از صدها مسلمانی که پس از يازده سپتامبر در . کارسازی ندارد 

اياالت متحده بازداشت شدند ، هيچ کدام شان هيچ رابطه ای با 
در ظرف سه و سال نيمی که از واقعه ی . داشته اند تروريست ها ن

 يا –سپتامبر می گذرد ، حتی يک اقدام خشونت بار از القاعده  يازده 
در اياالت متحده گزارش نشده   –گروه تروريست اسالمی ديگری 

نه هواپيما ربائی شده ، نه بمب گذاری شده ، و نه حتی گلوله   : است 
  هيچ رابطه ای ميان القاعده و عراق. ت ای از اين سو شليک شده اس

به اثبات نرسيده ، سهل است ، رابطه ای نيز ميان القاعده و ساير 
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کشورهای جهان اسالمی ، مثل سوريه ، عربستان سعودی و ايران ، 
خالصه آن که تهديد القاعده ، نمايشی قابل . به اثبات نرسيده است 

  . تغيير است 
ر جنگ رسمی ، راه حمله به القاعده  دآمريکااستفاده از ارتش 

نيست که در موجوديت خود ، بر می گردد به نظام اطالعاتی و تشتت 
اين . سر از جائی ديگر در آورد، جنگ افغانستان . و ضعف موجود 

جنگ ويرانگر ، نه توانست رهبری القاعده را نابود کند ، نه توانست 
، و نه توانست کشوری طالبان را از بين ببرد که پراکنده شده است 

. جنگ زده را که به خاک سياه نشسته بوده است ، به ثبات برساند 
برعکس ، با شرکت جنگ طلبان و دسته های قبلی طالبان ، فقط 

تازه از اين هم . توانست باعث ايجاد دولت مرکزی ضعيفی شود 
فاجعه آميزتر ، جنگ عراق نه تنها خطائی بزرگ و اساسا غير 

، بلکه اتفاقی بود که هيچ ربطی به جماعت بن الدن ضروری بود 
يکی از ناظران در اين مورد گفته است که حمله به عراق . نداشت 

درست به آن می توانست بماند که فرانکلين روزولت در پاسخ به حمله 
استفاده از . ژاپنی ها به پرل هاربر ، به مکزيک لشکر می کشيد 

ل القاعده ، عمال بی فايده و در حکم زمينی مث سرارتش عليه عامل بی 
مثل افسانه های مضحک قديمی . پذيرش شکست به دست خويش است 

که از جنگ ها ساخته اند ، به جای هر سری که موشک های ليزری 
پرانده اند ، هرحمله ای که تفنگ داران دريائی به درون استحکامات 

 شبيخونی که اسالميست ها کرده اند و گردنی را زده اند ، يا هر
هليکوپترهای توپدار اسرائيل به مناطق حماس و حزب اهللا کرده اند و 
هر حمله ای که با موشک های کروز به سنگرهای دور افتاده صورت 

اما چون جنگ افغانستان و عراق دقيقا . گرفته ، سه سر نشسته است 
با سياست های توسعه طلبانه دولت بوش برای برپا کردن امپراتوری و 
جنگ اشغالگرانه منطبق است ، و از آن جا که اياالت متحده را به 

تا قلب آسيای مرکزی کشانده آفريقا حضور گسترده ی نظامی از شرق 
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و ملت های افغانستان و عراق ، حتما  اند ، اين دوجنگ عليه کشورها
مسائلی مثل استفاده از کماندوها و نيروهای . بايد صورت می پذيرفت 

ک ديپلماسی خشک انديش ، اقدام قانونی و تنظيم مخصوص با کم
ادعانامه ، هماهنگ کردن کوشش های بين المللی و معيارهای قضائی 

در  وسيعی   به طرز  شوند ، مطرح   که می توانستند  دفاع از خود ،
  .  شدند ناديده گرفتهدولت بوش 

با اين حال ، مورد ادعا اين است که هنوز می شود القاعده را 
مساله بزرگ تری ، که مربوط می شود به رشد قدرت . ست داد شک

، بازهم پيچيده تر از اين  ئی اسالمی در خاور ميانه و آسيابنياد گرا
  . حرف هاست 

تا طيف راست . طبعا ، مساله اول به مساله دوم مربوط است 
اسالمی متوقف نشود ، همواره اين امکان وجود دارد که القاعده تجديد 

يا ، در عراق پس از تجاوز نظامی اياالت متحده ، سازمان . د حيات کن
های جديدی به سبک القاعده ظهور کنند و به ترسيم خطوط ضد 

يا ، يکی ديگر از . ئی و انزجار از اياالت متحده  بپردازند آمريکا
گروهای تروريست طيف راست اسالمی ، مثل حماس و برادر خوانده 

حد گروهی که حدود فعاليتش بيشتر محلی اش حزب اهللا ، بتوانند از 
. تبديل شوند ، با جاه طلبی بين الملی ، است ، به گروه بزرگ تری 

گروه های خشونت گرائی که در خاور ميانه به وجود آمدند و به 
تروريسم گرايش پيدا کردند ، کمک های مالی ، تائيديه های مذهبی و 

ئی تامين بنياد گراهای هنگ های تازه نفس خود را از آن دسته نهاد
کرده اند که در سه دهه ی گذشته ، مثل قارچ تقريبا در همه ی 

در خاورميانه ، نيروهائی از اين گونه . کشورهای اسالمی روئيده اند 
که وابسته به اسالم سياسی اند ، مثل ظرف آبی که روی اجاق می 
جوشد و بخارش به صورت مداوم در هوا پخش می شود ، به جوش 

از اين ظرف آب ، جريان های تندرو و پی . خروش در آمده اند و
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گيری خارج می شود که بال فاصله جذب يکی از گروه های تروريست 
  . فعال می شوند 

اياالت متحده چه می تواند بکند که شعله را پائين بکشد ؟ و 
  حرارت سياسی ی زير جنبش اسالمی را کاهش دهد ؟ 

دلجوئی از مسلمانان خشمگين  به  ايد ب اول آن که اياالت متحده 
، دنبال سازمان های مثل اخوان  بپردازد که در ادامه ی همين خشم

المسلمين می گردند تا در آن ها متمرکز شوند و آرامش خاطر پيدا 
البته ، نه باعث همه ی اين خشم ها و ناراحتی ها اياالت متحده . کنند

 تسکين و چاره جوئی همه ی است ،  نه اياالت متحده قادر است باعث
با اين حال ، دست کم اياالت متحده می تواند گام های مهمی . آنها شود 

بردارد که در نتيجه ی آن ، خرمن چينی ی  طيف راست اسالمی از 
در همکاری با سازمان های ملل . مسلمانان به تنگ آمده ، کاهش يابد 

 تواند به کاهش در متحد ، اروپائی ها و روس ها ، اياالت متحده می
اين نتيجه ، فقط با . گيری ميان فلسطينی ها و اسرائيلی ها کمک کند 

عدالت برای فلسطينی . تضمين عدالت برای فلسطينی ها مقدور است 
ها ، يعنی ايجاد کشور مستقل فلسطين که از نظر جغرافيائی و 

غال اقتصادی پايدار باشد ، يعنی تخليه مناطقی که غير قانونی به اش
اسرائيلی ها در آمده است ، يعنی بازگشت کامل اسرائيل به پشت 

تنها با چنين . و تقسيم عادالنه و ثبات اورشليم ،  1967مرزهای 
اقدامی بهانه ی اساسی از دست طيف راست اسالمی در سراسر جهان 

  . در خواهد آمد
دوم آن که اياالت متحده بايد دست از ادعای حاکميت 

عقب نشينی از ادعای امپراتوری براين منطقه ، . ردارد برخاورميانه ب
ايجاب می کند که اياالت متحده نيروی نظامی خود را از افغانستان و 

 خليج فارس را  پايگاه های نظامی خود در  عراق عقب بکشد ، 
برچيند ، امکانات و تسهيالت نظامی خود در منطقه را کاهش دهد ، 

. طيل و فروش اسلحه را متوقف کند هيئت های آموزش نظامی را تع
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بسياری از ديپلمات های اياالت متحده که در منطقه کار کرده اند ، می 
 در خاورميانه ، مثل نفتی آمريکادانند که توان تحريک حضور نظامی 

اياالت متحده . است که بر شعله های خشم و انزجار مردم پاشيده شود 
. رس و خاورميانه را ندارد حق هيچ گونه ادعائی نسبت به خليج فا

آينده ی روابط اقتصادی و مناسبات سياسی اين منطقه را ، حتی اگر 
مغاير با خواسته های اياالت متحده باشد ، رهبران سياسی کشورهای 

  . منطقه بايد رقم بزنند 
سوم آن که اياالت متحده بايد دست از جست وجوی راه هائی 

 ، 2001از سال . طقه بردارد برای تحميل اولويت های خود بر من
با نقطه » خاورميانه بزرگ تر « اياالت متحده با اين ادعا که 

 در مورد دموکراسی منطبق خواهد بود ، صدمات بی آمريکانظرهای 
ليست های تند رو در دولت آبرای ايد. شماری به منطقه زده است 

دموکراسی در دنيای عرب و  فراخوان بوش برای تامين  بوش ، 
ايران ، بهانه ای بوده است برای دخالت در امور اين ملت ها و تشديد 

حتی با ديدی سطحی نسبت به .  درگير کردن اياالت متحده در منطقه
ارزش ها ، متوجه می شويم که اين حضرات عمال منکر اين واقعيت 

بنا به اراده ی ، اند که ملت های خاورميانه ، خود بايد دموکراسی را 
هر گونه دخالتی .  های خود ، و در زمان خود پيدا کنند ملی ، گام

برای ايجاد اصالحات ، در واقع نه تنها تن در دادن به شکست است ، 
بعضی از اين . بلکه اهانت به کشورها و ملت های خاورميانه است 

کشورها ، ممکن است زمينه های اجتماعی اصالحات را داشته باشند ، 
تغييرات دموکراتيکی که به خدمت . اشند بعضی ممکن است نداشته ب

تقويت طيف راست اسالمی در آيد و در نهايت اخوان المسلمين را در 
، يا الجزيره به قدرت برساند ، هدف های  قاهره و دمشق و رياض

نتيجه ی اين سياست، کشورهای . مورد ادعا را برآورده نخواهد کرد 
اياالت . واهد سپردبيشتری را در منطقه به دست اسالميست ها خ
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متحده بايد در رابطه با دموکراسی در جهان اسالم ، دست از اين 
  . سياست بردارد 

چهارم آن که اياالت متحده بايد طبل جنگش را عليه ملت های 
 که هنوز در سلطه ی – مثل ايران و سودان –ستمديده خاورميانه 

ديدها ، اين ته. حکومت های اسالمی پرپر می زنند ، خاموش کند 
. مستقيما ملت های خاورميانه را نشانه رفته است ؛ نه دولت هاشان را 

ئی که اين مناطق را فرا گرفته ، هنوز برتارک آمريکاامواج اسالميسم 
پيش از آن که اين موج عقب بنشيند ، و تا زمانی . قدرت نشسته است 

لت که نيروی بر آمده از دهه ها هنوز در حرکت باشد ، ممکن است م
اياالت متحده اما ، بايد به . مد آن شوند  و های ديگری نيز تسليم جزر

اين حقيقت پی ببرد که تهديد و زور و عزم جهانگشائی،  نتيجه ای جز 
  . تقويت اسالميسم ندارد ، و عمال نقش صدور امريه را دارد 

رهائی واقعی خاورميانه ، در گرو اقدام روبه رشد نيروهای 
 و پيشرفت مردمی است که به اسارت اسالم گراها سکوالر و آموزش

اين کوشش ممکن است دهه ها طول بکشد ، اما بايد از . در آمده اند 
در هيچ . شروع شود  بدون دخالت های امپرياليستی ،  همين امروز ، 

جای اسالم نيامده است که اسالم بايد در باتالق باورهای قرن هفتم باقی 
 بايد بر جهان سياست ، آموزش ، علم قرآن ه بماند و اصرار بورزد ک

اين ادعا ، بدان معنی است که ميليون ها . و فرهنگ حکومت کند 
يانه ، پاسخ بنياد گرامسلمان بايد باور کنند که بازگشت به اساس 

و نقطه نظرها و امور ، مناسبی است به مسائل قرن بيست ويکم 
سالميسم باشد ، يا در شکل ئی ، چه در شکل ابنياد گرا.  مربوط به آن 

ئی و تفکر فوق متعصب جنبش مهاجران آمريکاطيف راست مسيحی 
در جهان اسالم ، بخش . اسرائيلی ، همواره نيروئی ارتجاعی است 

معتقد به عقل و استدالل و حکومت غيرمذهبی و در عين حال معتقد به 
 ها ده. يان است بنياد گرااحکام آسمانی ، بسيار پرجمعيت تر از 

ميليون مسلمان ، همان گونه که ميليون ها مسيحی و يهودی و مسلمان 
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در اياالت متحده ، توانسته اند معتقدات دينی و مسائل شخصی خود را 
اين اکثريت خاموش است که بايد ابتکار عمل را . از سياست جدا کنند 

اين جمعيت عظيم است که بايد از . يان در آورد بنياد گرااز چنگ 
ت جامعه ی مدنی ، از سازمان های غير دولتی ، از دانشگاه ها ، حماي

  . از مراکز تحقيقاتی و فکری و سايرين برخوردار شود 
تجديد  در   ملی ، بلکه در ساختمان تنها   خاورميانه ، نه  مردم

وقتی فتيله ی مباحث سياسی . خود بايد پرکارشوند» ساختمان مذهبی «
ائين آمده است ، محققان امور مذهب ، در خاورميانه تا اين حد پ

فيلسوفان و دانشمندان علوم ، می توانند برای ايجاد مناظره ای وسيع 
گردهم آيند تا باب نظری تحمل دگر انديشی در قرن بيست و يکم و 

بيندازند و برای بيرون آوردن مردم مسلمان از  اسالم مدرن را جا
يک . نی را پايه ريزی کنند گروگان مالها و آيت اهللا ها ، فرهنگ نوي

توافق عمومی ، يا به قول اسالمی ها اجماع فقهی ، می تواند در دنيای 
اسالم به وجود آيد تا متن های قديمی و سنت ها را با شرايط امروز 

اين تفسير ها ، برداشت ها و نظريه های جدی که . جهان تفسير کند 
 ميان سنگالخ ها و نتيجه ی آن خواهد بود ، می تواند راهش را از

تنگنای ها، به سمت شهرهای بزرگی مثل استانبول ، قاهره ، بغداد ، 
و تا قلب مساجد شهرهای و روستاها ، کراچی و جاکارتا بگشايد 

مستلزم ايجاد اصالحاتی در نظام آموزشی و ، اين تحول .  توسعه يابد
دارس دوره های تحصيلی دنيای اسالم است که بايد بردانشگاه ها و م

. مذهبی تاکيد بورزد و آموزش نوين را وارد مواد درسی آن ها کند
وارد شدن به اين مرحله ، به يافتن روزنه هائی برای به وجود آوردن 

 راديو ، تلويزيون های ماهواره ای و اينترنت: رسانه های خبری جديد 
با اين ابزار هاست که می توان به همه ی نقاط دسترسی .  دارد نياز
 به ثمر رسيدن اين اقدام تحول طلبانه ، سال ها وقت می  .دا کرد پي

تا زمانی که در گيری های نظامی به عنوان عامل تشديد خشم و . برد 
آشفتگی در منطقه به پايان نرسد ، و تا زمانی که شرايط اقتصادی 
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منطقه وارد مراحل رشد نشود ، اين اميد در دسترس قرارنخواهد 
تمان مذهبی ، مثل تجديد ساختمان ملی ، می تواند تجديد ساخ. گرفت 

         .  بسيار بسيار طوالنی باشد
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 وحدت جهانی اسالم
  
  
  
  
    

) Imperial Pan-Islam  را وحدت جهانی اسالم ترجمه کرده ام .
حاد وحدت يا ات اسالم استفاده می کنم ، گاهی ازدر متن ، گاهی از خود پان

به هر صورت ، منظور اسالم سراسری و طرفدارای از اتحاد . جهانی اسالم 
  ) م –عمومی مسلمانان است 

  
  

 ، دقيقا صد سال پيش از آن که کارگزاران 1885در سال 
ريگان ، محرمانه ابتکار عمل آيت اهللا خمينی را درايران  دولت رونالد

ت متحده ميلياردها به دست بگيرند ، و يک قرن پيش از آن که اياال
دالر خرج جهاد ضد شوروی در افغانستان کند که به وسيله ی 

فعالی که ميان ايرانی  ،  مجاهدين بنياد گرای اسالمی رهبری می شد
 افغانی بودن سرگردان بود ، در لندن با مقام های جاسوسی و روابط –

ای خارجی بريتانيا مالقات کرد تا نظريه ی جنجالی و ستيزه جويانه 
سئوال او اين بود که آيا بريتانيا عالقه ای به ايجاد . را جا بيندازد 

وحدت جهانی اسالمی ميان مصر ، ترکيه ، ايران و افغانستان ، عليه 
   دارد؟)1(روسيه تزاری

   دورانی طوالنی   :بود  » بازی بزرگ « دوران  اين زمان ، 
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.  گير بودند که روسيه و انگلستان برای تسلط بر آسيای مرکزی در
 برمصر 1881بريتانيائی ها که مالک هندوستان بودند ، در سال 

 که ضمن بقيه ی سرزمين ها ، –امپراتوری عثمانی . مسلط شدند 
عراق ، سوريه ، لبنان ، اردن ، اسرائيل ، عربستان سعودی و شيخ 

 ، در حال –نشين های امروزی خليج فارس را نيز شامل می شد 
 رفت که بخش های مهمی از امپراتوری خود را از تزلزل بود و می

دست بدهد ؛ اگر چه متصرفات بی دفاع ترکيه منتظرجنگ جهانی اول 
و آسيای آفريقا بزرگ ترين امپراتوری ارضی ی تاريخ ، در . بودند 

 نفوذاستادان زيرکه و بريتانيائی ها ، .  جنوب غربی تکان خورده بود
وام ، وابسته کردن مذاهب ، و بردن و اداره کردن قبايل ، اق

متخصصان درگيرکردن اقليت ها با يکديگر برای توسعه ی قلمرو 
دسيسه ی دامن زدن به گرايش تجديد  امپراتوری بودند ، دست اندرکار

. حيات اسالمی بودند تا وسيله ای باشد برای پيشبرد مقاصد شان 
اال را ت بروسيه و فرانسه هم ، چنين نظر و هدفی داشتند ، اما دس

ميانه ی بزرگ تر و جنوب آسيا ، ميليون ها بريتانيا داشت که در خاور
  . مسلمان از اتباعش بودند 

 نظريه سازماندهی وحدت پان 1885مردی که در سال 
اسالميسم به رهبری بريتانيا را پيشنهاد کرد ، جمال الدين ال افغانی 

 پس ، در اين ترجمه ، به همان سيد جمال الدين اسدآبادی که از اين(   .بود
 ، سيد 1890 تا 1870 از سال های ) م – . همين نام خوانده خواهد شد

جمال الدين اسدآبادی تحت الحمايه ی امپراتوری بريتانيا بود و بنا به 
 در هندوستان و بنا 1882 در سال –اسناد رسمی ، دست کم يک بار 

 رسما پيشنهاد –ن به سند محرمانه ی سرويس اطالعاتی دولت هندوستا
)2(. داد تا به عنوان مامور سرويس اطالعاتی بريتانيا به مصر برود

سيد جمال الدين اسدآبادی بنيانگذار پان اسالم ، نه از لحاظ 
بيولوژيکی ، بلکه از نظر ايدئولوژيک ، جد بزرگ اسامه بن الدن 

   اگر بخواهيم شجره نامه ی طيف راست اسالميسم را بشناسيم ،. است 
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  : به ترتيب زير است 
و محمد عبدو   ) 1838 – 1897  ( سيد جمال الدين اسدآبادی

. که پان اسالميک فعال مصری را توليد کرده   ) 1849 – 1905(
عبدو شاگرد ارشد اسدآبادی  بوده و در نشر افکار او کمک بزرگی 

 ) 1865 – 1935( محمد عبدو، محمد رشيد رضا . کرده است 
ای خود را توليد کرده که به مصر نقل مکان می کند و شاگرد سوريه 

را منتشر می کند تا در حمايت از نظام » فانوس دريائی « نشريه ی 
. جمهوری های اسالمی ، ناشر عقايد استاد خود محمد عبدو باشد 

را توليد می کند ) 1906 – 1949( محمد رشيد رضا ، حسن ال بنا 
رشيد رضا می آموزد » نوس دريائی فا« که اسالميسم را از نشريه ی 

.  اخوان المسلمين را در مصر به وجود می آورد 1928و در سال 
داماد او :  از آن جمله بودند کهزاد و ولد بسيار دارد  حسن ال بنا 

سعيد رمضان مسئول سازماندهی بين المللی اخوان المسلمين که ستادش 
 گروه اسالمی پاکستان در سوئيس بود ، و ابول عال مودودی بنيانگذار

ابول عال ، . به عنوان نخستين حزب سياسی اسالميست در اين کشور 
ساير ميراث داران حسن . از مريدان و شيفتگان عمل حسن ال بنا بود 

ال بنا ، در ديگر کشورهای اسالمی ، اروپا و اياالت متحده ، شاخه 
ل بنا ، اسامه فرزند ديگر حسن ا. های اخوان المسلمين را برپا کردند 

بن الدن القاعده ، گاو پيشانی سفيد خانواده ی سعودی است که در جهاد 
  . افغانستان شرکت کرد ی ئی آمريکا

 استحکامات – 1925 تا 1875 از –در فاصله ی نيم قرن 
ساختمان طيف راست اسالمی به وسيله ی امپراتوری بريتانيا ، کامال 

آبادی با حمايت بريتانيا و کمک  الدين اسد سيد جمال. زير سازی شد 
های بی دريغ پيشگام شرق شناسان انگلستان ادوارد براون ، نهاد 

عبدو ، شاگرد ارشد . روشنفکری جنبش پان اسالميک را ايجاد کرد 
» اولين بارين لرد کرامر « سيد جمال الدين اسد آبادی ، به کمک  

 سازمان داد که فرماندار انگليسی مصر ، جنبش راست تندرو سلفيه را
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. ئی ، وجود دارد بنياد گراهنوز و همچنان با زمينه های اساسی ی 
برای پی بردن به نقش کامل سيد جمال الدين اسدآبادی و شاگرد ممتاز 
او محمد عبدو ، بسيار حائز اهميت است که به ايشان به عنوان 

ساله ی بريتانيا برای سازماندهی جنبش پان  متخصصان کوشش صد
سيد جمال الدين اسد آبادی ، . ميک طرفدار بريتانيا نگريسته شود اسال

هم پيمان خيال پرست و بی ثباتی بود که خدماتش را به ساير قدرت 
های جهانی هم عرضه می کرد و سرانجام نظريه صوفی منشانه و 

 ، نتوانست تبديل به جنبش بنياد گرانيمه مدرنيست او در باره اسالم 
د ارشد او محمد عبدو اما ، با جديت بيشتری به شاگر. مردمی شود 

حکام بريتانيائی مصر چسبيد و اخوان المسلمين را پايه گذاری کرد که 
محمد عبدو .  در طول قرن بيستم ، برطيف راست اسالمی مسلط بود

که تحت الحمايه ی بريتانيائی ها بود ، حتی در دو جنگی که انگيسی 
انداختند ، نقشه ريخت تا حرارت ها پيش از جنگ جهانی اول راه 

در شبه جزيره عربستان ، بريتانيا به . باال ببرد و فعال کند اسالمی را 
که تحت رهبری  بنياد گراگروهی صحرا نشين از عرب های فوق 

ی بنياد گراخانواده ی ابن سعود بودند ، کمک کرد تا نخستين کشور 
مان زمان ، بريتانيائی در ه. اسالمی را در عربستان سعودی ايجاد کنند

هاشمی ها دومين خانواده ی عرب در مکه را، که جعل می کردند ، ها 
از سالله ی پيامير اسالم و جانشين اويند ، مورد پشتيبانی قرار دادند 

  . لندن به پادشاهی عراق و اردن گماشت ، که بعدها پسران شان را 
  دسدر اصل ، هاشمی ها ، به عنوان متوليان شهرهای مق

عربی ؛ مکه و مدينه ، بنا بود رهبری مسلمانان سراسر جهان را با 
به جای خالفت در حال ،  ت اسالمی طرفدار بريتانيافهدف ايجاد خال

اين نقشه ، توفيق نيافت ، اما نقشه ای . ، در دست گيرند زوال ترکيه
 ، کشور جديد سعودی ، وهابی 1920در سال های . موازی موفق شد 

انديش خود را با سلفيه درهم آميخت تا اخوان المسلمين از گری خشک 
  . پس تجديد حيات اسالم در راه بود . کار در آيد 



  
  

  بازی شيطان .  43
  

 

 
 
 

جمال الدين اسد  سيد، ار اين طرح ذبه هر صورت ، بدعت گ
گذاشتن برمرزهای  وقتی قدرت های جهانی برسر اثر. آبادی بود 

  آبادی د ، اسدگسترده ی ميان افريقای شرقی و چين رقابت می کردن
سال ها پس از .  فرزندان خود ، با آنان همسو می شد چونانهم ، 

 ی زندگی نامه نويسان او، از – و نه البته همه –مرگ او ، بسياری 
او معتقدی ساختند که سازنده ی مقاومت اسالمی بود ، يک ضد 
امپرياليست بود ، عليه قدرت های بزرگ می شوريد ، اصالح طلب 

 علمی   درهم آميختن اسالم قرون وسطائی با عقالنيتپی در ليبرال و
در حالی که عناصر اين شخصيت پردازی را در . عصر بيداری بود 

معرفی اسدآبادی به دست داده اند ، او ؛ ورای اين تعريف ها ، 
جادوگری سياسی بود که دين را به خدمت امور دنيوی در آورده بود و 

 ، پادو سياسی و ابزار قدرت های جهانی در عين حال ، متحد ، مامور
برای   را  اگرچه سيد جمال الدين اسدآبادی به ندرت فرصت ها. بود 

عرضه ی خدماتش به بريتانيا ، فرانسه و روسيه از دست می داد و به 
 –، مريدان او اما  عنوان مامور به هرسه قدرت خدمت می کرد

  . نگليسی بودند به طور فزاينده ای ا  ، –بخصوص محمد عبدو 
 ظاهرا در ايران به 1838جمال الدين اسدآبادی که در سال 

را برای خود برگزيد تا نشان بدهد » ال افغانی « دنيا آمده است ، لقب 
افغانی هويت خود را با هر دو عنوان . در افغانستان به دنيا آمده است 

 بتواند ايرانی و اقليت اسالمی شيعه ، به اين جهت پنهان می کرد تا
دروغ . دست گشاده تری در اکثريت کشورهای سنی مذهب داشته باشد 
بنا به . گفتن در باره ی محل تولد ، فقط يکی از فريبکاری های او بود 

شرق شناس معروف انگليسی ، پيروان » االی  کدوری « نوشته ی 
از حقيقت متاع ) از جمله محمد عبدو و رشيد رضا  (جمال الدين 

   سيد جمال )3(».دين را به عمل در آورده بودند  اقتصاد «ساخته و 
اگر چه ، به قول . الدين اسدآبادی ، در سراسر عمرش  ريا کرده است 

االی کدوری ، اين اعتبار را برای خود کسب کرده بوده که پايه های 
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نظری جنبش سياسی پان اسالميک را توسعه داده و در سراسر دنيای 
 دارای مذهب و عقايدی مخالف عقايد عمومی و اسالم گسترده است ،

اصول مورد قبول عامه ، و به تعبير مذهبی ، متفکر مرتدی بود که هم 
 عضو فراماسون بود ، هم صوفی مشرب بود ، هم فعال سياسی بود و

 )4(»فايده اجتماعی مذهب  « آن گونه که االی کدوری در کتاب هم ؛
جمال الدين اسدآبادی . ری داشت نوشته است ، با مذهب رابطه ای ابزا

در نمود بيرونی شخصيت خود ، در حال ساختن طرح تفضيلی 
 قرن هفتم   مسلمانان سياستی بود که بايد با تفسيرهای ساده ی

.  می شد در جامعه ی اسالمی مکه ی دوره ی پيامبر تنظيم ) ميالدی(
  :، عقايدش را به صراحت بيان می کرد  اما در نوشته های سری

  
بنابراين ، اگر . ما سرمذهب را جز با شمشير مذهب نمی بريم 

قرار باشد حال واحوال امروز ما را بنگريد ، زاهدان و نمازگذارانی 
 و  رکوع (را خواهيد ديد که زانو زده اند و پيشانی برخاک گذارده اند 

و هرگز از اطاعت فرامين الهی واجرای همه ی آنچه اين ) سجود 
    )5 (.ته اند ، سرباز نخواهند زد فرامين خواس

  
اين نامه کامال روشن می کند که يکی از « : کدوری می نويسد 

 که شاگردش عبدو به آن واقف بود و تائيدش کرده –هدف های افغانی 
 تخريب دين اسالم بود و روش انجام آن ، رياکارانه بود ، اما –بود 

ع ، اگرچه جمال الدين  در واق)6(» ظاهری خوش نما و زاهدانه داشت 
اسالمی ناب را به توده ها عرضه می کرد ، در خلوت خدانشناسی بود 
که نزد شنوندگان عابد خود ، نه تنها اسالم ، بلکه همه ی اديان را 

  . مورد انتقاد و سرزنش قرار داده بود 
  : جمال الدين می نويسد 
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 هيچ گونه .اديان ، هر نامی که داشته باشند ، شبيه يکديگرند « 
دين ، ايمان و . تفاهم و تلفيقی ميان اين اديان و فلسفه مقدور نيست 
 انسان را از  ،اعتقادش را به انسان تحميل می کند ، حال آن که فلسفه

  » . ،  وا می رهاند  اين همه ، يا بخشی از آن
  

دليل ، توده )  اما  (  :با وجود اين ، اسد آبادی نتيجه می گيرد 
ی نمی کند و آموزش های آن را تنها معدودی ارواح ها را راض

)7(.برگزيده می فهمند 

  
جمال  نخبه گرائی اين فراز ، بخش اساسی ی عقايد عرفانی سيد

» توده « اسدآبادی در همه ی زندگی خود برای . الدين اسدآبادی است 
پيام او . چيزی ديگر» ارواح برگزيده « چيزی می گفت و خطاب به 

وحدت جهانی اسالم بود ، حال آن که به نخبگان » ده ها تو« برای 
زمانی که برای بر آوردن . ترکيبی از فلسفه را عرضه می کرد 

مقاصد خود وانمود می کرد که ضد امپرياليست است ، خود او و 
اطرافيانش ، به طرز توطئه آميزی ، بخصوص با امپرياليست ها 

   . همدست بودند
 مورخان به جنبه ی ظاهری جمال با اين حال ، بسياری از

در اين تصوير پردازی ، اسدآبادی فعال . الدين اسدآبادی پرداخته اند 
 که می خواست ه بودجنبشی را پايه گذاری کردو راه اسالم بود ، 

 اسالم را به جالل و شکوه گذشته برگرداند ، ديروز با عظمت را باز
امبر در مکه و مدينه را يابد و اسالم روزهای طالئی دوران حاکميت پي

بخش قابل توجهی از خرد و حکمت متعارف قديمی ، چهره . احيا کند 
ی جمال الدين اسدآبادی را جنگنده ای صليبی عليه امپريالسم مجسم می 
کند ، و از او اصالح طلبی می سازد که به نظر می رسد می خواهد 

ی که به تعقل و آگاهی را در فضای مه آلود سنت روشنفکری اسالم
متاسفانه ، . وسيله روحانيت گردن کلفت مهار شده است ، به هم آورد 
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ئی به آمريکا –اين تصوير را بعضی شرق شناسان پيشاهنگ انگليسی 
چرخش « ، مولف کتاب قديمی » گيب. ار. ا. چ. ا«. دست داده اند 

افغانی حکومتی را :  ، می نويسد ) 1947( » های جديد در اسالم 
 اما به ظاهری )8(. بنا شودقرآن د که براساس سنت صحيح باور دار

  ،»  ويلفرد کان ول اسميت «در حالی که  مدرن آراسته باشد ، 
اسميت در کتاب . می نامد » مسلمان کامل دوران خود «  را  افغانی

که راهنما و نقطه ی تحول تاريخ است ، در » اسالم در تاريخ جديد « 
ستی جمال الدين ، از فرط اشتياق طاقت از بيان ادعای ضد امپريالي

  : کف می دهد 
  

غرب را چنان می بيند که بدون چون و چرا بايد ) افغانی ( او 
در مقابل آن مقاومت کرد ، برای آن که اسالم و جامعه را تهديد می 

او با قدرت بسيار اصرار داشت تا مخاطبان مسلمانش را برای ... کند 
قابل، مثل غرب به گسترش و ارتقای عقل و مندی در اين تنکسب توا

در واقع ، تشويق به عمل ، و متحول شدن از ... تکنو لوژی تشويق کند
سکوت غير مسئوالنه به مرحله ی عزم  و اختيار اراده ی خود ، 
کوشش برای تبديل شدن از حالت سکون به پديده ای اطاعت ناپذير، يا 

    )9 (.وش و خروش بودجنيروی فعال پر
  

  :جمال الدين اسدآبادی را چنين می ستايد که  اسميت ، سيد
   

از نظر جغرافيائی ، زندگی او همان گونه ايران ، هندوستان ، 
 او ، هم  .جهان عرب و ترکيه را در بر می گرفت ، که اروپا را 

موعظه های او در باب آشتی و مصالحه با . صوفی بود و هم سنی 
ان اسالم سنتی ، در مورد آشنائی و با مدرسان و محقق. شيعه بود 

انقالبيون ... ، همداستان بود  نزديک شدن به تفکر نوين اروپائی
هم ناسيوناليسم منطقه ای را . سياسی و محققان ارجمند را می ستود 
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قسمت اعظم توسعه ی بعدی . تحريک می کرد ، هم پان اسالم را 
 در واقع ، کمتر .اسالم ، تحت تاثير شخصيت و زندگی او قرار گرفت

  سايه  آن  بر  افغانی که  می کنيد  پيدا  بيستم  اسالم قرنرموردی را د
)10( . باشدنيفکنده

  
نخستين طرفدار « اسميت ، به درستی می افزايد که اسدآبادی 

احيای اسالم بود که مفاهيم اسالم و غرب را به عنوان دو پديده ی 
همين طرز تلقی ، اسدآبادی را  ) 11(.ه کار می بردآشتی ناپذيرتاريخی ب

 ها   تمدن  نخستين کسی مطرح می کند که مفهوم تصادم در موقعيت
را ، که يک قرن بعد به وسيله ی برنارد لوئيس و ساموئل هانتينگتون 

  . ، پيش می کشد سياست روز امپرياليستی شد 
، ادعا می کندجمال الدين اسدآبادی ؛ آن گونه که اسميت  چه سيد

ختانه پويا بود ، يا مطلقا فرصت طلب ، هيچ ترديدی در نقش او سرس
به عنوان پدرخوانده ی اخوان المسلمين و سايرگروه های طيف راست 

مجاهدين اسالمی و برادران نظامی کار امروز ، . اسالمی وجود ندارد 
بی ترديد تکان خواهند خورد اگر متوجه شوند که محرک اصلی و 

ميچل . با اين حال ، ريچارد پ. و فراماسون بود ملحد ، پيشتاز آنان 
تصوير شفافی را از اين ، او »   اخوان المسلمين جمعيت« که کتاب 

 که دودمان سازمان نظامی ورزدسازمان به دست می دهد ، تاکيد می 
و تروريست اخوان المسلمين که در جنگ جهانی دوم در مصر 

ين اسدآبادی ، محمد عبدو و برجسته شد ، بر می گردد به سيد جمال الد
اخوان المسلمين نسبت به سيد جمال « ميچل می نويسد . رشيدرضا 

بسياری شان او را . الدين اسدآبادی احساس خويشاوندی ويژه ای دارد 
 بنا حسنپدر روحانی جنبش خود می دانند و اغلب با بنيانگذار خود 

)12(» .مقايسه اش می کنند 
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  آبادی و پيروان اوسيد جمال الدين اسد

  
 که 1869زندگی اجتماعی سيد جمال الدين اسدآبادی ، از سال 

از زندگی قبلی او ، اطالعات .  افغانستان را ترک گفت ، آغاز شد
 1860خود او مدعی است که در سال های . چندانی در دست نيست 

درگير مسائل سياسی افغانستان بوده ، و بنا به نوشته ی يکی از 
 )13(.اوليه ، به عنوان مامور روسيه فعاليت سياسی داشته استمحققان 

 شروع  شد که اديسه ی  قابل 1869تاثير پردوام او اما ، از سال 
اديسه  قطعه ی (   . توجه بيست و پنج ساله اش را در پيش گرفت 

. رزمی هومر شاعر يونانی ست که ماجرای سفرهای پرحادثه اديسه است 
 با استفاده ازاين نام آشنا ،  ،ا رن ماجراجوئی اسدآبادیدريفوس ، يک ربع قر
  )   م – .به ذهن متبادر می کند

 الدين سيد جمالسفرهای بيست و پنج ساله و ماجرا جويانه ی 
اول به . اسدآبادی ، حتی در نگاهی کوتاه ، سرگيجه آور است 

 هندوستان رفت که مقام های انگليسی ی مستعمره ، از طلبه ی اسالمی
با افتخار استقبال کردند و در نهايت بخشندگی و مهر و پذيرش همه ی 

پس . هزينه های گزاف ، او را با کشتی دولتی به کانال سوئز بردند 
از ديدار از قاهره ، راهی ترکيه شد که آن جا ديدگاه های مذهبی او 
باعث خشم و غضب تشکيالت مذهبی شد و کار را به جائی کشاند که 

در بازگشت به قاهره ، . ه غيرمحترمانه اخراجش کرد دولت ترکي
 نام بود و با جنبش درياض پاشا نخست وزير مصر که واپس گرائی ب

رياض . ملی نوپای مصر دشمنی می ورزيد ، با اسدآبادی پيوند خورد 
اسدآبادی را به اقامت در مصر ترغيب کرد و به او اجازه داد ، پاشا 

آن زمان ، مسجد . زهر اقامت گزيند  ساله ی اال900که در مسجد 
در اين مسجد، . االزهر مرکز تعاليم جهانی اسالمی به شمار می رفت 
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اسدآبادی برای خود حجره ای گرفت و مواجب بگير ماهانه ی دولت 
به عنوان طلبه ی اسالمی ، اين نخستين منزل گاه اسدآبادی . مصر شد 

که از حقوق و مزايای يکی باری بود ) اما نه آخرين ( بود ، و اولين 
در قلب .  از قدرت های جهانی در مستعمرات شان برخوردار می شد

   اسکندريه و اشغالمحاصرهآشوب های سياسی مصر ، و تا مقدمات 
 در اين کشور   سال  هشت  جمال الدين  ،  بريتانيا مصر به وسيله ی

  . ماند 
 ورائی کردند در هندوستان ، بريتانيائی ها از او تجليل و پذي

 ،در مصر. امکانات دولتی سفر او از لندن به مصر را فراهم آوردند 
ماموران انگليسی از او حمايت مالی کردند و سيد جمال الدين اسدآبادی 
. توانست با اين امکانات و مزايا ، پان اسالم را پايه گذاری کند 

از . د تحوالت سياسی مستعمره مصر اما ، هميشه بروفق مراد او نبو
تا وقتی که بريتانيائی ها ( زمانی که ناسيوناليسم در مصر قدرت يافت 

در سال . ، نفوذ اسدآبادی روبه کاهش نهاد ) آن را در هم شکستند 
 از مصر تبعيدش کردند و سفرها واقامت های کوتاهش ، او را 1879

  و ايران  کشاند که در به هندوستان ، لندن ، پاريس ، روسيه ، مونيخ
در ايران ، از نزديکان و . پاريس سه سال ماند و در روسيه چهارسال 

 ، اما راه  ) م –ناصرالدين شاه / سلسله قاجاريه (   کارگزاران  شاه شد 
او و شاه به زودی جدا شد و اسدآبادی تحريکاتی را عليه نظام 

همان گونه که آيت اهللا خمينی در سال های . پادشاهی ايران آغاز کرد 
 الدين سيد جمالدماتی انقالب دهه هفتاد قرن بيستم عمل کرد ، مق

اسدآبادی هم تا زمانی که دستگير و به ترکيه تبعيد شود ، در مسجد ی 
در سال . پناه گرفت و آخوندهائی را دور و برخود سازماندهی کرد 

ناصرالدين شاه را ، در صحن حرم شاه (    ، پيروانش شاه را 1896
به قتل رساندند و به سلطنت پنجاه ساله او    ) م –ری عبدالعظيم شهر 

  .  درگذشت 1897جمال الدين اسدآبادی در سال  سيد. پايان دادند 
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و  به اين جا  همواره فعاليت های مخفی اسدآبادی بود که او را 
  . آن جا می کشاند

 که اسدآبادی در مصر بود و به طرز خيره 1870در سال های 
می کرد که مسلمانی زاهد و متقی است ، لژهای کننده ای وانمود 

 وفراماسونری انگليس و مصر ، و فرانسه و مصر را پرجمعيت کرد 
  .به کاوش در عمق عرفان ، از جمله صوفی گری پرداخت 

در مورد تبعيد او از مصر ، سرکنسول بريتانيا در گزارش 
، که او را اخيرا از لژ فراماسونری قاهره « : محرمانه ای نوشت 

يکی از اعضايش بود ، به دليل عدم اعتقاد علنی او به وجود روح 
، » کدوری « بنا به نوشته » . ، اخراج کرده اند ) خدا ( ازلی و ابدی 
 بود که در )14( الدين اسدآبادی عضو لژ عمومی اسکاتلند سيد جمال

اين . اطراف سلسله بناهای مرموز اهرام مصر سازماندهی شده بود 
را که معماراعظم می خواندند ، فراماسون ها تصور کلی خدا ترکيب 

بسياری از مقام های بريتانيائی و فرانسوی ، در قرن . می پنداشتند
نوزدهم ، از طريق رابطه هائی با مشرق زمين ، اهرام مصر و 
مجموعه معارف و فرهنگ ماسونی ، به شيفتگی و جذبه ای مطلق 

 به عنوان مجراهای قدرت جهانی رسيده بودند و از اين برادری ها
  . استفاده  می کردند و اغلب ، به رقابت نيز می پرداختند

بود که سيد جمال الدين اسدآبادی به  1870در اواخر سال های 
. مردی برخورد که بعدها شاگرد ارشد او محمد عبدو از کار در آمد 

 عده اسدآبادی در اقامت ثابت خود در االزهر مسجد تاريخی قاهره ،
ای طلبه ی نو آموز را دور خود جمع کرد که اکثرا ، بيش از خود او 

 در مصر به 1849محمد عبدو در سال . به محمد عبدو وصل بودند
دنيا آمده بود ، در خانواده ای از روحانيان و مدرسان اسالمی بزرگ 

 را حفظ کرده بود و با آموزش والدين قرآن شده بود و در ده سالگی 
محمد عبدو هم ، مثل .  می کرد قرآن  صدائی خوش قرائت خود ، با

اسدآبادی ، در اخوت صوفيانه ای غرق شده بود که خود را ماورای 
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صوفی گری ، به مثابه  . عالم ادراک زندگی روحانی می پنداشتند 
درون اسالم ، با بسياری از خشک انديشی های در  قديمی یجريان

گشت به خويش ، تامل در درون و اسالمی درگير بوده و نظر به باز
اين .  خدا از طريق يگانه بودن با خويش داشته است   به رسيدن

جنبش ، به طريقت های بسيار و به برادری هائی ره برده که بعضی 
شان به صورت جامعه های بسته و مخفی سازماندهی شده اند ، بعضی 
 ديگر به صورت سلسله هائی از جنبش توده ای که در مناطق

  .جغرافيائی وسيعی ، گسترده اند
 الدين اسدآبادی سيد جمالمحمد عبدو ، تقريبا بی درنگ جذب 
» کدوری« بنا به نوشته . شد که نتيجه اش همبستگی از کار در آمد 

  :  الدين اسدآبادی و محمد عبدو سيد جمالزندگينامه نويس 
  

دو وقتی محمد عبدو اسدآبادی را مالقات کرد ، تقريبا بيست و 
جوانی پرحرارت که در زندگی روحانی خود مرحله ای . ساله بود 

اين وضع ، بی ترديد او را تاثير پذير می کرد ، . سخت را می گذراند 
اما اسدآبادی بايد شخصيت پرجاذبه ای می داشت تا می توانست با 
قدرت فراوان ، آن روز و سال های پس از آن ، چنان تاثير شگرفی 

رابطه ی آنان ، بيشتر رابطه ی باطنی استاد و . براو می گذاشت 
)15(شاگردی بود

  
 ، آن دو تنگاتنگ با هم کار 1879 تا 1871هشت سال ، از 

اسدآبادی و عبدو ، نه تنها در مصر ، بلکه در سراسر منطقه . کردند 
دست به سازماندهی زدند و گروه های گوناگون هوادار برای خود 

 جمله گروهی از مسيحيان اهل تصوف در  از–ساختند که بعضی شان 
  – جذب  پيام های غير متعارف اسدآبادی شده بودند  سختسوريه که

 اسدآبادی  ، رفته رفته. جامعه ی مخفی جوانان مصر را بنيان گذاشتند 
و عبدو ، جمع بسياری از هم مسلکان و طلبه های هوادار خود را در 
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 ، رياض پاشا 1878ل در سا. مسجد االزهر دورخود جمع کردند
، محمد عبدو را به  مصر و حامی اسدآبادی متعصب نخست وزير 

مقام برجسته ی معلمی تاريخ در دارالعلوم که مدرسه ای تازه تاسيس 
بود ، هم چون اين ، به استادی زبان و ادبيات در موسسه ای ديگر 

در نهايت ، زمانی که قدرت رياض پاشا در مصر رو به . گماشت 
در قاهره ، . ، اسدآبادی و عبدو مصر را ترک گفتند   گذاشتفترت

ناسيوناليست های ارتش ، به رهبری قهرمان معروف مصری احمد 
عربی ؛ سرهنگ و وزير جنگی که قيام عليه مصر تحت حاکميت 

جنبش احمد . بريتانيا را نيز رهبری کرد ، به حرکت در آمده بودند 
شغال مصر را کامل کردند و احمد ئی ها ابريتانياعربی سرکوب شد ، 

محمد عبدو مخالف مقاومت ارتش در مقابل . عربی به سيالن تبعيد شد 
انگليسی ها بود ، طرفداری بريتانيا را می کرد ، خشونت را تقبيح می 
کرد و می کوشيد تا ميان حرکت ناسيوناليستی ارتش و طرح های 

رضا ، دستيار ارشد و  رشيد. امپراتوری بريتانيا ، مصالحه ايجاد کند
اگرچه عبدو « : زندگينامه نويس محمد عبدو ، در اين مورد می نويسد 

از . طرفدار جنبش روشنفکری بود ، اما مخالف انقالب ارتش بود 
)16(» .شت و با رهبرانش سخت مخالف بود انقالب نفرت دا

اينجا الگوئی به وجود آمده که طيف راست اسالميست ها را ، 
حان امپراتوری غرب در نسل های بعد از خود ، عزيز می برای طرا

مخالفت سيد جمال الدين اسدآبادی و محمدعبدو با ناسيوناليسم . کند 
مصری و حمايت آنان از انديشه ی پوچ حکومت اسالمی ، زمينه ساز 
اخوان المسلمين در مخالفت با پرزيدنت جمال عبدالناصر در سال های 

ان المسلمين در رهبری حماس در فلسطين  ، اساس مقاومت اخو1950
عليه ناسيوناليسم سازمان آزاديبخش فلسطين ، وجوهر اصلی بسياری 
وقايع ديگر بود که در جريان آن ها اسالميست ها عليه ناسيوناليست ها 

  .  جنگ سرد بسيج شدند دورانو جنبش چپ ، در 
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سيد جمال الدين اسدآبادی و محمدعبدو ، خود را در نظريه 
زمانی که هر . پردازی روشنفکری و تحقيقات اسالمی محدود نکردند 

دو را سرانجام از مصر اخراج کردند ، متهم شده بودند که سازمانی 
آدم « پا کرده اند به صورت جامعه ی مخفی و قابل مقايسه با  بر را

 يا آدم کش های جوان ، سازمان Young thugs(     »کش های جوان 
 1840های هندی بود که مردم را خفه می کرد و تا سال مذهبی تروريست 

 اسالمی نيز ،   حاکميت  سازمان ها ، در ايران تحت اين گونه. فعال بود 
مثال در مورد قتل های زنجيره ای ، به عنوان لباس شخصی ها ، بسيجی ها 

که    ) م –و واحدهای وزارت اطالعات و سپاه ، به همين کار مشغولند 
فراماسونری که تحت  ره ای بوده است به اعضای متمرد لژظاهرا اشا

 1930و برسازمان پارلمانی سال های   )17(مسئوليت اسدآبادی بود 
اسد . ، اثر گذاشته بود  که به وسيله ی اخوان المسلمين تاسيس شد

آبادی پس از ترک مصر ، رسما محمدعبدو را به جانشينی خود 
به عنوان جانشين خود معرفی می من شيخ محمدعبدو را  «  :گماشت 

 محمد عبدو را )18(». دارم که مصر را کفايت می کند و اطمينان  کنم 
موقتا به روستايش در مصر تبعيد کردند که بعدها در پاريس به 

 و مورد حمايت  ،اسدآبادی بپيوندد ، آنگاه فاتحانه به مصر بازگردد
   . کامل نمايندگان امپراتوری بريتانيا قرار گيرد
جمال الدين  ، سيد1879پس از ترک مصر در سال های 

پس از آن اسدآبادی . اسدآبادی به عربستان رفت ، و بعد به هندوستان 
و مدتی بعد محمدعبدو ، به پاريس مهاجرت کردند و آن جا بود که پر 

 بود که 1880در اواسط سال های . بارترين همکاری را آغازکردند 
اه انداختند که پس از مرگ شان نيز به کار در پاريس شبکه ای را ر

هفتگی ی ، اسدآبادی و عبدو نشريه ا 1884در سال . خود ادامه داد 
اين نشريه فقط هجده . منتشر کردند » همبستگی پايدار « را به نام 

 اگر چه. ، اما تاثير عميقی از خود به جا گذاشت  شماره منتشر شد
 مورد حمايت محرمانه  ايدارکدوری می گويد که نشريه همبستگی پ
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بنا به .  ، اما منبع مالی آن به درستی روشن نيست  بوددولت فرانسه
پس از آن که اسدآبادی در هندوستان تقاضا کرد ، نوشته ی  کدوری 

 رو  به دولت فرانسه ،  بشود و اين تقاضا رد شد مامور بريتانيا 
   بيوگرافی رين کامل ت1933آدامز که در سال . سی.   سی)19(.آورد

نشريه همبستگی پايدار   «  : دگوي ، می  محمدعبدو را نوشته است
 الدين سيد جمالارگان سازمانی مخفی به همين نام بود که به وسيله 

و آفريقا اسدآبادی و ترکيبی از مسلمانان هندوستان ، مصر، شمال 
سوريه شکل گرفته بود و هدفش متحد کردن مسلمانان ، بيدار کردن 
آنان از خواب ، توجه دادن آنان به خطرهائی که تهديدشان می کند ، 

مقابله با اين خطرها   يافتن راه های در جهتو راهنمائی ايشان 
سيد جمال الدين اسدآبادی ، هم چون اين جامعه ی پان   )20(».بود

اسالميک را در مکه سازماندهی کرد که هدفش ايجاد خليفه ی واحد 
اين که آيا اسدآبادی و عبدو .  جهان اسالم بود برای رهبری همه ی

به احتمال   –نه ، در اين دوره به ابتکار خودشان کار می کردند ، يا 
با همکاری لندن و پاريس امور را به پيش می بردند ، روشن   –قوی 

اگرچه ، پس از آن دولت فرانسه بی درنگ جلو انتشار . نيست 
د تا در شدن لندن  راهی ادی و عبدوهمبستگی پايدار را گرفت و اسدآب

باره ی بحران سودان بحث کنند و پيشنهاد طرح وحدت جهانی اسالم 
اين پيشنهاد ، درست در کشاکش شورش . با بريتانيای کبير را بدهند 

شورشی که .  عشيره ای عليه بريتانيا در سودان داده شد –مذهبی 
نی بود که ادعا می رهبری کاريسماتيک آن با محمد احمد ، شيخ سودا

کرد امام زمان ، يا جانشين اوست و پيشرو يک قيام ناب اسالمی 
در تفسير . اين جا ، دو تفسير اسالميسم دچار تناقض می شوند . است 

اول ، مهدی گراهای افسارگسيخته ، وحشی و خشمگين دست به 
شورشی می زنند که احساسات ناسيوناليستی در زبان مذهبی کمرنگ 

 در نگرش سيد جمال الدين اسدآبادی که تفسيری انگليسی . می شود
در سال . ، مهدی کهنه و بدوی و ناهنجار می آيد  از اسالميسم است
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 پيامبر می دانند ،  لشکريان مهدی ، که خود را ياران  ، 1885
، او را  ی  چارلزگوردون  را شکست می دهندژنرال معروف انگليس

به نظر می رسيد که اسد آبادی . ند می کشند و خارطوم را می گير
 اعتبارهای پان اسالميک خود ، چاپلوسی مهدی را می  برای حفظ

کند ، اما به تقويت وابستگی های خود با حاميان بريتانيائی ادامه می 
 . ورزددهد و پشت صحنه با شورشی های سودانی مخالفت می 

، می  يگریمن هم ، مثل هر انسان عاقل د« : اسدآبادی می نويسد 
و گسترش طرفدارانش ، ) مهديسم ( ترسم که کاشتن تخم اين نظريه 

در بخش ديگری » . لطمه ای به انگلستان و حقوق مصری ها بزند 
، » انگلستان در سواحل دريای سرخ « از اين نوشته ، با عنوان 

مهدی توجه ساده انديشان را به خود « د که  کناسدآبادی تاکيد می
و در مقاله ای ديگر مطرح می کند که شورش »  . جلب کرده است

مهدی گراها فقط بايد با نيروئی مواجه شود که اسالم را به عنوان 
 :   می نويسد سيد جمال الدين اسدآبادی.  اساس سازمانی خود بپذيرد

با قدرت موعظه ی اسالمی ، جز با راه حل اسالمی نمی توان « 
ند با اين مدعی در نمی توا کسی جز خود مسلمانان ،  ، وطرف شد

    )21(» . گير شود و جلو رشد او را بگيرد 
به بيان ديگر ، اسدآبادی پيشنهاد می کند که آتش را با آتش و 

ظاهرا انگليسی ها پيشنهاد اسدآبادی . اسالم را با اسالم بايد پاسخ داد 
با اين حال ، . را جدی نگرفتند که اين رويه ، باعث خشم او شد 

وقتی که راه شان جدا شد ، اسدآبادی . عبدو به لندن وفادار ماند محمد
از . شد آفريقا به روسيه رفت و محمدعبدو راهی تونس ، در شمال 

به صورت ناشناس و با نام مستعار، به کشورهای « آن جا محمدعبدو 
 اسد آبادی برپا کرده بودند  بسياری رفت  و به تقويت انجمنی که با

 پيام اين دو ، دست کم به توده ها ، ناب ترين شکل  )22(»پرداخت 
  : طرح وحدت جهانی اسالم بود 
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دين اسالم حلقه ای است که مسلمانان همه ی کشورها را با 
پای نژادی يا ملی را از اهميت  يکديگر متحد می کند و هرگونه رد

مردم مسلمان ، روزگای در امپراتوری با شکوهی ... می اندازد 
ند و دستاوردشان آموزش و فلسفه و علوم بود که همچنان يگانه بود

برهر مسلمانی واجب است که برای . باعث مباهات مسلمانان است 
حفظ و احيای اقتدار اسالم و قوانين اسالمی در همه ی سرزمين هائی 

تنها راه عالج اين ملت ها آن ... که روزگاری مسلمان بودند ، بکوشد
د برگردند و همان گونه به انجام فرايض است که به قوانين دين خو

دينی بپردازند که در آغاز اسالم و روزهای خلفای اوليه می 
   )23 ( . باشدقرآن حاکميت مقتدر برهمگان ، بايد با ... پرداختند
  

اين مفاهيم و رهنمودها را ، امروزه می توان به وفور و به 
رساله های ديگ جوشان اسالميست ها پيدا کرد واز  طورعادی در

در سال های   . اخوان المسلمين ، يا بيانيه های القاعده در آورد 
در طول قرن ها ، مسلمانان .  ، درکی تازه و انقالبی بود اما 1880

نشنيده بودند که بايد برای بازسازی جامعه برمبنای روش های خلفای 
در پيام اين فراخوان به نيروهای مسلح که . اوليه دعوا راه انداخت 

 نشريه همبستگی پايدار در باب تجديد حيات قوانين اسالمی منتشر شد 
اشاره دارد ، »  بودند  همه ی سرزمين هائی که قبال مسلمان« و به 

در واقع برای بازپس گرفتن ، يا دوباره به اشغال در آوردن اسپانيا ، 
يا ساير  اروپای مرکزی وسرزمين هائی که به دست مسيحی ها ، 

طرح و وعده ی اين دعوا ، در .  حکم جهاد است، فتاده اند اديان ا
جنگ جهانی اول برالرنس عربستان و دسته های اطالعاتی او در 
مرکز مديريت عرب قاهره مسلط شده بوده که لندن ، پس از مرگ 
اسدآبادی و عبدو ، از آن استفاده کرد و مسلمان ها را برای ايجاد 

اين خليفه گری جديد اسالمی ، . رد فعال کخليفه گری جديد اسالمی 
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بايد زمينه های نابودی امپراتوری متزلزل عثمانی را فراهم می آورد 
  .د و روسيه را تهديد می کر

  ، 1880سال های  محمدعبدو که پس از سفرهای مخفيانه ی 
به مصر بازگشت ، ناظر براقدامات بريتانيا برای پراکنده کردن 

، عبدو 1880دراواخر سال های . ناسيوناليست های مصری بود
در . بريتانيا در مصر آزمود بخت خود را با لرد کرامر حاکم 

 مقام  گشت و نخستينباز لرد کرامر به مصر  به کمک ، 1888
دولتی ، از مقام های متعددی که به او محول شده بود ، را به عهده 

آرامی از  الدين اسدآبادی ، به سيد جمالمحمد عبدو هم ، مثل . گرفت 
کدوری درتحليل .   حرف می زد)24(» فايده ی اجتماعی دين « 

مجموعه ی سخنرانی او در بيروت ، که به نام رساله منتشر شده 
صوفی سابق ... کامال روشن است که « : ، ازجمله می نويسد  است

درخفا مثل استادش متفکر آزاد که در صورت ظاهر عالم دين بود ، 
ه قاهره ، عبدو با لرد کرامر که مظهر در بازگشت ب» . بود

بورن اولين « . امپرياليسم بريتانيا در مصربود ، دوستی به هم زد 
نهال نظام قدرتمند و ستمگر بانکی خاندان بارينگ در لندن » بارينگ 

 کميسر بريتانيائی اداره ی قرضه ملی 1870بود که در سال های 
 شورش   آن که لندنپس از. مصر بود و بعد ذيحساب کل مصر شد 

 به عنوان مامور 1883عربی را در هم کوبيد ، در سال احمد 
 حاکم واقعی 1907بريتانيا و سرکنسول به مصر برگشت و تا سال 

. عبدو و کرامر ، دوست و محرم راز يکديگر شدند . کشور بود 
يعنی يک اسالميست نظامی و اشرافيت بنيانگذار امپراتوری بريتانيا 

با حمايت . » بارينگ « و بود ، در رابطه ای سه جانبه با که حامی ا
کرامر ، محمدعبدو به سرپرستی کميته ای برای سازماندهی مجدد 

هم چون اين، سردبير روزنامه رسمی مصر شد . شد  گمارده  االزهر
  ،گرفت که در اين سمت و در شورای قانون گذاری مصر قرار

ر هر زمينه ای محترم عضو رده ی رهبری بود که نظرياتش د«
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محمدعبدو ، رئيس مهمترين کميته شورای قانون . شمرده می شد 
   )25(» . گذاری مصربود

 سيد جمال ، دو سال پس از مرگ 1899سرانجام ، در سال 
در . الدين اسدآبادی ، محمدعبدو به عنوان مفتی مصر معرفی شد 

  وانين ق در سراسر کشور مفسر عالی« مقام مفتی ، محمدعبدو  
 قانونی او ، در مورد ت بود و فتواها ، يا نظريا)  شريعت (اسالمی 

  )26(» . هر مساله ای که از او سئوال می شد ، حرف آخر را می زد 
اين موقعيت ، ضمنا به او اين قدرت را می داد تا بر امور مربوط به 

چنين موقعيتی را در (    . باشد سرپرستی اوقاف نظارت عالی داشته
  )  م –.  دارد  ولی فقيهتحت اشغال اسالمی ها  ،  مرجعی به نام  ايران 

با گسترش نفوذ محمد عبدو در مصر ، سيد جمال الدين 
اسدآبادی که به خاطر رد پيشنهادش به لندن برای برپا کردن وحدت 
  جهانی اسالمی رنجيده خاطرشده بود ، چند سالی را در روسيه

 الدين اسدآبادی حداقل يک سيد جمال، ری بنا به قول  کدو. گذراند 
  بنا به گزارش )27(» . گماشته و در نتيجه مامور روسيه بود « بار 

 کوشيد تا نظريه ی شعله ورکردن شورش در  ها ، اسدآبادی
گزارش . هندوستان ، قلب امپراتوری بريتانيا ، را به مسکو بفروشد 

چشم انداز « دآبادی  بريتانيا حاکی است که اس1888اطالعاتی سال 
قيام در هندوستان را که منتظر اشاره ی روسيه بود ، به بعضی مقام 

   به نظر می رسد که روس ها متاع )28(» . های روسی قبوالنده بود 
  . گشت اسدآبادی را نخريدند و او ، پس از نوميدی به لندن بر

در دنيائی . رابطه های اسدآبادی در لندن ، گوناگون بود 
  و مسلک ها ه ور شده بود که گردابی از فکرها و انديشه ها غوط
قرن های  ی گردابی مرکب از ماسون ها ، عرفان مسيحی . بود 

اوليه ی مسيحيت ، عرفان اسالمی ، صوفی گری ، و ساير تجربه 
های مذهبی و علوم الهی ، در ترکيبی از نويسندگان ، سياحان و شرق 

لندن در . ح خاور نزديک بودند شناسانی که شيفته ی به اصطال
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آروزی . اواخر قرن نوزدهم ، کوره ی گدازان فعاالن مذهبی بود 
دست يابی به نوعی هدف مقدس و ايجاد زمينه های وحدت نظری 
ميان عقايد مختلف مذهبی ، نه تنها عده ای امپرياليست ، بلکه بسياری 

اد به تلفيق اعتق. از روشنفکران انگليسی را در خود غرق کرده بود 
عقايد مختلف مذهبی که برنخبگان غلبه کرده بود ، به موازات اين 
انديشه رشد يافته بود که مگر آئين مذهبی جديد و دستگاه عقيدتی 
ديگری پديد آيد و بتواند در ميان فرهنگ های سرزمين های 

مذاهب تجربی ، که ريشه . امپراتوری بريتانيا ، وحدتی ايجاد کند 
ان به قرن نوزدهم بر می گشت ، متداول شدند و دريچه های بعضی ش

 الدين اسدآبادی که نظرياتش رابطه عميق سيد جمالهای حوزه ی 
 برادری صوفی ها ، فراماسونری و فلسفه ی  تری با تصوف ،

  . بودداشت ، به روی همه ی اين مسلک ها باز شکاک 
در   يکی از مهمترين رابطه های سيد جمال الدين اسدآبادی

» ادوارد کرانويل براون « لندن ، با شرق شناس مشهور بريتانيائی  
ادوارد براون استاد دانشگاه کمبريج ، بخصوص در رابطه با . بود

ايران و مطالعات دينی ، پدر خوانده ی شرق شناسی قرن بيستم است 
بلکه  ، نه تنها بردانش پژوهان ، 1926که تا زمان مرگش در 

همان گونه که خواهيم .  تاثيرات شگرفی داشت برسياستمداران نيز
ديد ، ادوارد براون در دوران درگيری گسترده بريتانيا در خاورميانه 
و در جريان جنگ جهانی اول ، معلم و دوست دو جاسوس و عامل 

»  الرنس. ای . ت«و » سنت جان بريجرفيلبی « عملياتی بريتانيا ، 
 و 1880ر سال های د. بود  ) معروف به الرنس عربستان( 

، ترکيه و ايران سفر کرد و مطالعات  مدام به جهان عرب ، 1890
گسترده ای را روی جنبش های مذهبی ، صوفی گری و گروه های 
مرموز مذهبی که در خاورميانه سربرآورده بودند ، انجام داد و در 

  . يافت اين امر تخصص
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براون در  . ا محمد باقر بودرزمعلم ايرانی ادوارد براون ، مي
در نيمی از جهان سر آمد بود ، مدام  «: باره ميرزا باقر می نويسد 

شش زبان را کامل می دانست و به . می آموخت و خوب می آموخت 
هم شيعه محمدی بود ، هم درويش بود، هم مسيحی  طور متوالی ، 

ی ميرزا محمد باقر ، نوعی نظام دين. بود ، هم ملحد بود و هم يهودی 
 را   نام اين مشرب   خود او ،)29(.ه بود که خاص خود او بود ساخت

براون و ميرزا باقر به هم . گذاشته بود »  مسيحی گری –اسالم « 
کارشناس » ژوزف دوگابينو « نزديک شدند و براون که از کارهای 

، غرق در   بود خارق العاده ی اديان آسيای مرکزی الهام گرفته
 شده و شيفتگی او نسبت به اين آئين جنبش های مثل بهائی گری

اسالم « درست مثل آئين . عجيب و غريب ، روز به روز بيشتر شد 
ميرزا باقر ، بهائی گری هم آئين غير متجانس و »  مسيحی گری –

تلفيقی را که در ايران بنيان گذاری شده بود ، اما در دوردست های 
تا سال ها ، . کرد حيفا و نقاط ديگر نيز پاسدارانی داشت ، ترويج 

ذهن های .  بهائی گری در خاورميانه مورد سوء ظن قرار داشت
شکاک رهبران سياسی و مذهبی ، آنان را متهم می کردند که با 

اما ، واقعيت اين بود . ماسون ها و اطالعات بريتانيا روابطی دارند 
پس از جنگ جهانی  که بهائی ها آشکارا طرفدار انگليسی ها بودند و

ل ، يکی از بنيانگذاران بهائی گری به نام عبدل بها ، به پاداش او
» سلحشور«تانيا ، از بريتانيای کبير لقب خدمت به شاه امپراتوری بري

شايد بتوان گفت که ادوارد براون در غرب سرکرده ی . گرفت 
تبليغات برای بهائی گری بود ، و ظاهرا باور کرده بود که مقدر شده 

نقش شکل دادن به آينده ی دين در خاورميانه را است جنبش بهائی 
  .  باشد داشته

سيد جمال الدين اسدآبادی و محمد عبدو ، هم با ادوارد براون 
بنا به نوشته . در رابطه بودند ، هم با ميرزا باقر و هم با جنبش بهائی 

 الدين اسدآبادی و محمد عبدو در سيد جمالدر زمانی که ، ی  کدوری 
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گی پايدار را منتشر می کردند ، ميان عبدو و ميرزا پاريس همبست
 جريان داشت و اسدآبادی اين قرآن باقر مباحثی در مورد دين و 

روزنامه را برای رهبران جنبش بهائی در ستاد خاورميانه ی آنان می 
 و در جريان آن  که –در دوران اقامت اسدآبادی در ايران . فرستاد 

 ملکم خان ؛ پسر بنيانگذار –اه شد از نزديکان و صاحب منصبان ش
ملکم . انجمن فراماسون های ايران ، سال ها سفير ايران در لندن بود 

» دين انسانيت « خان هم ، مثل اسدآبادی و ميرزاباقر ، معتقد بود که 
متحول و جهانی ، پيش شرط اقدام سياسی در خاورميانه ، بخصوص 

ز خطابه های خود در اگرچه اسدآبادی هرگز دست ا. ايران است 
 تاثير ملکم خان   از اسالم برنداشت ، تحتبنياد گراحمايت از قرائت 

  به نظر می )30(.را تاسيس کرد » انجمن عرب فراماسونری « 
معتقد است برای ساده دالن ، رسيد که اسدآبادی بوقلمون صفت 

، اسالمی و توده ها ، بايد ترکيبی از اسالم ساده شده را تجويز کرد 
منتها بر آن بود که بايد تلفيقی از اسالم جهانی براين بيان و جريان 

  . باشد حاکم
با اين حال اما ، دست کم در بخش هائی ، نقش اسدآبادی به 

بيشترين سال های پايانی عمرش را ، با حمايت ملکم . پايان رسيد 
       خان ، به عنوان يکی از نزديکان و صاحب منصبان شاه

، در ايران گذراند ، اما موفق نشد    ) م –ن شاه قاجار ناصرالدي(
شاه که از متوسل . عقايدش را به شاه و نخبگان ايرانی منتقل کند 

.  شدن اسدآبادی به آخوندهای ايران به تنگ آمده بود ، وارد عمل شد 
شاه ، سرانجام حريم مسجد را شکست و اگر چه در آن لحظات  «

 بود ، او را دستگير کرد و به مرز ترکيه اسدآبادی در بستر بيماری
  مدت ها اسدآبادی ميان ترکيه و افغانستان و ايران ،  )31(».فرستاد 

  و به قول کدوری  ، دست به دست می چرخيد 1890در سال های 
توجه اداره های امنيتی و اطالعاتی را به خود مشغول کرده « 
 بريتانيا بارديگر کفالت   در لحظات پايانی عمر اسدآبادی ،)32(».بود
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 که اسدآبادی مقيم استانبول 1895در سال « : او را به عهده گرفت 
بود ، تقريبا دوسال پيش از مرگش ، متوجه شد که وارد ليست سياه 

و مورد تهديد اخراج به ايران قرار گرفته که  سلطان عبدالحميد شده 
يتانيا در  از سفير بر ،پس. حکم قتل او آن جا صادر شده بوده 

  )33(»ان تبعه ی افغانستان حمايت کند خواست کرد تا از او به عنو
سفير بريتانيا به اسدآبادی گذرنامه ای داد تا بتواند قلمرو سلطان را 

، مبلغ سيار وحدت جهانی اسالم ، دوباره به  ها اما بعد. ترک کند 
 ادوارد . جان سپرداثر سرطان  بر 1897ترکيه برگشت و در سال 
 1910که به سال » انقالب ايران  «  براون ، در کتاب کالسيک

منتشر شد ، سيد جمال الدين اسدآبادی را بسيار برجسته کرد و نوشت 
  . داشت که او ، پس از مرگش نيز تداوم خواهد

اما ، به عنوان فعال ترين امپرياليست ، شايد حرف  لرد کرامر
، بادی و محمدعبدو پس از مرگ سيد جمال الدين اسدآ، آخر را 

.  باشد  زده ، در باره آناننخستين نسل طرفدار احيای اسالم گرائی 
اين دو ، گمراه تر از آن بودند که بتوانند مدتی طوالنی با مسلمان « 

آنقدر هم اروپائی نشده بودند که در . های محافظه کار دوام بياورند 
 ها لقمه ی دندان نه برای مسلمان. تقليد روش های غربی موفق باشند 
 لرد کرامر تاکيد می کند که پان  ».گيری بودند ، نه برای اروپائی ها

اسالم اسدآبادی و عبدو ، تجربه ای نا موفق و کتابی بسته بود که نياز 
طنين فراماسونی و مدرنيسم جهانی در . نگری اساسی داشت زبه با

 اسالم مشرب اين دو، آن گونه با موضوع فراخوان به بازگشت به
ناب قرن هفتم در نياميخته بود که بتواند باعث بيعت روحانيون ، يا 

پس از مرگ اسدآبادی و عبدو اما ، روزنامه نگاری . نوگرايان شود 
بود ، » فانوس دريائی « به نام رشيد رضا که بنيانگذار نشريه ی 

فانوس دريائی ، با پی گيری و تبليغ مستمر . عقايد شان را حفظ کرد 
 عقايد ، توانست انديشه های آنان را وارد سلفيه ی مصر و اخوان آن

در اين دو بستر بود که انديشه های اين دو ، خاک . المسلمين کند 
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در عين حال ، انگليسی ها در مرحله ی . حاصلخيز بيشتری پيدا کرد 
دوم  سياست استعماری خود ، ابهام  نظريه ی اسالم گرائی تندرو را 

  کاهش دادند و به ايجاد  وهابيسم عربستان سعودیدر خاورميانه
  . رسيدند 

  
  

 اخوان  عبداهللا فيلبی
  

 تا عواقب جنگ جهانی اول ، بريتانيای کبير برای 1899از 
انجام قابل تامل ترين شطرنجی که تا کنون بازی کرده است ، کفش و 

 امپراتوری عثمانی ، بيمار قرن نوزدهم اروپا ، سرانجام. کاله کرد 
ايجاد نيروی دريائی امپراتوری بريتانيا ، راه . در حال جان دادن بود 

 نياز  و اتومبيل ،  موتورهای جديد   باالخره  توسعه  و های آهن ، 
  . سيری ناپذيری به نفت داشتند 

عليرغم رشد تکزاس ، رومانی و باکو به عنوان مراکز توليد 
 ايران و عراق و  دريافتند که نفت ، طراحان سياست امپراتوری

امپرياليست های بی کله ، . مناطق عربی ، ثروت نفتی کالنی دارند 
جنوب غربی آسيا را صفحه شطرنج غول پيکری ديدند و بر آن بودند 

بازی لندن اين بود تا حرکت را برای . تا بازی در آن را ادامه دهند 
داری حفظ وفاداری مسلمانان جهان به پيش ببرد ، اما نه به قصد بي

جهان اسالم و پيشرفت نخبگان مسلمان ، بلکه با هدف جذب حکام 
  . مستبد و مردم ساده لوح اين مناطق 

در حالی که فرانسه در خاور ميانه به موضع دفاعی افتاده بود ، 
بريتانيائی ها ناچار بودند همزمان با سه قدرت ديگر طرف حساب 

 آوردند ، يکی از روس ها که بی رحمانه از شمال فشار می. شوند 
آلمانی ها که در فرمانروائی قيصر قدرت جهانی . اين سه قدرت بودند 

خود را توسعه می دادند ، سفت و سخت به ترک ها چسبيده بودند و 
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و ترک ها که شمع . نقشه داشتند که خط آهنی از برلين تا بغداد بکشند 
مه ی امپراتوری شان در حال خاموشی بود ، هنوز مفری برای ادا

اين خليفه گری ، . حيات داشتند که وجود خالفت در استانبول بود 
سنی های   پيوند  مرکز  هنوز  که   کند   ادعا  می توانست کم  دست 

  .  جهان است ارتدوکس
که البته پاکستان ( لندن ، سفت و سخت مهار هندوستان را 

ه بايد در دست داشت ، و البت) ، مسلمان امروزی را هم شامل می شد
سپاسگزار لرد کرامر می بود که مصر و کانال سوئز را به عنوان 

ضمنا ، بريتانيائی ها تاثير . شاهراه حياتی هندوستان قفل کرده بود 
اين . تعيين کننده و سلطه گرايانه ای بر افغانستان و ايران داشتند 

ی مناطق را ، انگليسی ها با سرزمين هائی ؛ از قبرس بگيريد تا افريقا
شرقی و عدن ؛ که می توانستند به موقع در تسلط قدرت برخليج فارس 

در ادامه بازی شطرنج برای . موثر واقع شوند ، محاصره کرده بودند 
قبضه ی عراق و عربستان بزرگ ، انگليسی ها بايد قدرت کافی برای 

  . مقابله با کنترل ترکيه بر مناطق وسيع مرزهای شنی را می داشتند 
دم برای به ثمر رساندن اين شاهکار امپرياليستی ، نخستين ق

 شاه آينده ی عربستان سعودی و ،ايجاد اتحادی ميان پادشاهی بريتانيا 
جنبش اسالمی وهابی بود که اين جنبش ، ديرگاهی پيش از آن به وجود 

 سعودی –برای اين که متوجه شويم چگونه اتحاد بريتانيا . آمده بود 
يد به قرن هجدهم برگرديم ؛ به زمانی که توافق و توسعه يافت ، اول با

 – والشيخ – خاندان سلطنتی آينده –روابط حسنه ای ميان السعود 
  .  به وجود آمد و قوت گرفت –خاندان وهابی ی اسالميست ها 

  قرن هجدهم ، واعظ مسلمان سياری که نوع در ميانه ی 
 شبه جزيره بود ، شروع کرد به دور زدن» المرگنتری « عربی ی 

عربستان و خطه ی هاللی شکل و حاصلخيزی که از مکه و مدينه تا 
   می در شرق بصره ، بغداد و دمشق را شامل» الها  «  واحه های

 ، اقامت متمرکز درجائی 1703محمدابن عبدالوهاب ،  متولد . شد 
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عبدالوهاب . نداشت و با مراکز روشنفکری جهان عرب در رابطه بود 
 آتش و گوگرد از تفسير اسالمی را همه جا پخش می کرد ، که جنبه ی

می غريد که مسلمانان بايد ذهن خود را از هر آنچه پس از پيامبر در 
اين پديده ، در . هزار سال پيش از آن تاريخ ياد گرفته اند ، پاک کنند 

حکمت قديمی ، جنبش احيای مذهب بود که پيروان بسيار شيفته ای 
ن ، با اشاره ی عامالن سازماندهی عبدالوهاب ، در اين پيروا. داشت 
هم زدنی چادرها را از اين جا بر می چيدند و جای ديگر برپا به چشم 

  . می کردند
مهمترين کسی که به آئين عبدالوهاب در آمد ، محمد ابن سعود 

ابن سعود که خود را تفسير مجسم . بنيانگذار سلسله ی السعود بود 
در قرن هجدهم تلقی می کرد ، به همان شيوه ی محمد پيامبر اسالم 

محمد خود را موظف می ديد که سرزمين هائی را برای اسالم بگشايد 
در اعمال زور برای . و آئين خود را به ملت های مغلوب تحميل کند 

تحميل عقيده ، عبدالوهاب و ابن سعود و پيروان شان ، دست به قتل 
و مسجدها و گنبدهاشان را ويران عام مخالفان خود می زدند و شهرها 

  . می کردند 
می خواندند و » شيخ « عبدالوهاب را معلم ، يا به زبان عربی 

 ) 34(. می ناميدند » شيخ « از آن پس ، زاد و ولد عبدالوهاب را نيز 
 به 1920وحدت خاندان های السعود و الشيخ ، سر انجام در سال 

 تا 1700ل ، از سال های با اين حا. تشکيل دولت سعودی ره برد 
 مکررا دولت تشکيل دادند که در جريان ی ها ، سعود1920سال های 

اين فراز و نشيب ها ، بارها به وسيله ی امپراتوری عثمانی که قدرت 
 داشتند و کمتر از آنان فناتيک بودند ، يا به وسيله ی هم پيمانان یجهان

  . ته شد مصری و رقبای ايشان در قبايل عرب ، در هم شکس
گری ، معموال به ما  گزارش های قالبی در مورد ايجاد وهابی

می گويند ؛ و اغلب با ادای احترام به ايشان هم می گويند ، که وهابی 
ها اصالح طلب و تجدد خواه بودند ، يا آنان بودند که شبه جزيره 
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پيروان اين . ( متحد کردند ) يکتا پرستی ( عربستان را حول توحيد 
، عنوان وهابيسم را نوعی توهين به خود تلقی می کنند و ترجيح آئين 

)  35() .بنامند به تعبيروحدت با خدا ، موحدين می دهند که ايشان را بنا

وهاب را ، اغلب متفکری قلمداد کرده اند که کار فلسفی وتفسير او از 
. واقعيت امر اما ، چنين نيست .  ، نوعی بدعت گذاری بود قرآن 
گر ، مولف کتاب نقدی بر وهابيگری ، اشاره می کند که حميد ال

صحرای عربستان و جريان الهيات عبدالوهاب ، با همديگر وجه 
و بی حاصل  طبيعت خشک  به نظر می رسد که « . مشترک دارند

صحرای عربستان ، همواره در تاريخ فکری آن منطقه انعکاس مستقيم 
اين وجه اشتراک در  «  و تاکيد می ورزد که) 36(». داشته است 

به طور وضوح ، تراوش فکری و نتيجه ی کار محمد ابن عبدالوهاب 
کار های عبدالوهاب ، همان « الگر می گويد » . وجود داشته است 

صورت سطحی و ساده شده ی حرف های پيامبر اسالم است و به 
يا نه ، . ندرت در آن تفسير يا توضيح اضافه ای مشاهده می شود 

گری که نگرشی  حتی متوليان وهابی. شاهده نمی شود اصال م
ميت بودن اثر او گيج از بی اه« انحرافی نسبت به عبدالوهاب دارند 

 آنچه می گويند ،    به هر صورت ، به خالف) 37(». شده اند 
  . عبدالوهاب متفکر بزرگی نبود 

اما محمد ابن عبدالوهاب استاد فرود آوردن صاعقه ی جدل بر 
نان را متهم به ترک اسالم می کرد ، به ايشان آان معتدل بود ؛ مسلمان

تهمت می زد که مرتد و ملحد شده اند و حتی اتهاماتی بدتراز اين  به 
لسعود ، ابا پيوستن نيروهای جنگنده وهابی و . آنان وارد می کرد 

ارتش قدرتمندی پديد آمد که قرن ها کين توزانه به قتل و غارت 
به قول يکی از نويسندگان انگليسی قرن . داخت مرزهای عربی پر

نوزدهم ، ايشان چنان زشت کردار بودند که در سرزمين های مغلوب 
 کشتار وهابی ها ، ) 38(».قتل عام را به غارت ترجيح می دادند« 

نظری و عملی  وحدت  ،  1700در سال . هرگز پايانی نداشت 
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 به کشتار و در سراسر عربستان شروع کرد « سعودی –وهابی 
مرحله ی اول قتل عام و چپاول در عربستان مرکزی اتفاق . » غارت 

افتاد ، بعد نوبت رسيد به جنوب عربستان و بخش هائی از يمن ، و 
 به کربال شهر 1802در سال )  39(.  به رياض و حجاز سرانجام

، اغلب ساکنان شهر  مقدس شيعيان واقع در عراق کنونی هجوم بردند
اموال «  ، گنبد مقبره ی بنيانگذار شيعه را در هم کوبيدند ، و را کشتند

مردم، سالح ها ، لباس ها ، فرش ها ، طالها ، نقره ها و نسخه های 
وهابيسم به «  در واقع ، ) 40(». را به غارت بردندقرآن گران بهای 

  گنبدهای مکه را ) 41(» خراب کردن گنبدهای مقدس معروف است 
اين عمل ، امروزه (  قرن نوزدهم در هم کوبيدند نيز ، در اوائل

عربستان سعودی ، در يوگسالوی سابق نيز . نيزهمچنان ادامه دارد 
جان اسپوسيتو می . تغييرات شديدی در امکنه اسالمی به وجود آورد 

به عوامل عربستان سعودی اين مسئوليت محول شده بود تا « نويسد  
 و قبرستان قرآن ، مدارس آموزش بسياری از مساجد ، کتابخانه ها 

های قديمی در بوسنی و کوسووو را به اين دليل که معماری عثمانی ، 
و سنگ قبرهاشان منطبق با منطق نات ، نقاشی های روی ديوار تزئي

   ) 42(» . زيبائی شناسی وهابی نبود ، خراب ، يا بازسازی کنند 
يافت ، در وقتی قدرت خراب کنندگان گنبد در عربستان توسعه 

زمانی که يک سرهنگ انگليسی . نهايت با بريتانيای کبير رابطه زدند 
با مقر سعودی ها در رياض ؛ شهر خواب آلود صحرا که رفته رفته 
تبديل به پايتخت عربی شد ، رابطه بر قرار کرد ، پيوندهای انگلستان 

گر بنا به گزارش حميد ال. در نيمه ی قرن نوزدهم با السعود آغاز شد 
 صورت پذيرفت و از آن پس بود که 1865نخستين تماس در سال « 

کمک های مالی بريتانيا به جيب های خانواده سعودی سرازير شد و 
هرچه جنگ جهانی اول نزديک تر می شد ، رقم اين کمک ها نيز 

   ) 43(». افزايش می يافت 
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کارتسون نايب السطنه ی وقت بريتانيا در   ، لرد1899در سال 
دوستان ، قيمومت کويت را هم هموار کرد و روابط لندن با السعود هن

بريتانيا از السعود که . و وهابی ها وارد مرحله ی جدی تری شد 
سخت درگير بودند تا خود را به همه ی عربستان تحميل کنند ، دعوت 
کرد که در کويت ؛ امارت کوچکی در جنوب بصره که به طور 

، پايگاهی  از مراکز قدرت بريتانيا می شدفزاينده ای تبديل به يکی 
  درست سه ماه پس از آن بود که السعود به کوشش ) 44 (.برپا کنند

. نهائی خود برای سلطه ی کامل بر شبه جزيره عربستان دست می زد 
امير کويت ، ابن سعود را که آن زمان فقط بيست و « بنا به گزارشی 

 از طايفه ی رشيد که يک سال داشت ؛ اعزام کرد تا رياض را
رياض در سال  ) 45(» . ، باز پس گيرد  طرفداران عثمانی ها بودند

 به دست ابن سعود گشوده شد ، و اين ، در خالل دورانی بود 1902
 اخوان   را که عرب ها به آن  برادری  مخوف که ابن سعود انجمن

را » باديه نشين « ابن سعود جنگجويان . ، تاسيس کرد)46(گويند  می
انتخاب کرد ، از آنان متعصبان مذهبی غيوری ساخت و روانه ميدان 

   برادری  انجمن تعداد اعضای ،  1912  در سال.  کرد   شان جنگ
در اين زمان بود که ابن سعود بر . به يازده هزار رسيد  ) اخوان  (

  . مرکز و غرب عربستان مسلط شد 
يعات وجود نفت  تا وقوع جنگ جهانی اول ، شا1899از سال 

نخستين قرار دادهای واگذاری . در خاور ميانه ، به واقعيت تبديل شد 
 و در جريان – واقعا يک طرفه –اميتاز بهره برداری از نفت 

معامالت امپرياليستی ، ميان دالالن نفتی ی تحت حمايت ناوهای 
کوچک توپدار و کشورهای ملوک الطوايفی ضعيف و سران افسون 

ناگهان ، خليج فارس تبديل به منطقه .  ، به امضا رسيد شده ی قبايل
در نظر بريتانيای کبير ، مناطق عربی و خليج . ای استراتژيک شد 

فارس ، حلقه ی واحدی از يک زنجير بودند که در دو لنگرگاه 
رفته . امپراتوری ، کانال سوئز وهندوستان را به هم وصل می کردند 
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سوئز و هندوستان ، به : به نظر رسيد رفته ، آن روی سکه حقيقی تر 
طور فزاينده پايگاهی به نظر رسيدند که بريتانيا می توانست با استفاده 

،  عراق  از آن ها ، ازمنافع در حال جوانه زدن نفتی در جنوب ايران
ويليام شکسپير ، از عالی رتبه های . و خليج فارس ، حفاظت کند 

ن ناميده شده است ، نخستين انگليسی که به ميمنت و مبارکی چني
گماشته ی سياسی بريتانيا در کويت بود که يکی از ماموران رابط 

 رسمی انگلستان و عربستان دبريتانيا با السعود بود و نخستين قراردا
اين ماموران ، در . ، به کوشش او بسته شد  1915سعودی ، در سال 

ر که ماموريت خود را ويليام شکسپي. تاريخ سياسی بريتانيا پرآوازه اند 
با موفقيت انجام داده بود ، در درگيری السعود با عشيره رقيبش الرشيد 

مامور سياسی بريتانيا ، طرف . که در صحرا رخ داد ، کشته شد 
اما قراردادی را که او طراحی کرد ، سال ها پيش از آن . السعود بود 

عربستان را که کشوری به نام عربستان سعودی تشکيل شود ، لندن و 
؛ » نجد « بريتانيا ابن سعود را به عنوان حکمران « . به هم پيوند داد 

. مشروط بر آن که استقاللش مورد حمايت بريتانيا باشد ، پذيرفته بود 
بنا براين ، در بازگشت از جنگ با عشيره الرشيد ، ابن سعود تعهد داد 

)47(» .که تابع رهنمودها و سياست های انگلستان باشد

 ، بريتانيای کبير 1914با وقوع جنگ جهانی اول در سال 
موقعيتی طالئی پيدا کرد تا ترکيه را به طور کلی از عربستان بيرون 

همزمان با متزلزل شدن امپراتوری عثمانی ، دو گروه . براند 
انگليسی،  دو جريان متفاوت را مورد پشتيبانی قرار دادند ، و درعين 

بازيگرانی را در :  ی کردند گر صف آرائدر مقابل يکدي حال ، 
 ی مناطق لم يزرع ، و نقش آفرينان ديگری را در امتداد صحنه

  . صحرای شبه جزيره عربستان 
هدايت می » هری سنت جان بريج فيلبی « نخستين گروه را 

فيلبی مامور عملياتی بريتانيا بود که به خوبی در موضوع فايده . کرد 
استادش هم ادوارد براون .  آموزش ديده بود ی سياسی عقايد دينی ،
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فيلبی محصول معتبرترين مدارس انگلستان بود که از آن جمله . بود 
می توان از وست مينستر ؛ که شاگرد ممتازش بود ، کالج ترينيتی و 

در آغاز   )48 (.کمبريج ؛ که در آن شاگرد ادوارد براون بود ، نام برد
 آموزش معماران امپراتوری بود و قرن بيستم ، کمبريج از مراکز

. فيلبی در اين دانشگاه با بهترين و زيرک ترين شاگردان هم دوره بود 
فيلبی که در روابط کليسا و دولت در انگستان ساخته شده بود و آشنائی 
صميمانه ای با نهاد وابسته به کليسای انگليسی داشت ، خدانشناسی بود  

بر . مذهب بر سياست را می ستود که در ظاهر شديدا موضوع تاثير 
اين مبنا ، فيلبی باور مذهبی را از هر عامل ديگری در اين رابطه 

اين عامل ، چندان قوی است که در « موثرتر می پنداشت و می گفت 
 فيلبی در ) 49(»مقابل هر نيروی مخالفی ، قدرتمندانه مقاومت می کند 

حقوق مدنی هندوستان را دانشگاه کمبريج ، فلسفه ، زبان های شرقی و 
 که –او . خواند و پس از آن وارد خدمات اجتماعی هندوستان شد 

بعدها رياکارانه وانمود می کند تغيير دين داده ، مسلمان شده و نام 
 ، تعليمات ادوارد براون را به عنوان -عبداهللا بر خود نهاده است 

از آن ، با کارگزار درجه ی دوم با خود به هندوستان می برد ، پس 
همان آموزش ها به عربستان می رود و به عنوان رابط بريتانيای کبير 

  . و ابن سعود ، جانشين ويليام شکسپير می شود 
در حالی که گروه فيلبی ؛ از مرکز بريتانيا در هندوستان ، از 
السعود حمايت می کرد ، رقبای دوستانه ی اين گروه در اداره امور 

اين اداره ، يکی از واحدهای . هره متمرکز بودند عربی بريتانيا در قا
) الرنس عربستان ( الرنس . ا. اطالعاتی بريتانيا بود که از  ت

اداره امور عربی ، حامی حسين حاکم مکه ، رئيس . پشتيبانی می کرد 
اينان ، فرمانروايان . خاندان هاشمی و پسرانش عبداهللا و فيصل بود 

 بودند که مکه و مدينه را نيز شامل می حجاز و اياالت غربی عربستان
در همان حال ، السعود بر عربستان مرکزی و رياض که امروزه . شد 

بعدها البته ، السعود همه ی . پايتخت سعودی است، مسلط بود 
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:  خاندان خود را بر آن می نهد عربستان را فتح می کند و نام
يصل ، که جنگ را فرزندان هاشمی ، عبداهللا و ف. ) عربستان سعودی (

به سعودی ها باخته بودند ، جا به جا می شوند و به پادشاهی دو ملت 
ديگر گمارده می شوند که خط مرزی کشورهاشان را هم وينستون 

عبداهللا می شود پادشاه اردن و فيصل می شود : چرچيل ترسيم می کند 
  . پادشاه عراق 

شه ی هر دو مورد ، يعنی سعودی ها و هاشمی ها ، با نق
هاشمی ها الف می زدند . انگليس بود که اسالم را به حرکت در آورند 

اين ادعا را ، جريان . که نسب ايشان مستقيما به محمد پيامبر می رسد 
های ديگری هم که در قرن گذشته می خواستند به حکومت برسند ، 

   هاشمی ها مدعيان بديهی بود که به نظر بريتانيائی ها ،. داشتند 
. قوه ی طرفدار آن ها برای ايجاد خالفت اسالمی در مکه می آمدند بال

سعودی ها که با جنگجويان وهابی به حرکت در آمده بودند ، به نظر 
  برای می توانستند   که   بودند  اسالمی ضربتی   نيروی انگليسی ها 

  . ی بريتانيا بر سواحل غربی خليج فارس ، بسيار کارساز باشند سلطه
، به نظر می رسيد که 1916ز قرن بيستم ؛ پيرامون در آغا

به خاطر موقعيتی که به عنوان . هاشمی ها قدرت بيشتری دارند 
متوليان مکه و مدينه داشتند ، بريتانيا برآن بود که حسين و پسرانش 

، تا هندوستان ، در چنبره ی آفريقا می توانند مسلمانان را از شمال 
زمان ، عثمانی های متزلزل ، کوشش می در همان . آنان قرار دهند 

ولی انگليسی ها . کردند نفوذ خود بر مسلمانان جهان را حفظ کنند 
عثمانی ها را از هر سمت محاصره کرده بودند و سعی می کردند از 

اين ، . وفاداری مسلمان ها به عنوان نيروئی عليه ترک ها استفاده کنند 
. يانه ای لندن تنظيم شده بود سياستی بود که به وسيله گروه خاور م

» لرد کارتسون « : بودند از آشپزهای اين دست پخت ، عبارت 
 ست و فرماندار پيشين هندوستان ،امور خارجه ی فوق امپرياليوزير

اب و پسر عموی او ،  از اشراف زادگان ن» رابرت سيسيل «
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 فلسطين را به يهوديان، » رات شيلد « که با » آرتورلرد بالفور «
رئيس رياکار اداره خارجی » مارک سيکس « وعده داده بودند ، 

رئيس » هوگارت ) جی . دی ( ديويد جرج « بخش خاورميانه ، و 
  باستان ، که هم» نفوذ عربستان  «  اداره عربی و نويسنده ی کتاب

،  ها بعد. شناس بود ، هم شرق شناس و هم سرپرست موزه کمبريج 
و ساير جلوداران امپرياليسم بريتانيا هم » ی آرنولد توين ب« چرچيل ، 

  . به ايشان پيوستند 
  : در ترسيم اين سياست می نويسد » الرنس «
  

اگر سلطان ترکيه از بين برود ، خالفت برای حفظ هماهنگی 
اسالم بايد به خانواده ی پيامبر منتقل شود که نماينده ی کنونی آن ، 

ن ، برای ما سودمند است ، فعاليت های حسي. حسين حاکم مکه است 
برای آن که بر اساس مقاصد فوری ما حرکت می کند ، باعث درهم 
شکستن بلوک اسالمی و تجزيه ی امپراتوری عثمانی می شود و 
کشورهائی را که او قبضه خواهد کرد ، برای ما همان قدر بی آزارند 

اگر اين سياست درست اجرا شود ، کشورهای عربی در . که ترکيه 
يعنی بافت و بستری . رايط سياسی ی  شطرنجی باقی خواهند ماند ش

خواهند شد از حسادت و سوء ظن که قابليت به هم پيوستن نخواهد 
داشت ، اما ، ضمنا ، هميشه آماده خواهد بود که در مقابل نيروی 

  .  خارجی متشکل شود 
  

هاشمی ها ، به . اين طراحی سياسی ، بسيار ساده می نمود 
 به رهبری   که  شيرين عرب هائی ایآدمکشان مزدور ، و روياتفاق 

الرنس در بسترش خواهند تاخت تا خود را از حاکميت ترک ها آزاد 
پشت صحنه . کنند ، صحنه ی شورش ضد عثمانی را آرايش می دهند 

ها ، بريتانيا می کوشد با هدف ايجاد کشور يهودی طرفدار خود در 
 بر کشورهای کنونی سوريه ، ی هاو با حاکميت هاشم فلسطين ، 
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، عراق ، اردن و حجاز در امتداد ساحل غربی عربستان ، لبنان
مرکز وحدت . اتحادی ميان هاشمی ها و صهيونيست ها به وجود آورد 

. اين ها همه نيز ، مکه و خالفت عربی تحت امر بريتانيا خواهد بود 
  . خواهند ماند البته مصر و سودان نيز در اردوگاه بريتانيا باقی 

سر « . در عين حال ،  فيلبی در جناح شرق کار می کرد 
نماينده ی سياسی اداره امور هندوستان در خليج فارس » پرسی کوکس 

که توان بالقوه اش در حال بروز بود ، مردی بود که مسئوليت کوشش 
. های بريتانيا برای حفظ قلمرو گران بهای نفتی را به عهده داشت 

که آن زمان موقعيت اداری درجه دوم داشت ، با کوکس  و فيلبی ؛ 
د بل ،  شناخت کاملی وگرتر کاشف افسانه ای و جاسوس عالی رتبه 

نسبت به چگونگی قبايل عرب و شجره نامه ی آنان داشت و ، در عين 
اين همه ، باعث شده بود که . حال ، متخصص زبان شناسی عرب بود 

 به ماموريت مالقات با ابن سعود  فيلبی را او عضو اساسی گروه
در حالی که لندن دست اندرکار بود تا مکه ای ها را در . اعزام کرد 

بخش های غربی عربستان به مصاف ترک ها بفرستد ،  فيلبی مامور 
شد که السعود را عليه جنگجويان ديگری که ال رشيد بودند ، به 

غربی عربستان با بخت يار الرشيد نبود و در مناطق . حرکت در آورد 
  . ترک ها هم پيمان شده بود 
 ، بريتانيا برای ابن سعود ماهيانه 1917از آغاز ژانويه 

  )50 (.پنجهزار پاوند مقرری تعيين کرد که مامور پرداختش فيلبی بود
، گاهی به صورت پيوسته و گاه گسسته ، فيلبی دالل پس از آن

در سال . ا او مالقات کرد بريتانيائی ابن سعود بود و در ده ها مورد ب
 ، فيلبی پسر چهارده ساله ابن سعود را ، که ملک فيصل پادشاه 1919

در اين سفر ، . آينده ی عربستان سعودی بود ، با خود به لندن برد 
» ويلفرد ساون بالنت « پسر ابن سعود با ادوارد براون استاد فيلبی  و 
 قرار داشت ، مالقات که شايد در راس طرفداران پان اسالم انگليسی

  . کرد 
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بريتانيا درکار بود تا نقشه ی خاور ميانه را تغيير دهد و خليفه 
البته بريتانيای کبير با حفظ مختصات قدرت . گری جديدی برپا کند 

. امپرياليستی خود ، به عنوان بازيگر اصلی در منطقه باقی می ماند
ما ، آن گونه که سياست ايجاد اتحاد ميان عرب ها و صهيونيست ها ا

عراق برای سربازان انگليسی . انتظار می رفت کامل عمل نکرد 
از اين گذشته ، فرانسوی ها اصرار . مشکالت کشنده ای ايجاد کرد

داشتند که دست بريتانيا را از سوريه و لبنان کوتاه کنند و ، بلشويک 
ا و ها روسيه را گرفته بودند و جزئيات توافق های محرمانه ی بريتاني

. فرانسه را افشا کرده بودند که اين عمل ، لندن را سخت بر آشفته بود 
و بدين گونه بود که لندن بيشترين سرمايه گذاری را روی هاشمی ها 

در نتيجه ، لژيون ابن سعود مثل توفان در عربستان به حرکت . کرد 
درآمد و هرچه را سرراهش بود ، فتح کرد ؛ از جمله حجاز را که 

 که ظاهرا از عراق می گويد ، گرترود بل . کوچک حسين بود قلمرو 
 نظر دارد ، می بريتانيااما به مجموعه ی سياست خاور ميانه ای 

   )51 (». اين جا ، ما اشتباه بزرگی کرديم« نويسد ، 
فيلبی هنوز و همچنان در خدمت بريتانيا بود و روابط خود با 

دان عميق بود که حتی به نظر اين رابطه چن. السعود را حفظ کرده بود 
می رسيد ابن سعود مهيب و آدم کش های بيابانی او اخوان را،  در حد 

  : او خود می نويسد . پرستش می ستايد 
  

بزرگ ترين و قدرتمند ترين حکمفرمای . عرب دموکرات است 
ابن سعود ، برگزيده ی مردم خويش . امروزی نيز ، دليل آن است 

 آمده از اين واقعيت است که بيست سال زبان است و نيروی او ، بر
حال مردم خود بوده و آرزوها و خواسته های آنان را به عمل در 

   )52 (.آورده است 
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اگر چه فيلبی همواره قيافه ی طرفدار و حامی دموکراسی و 
جمهوريت را به خود می گرفت ، هرگز دست از پشتيبانی ی خاندان 

)53(. درنده ی السعود بر نداشت 

يست های بريتانيائی ، از جمله  حتی سرسخت ترين امپريال
، السعود و بخصوص جنگجويان وهابی » جی هوگارت .  دی«

زندگينامه نويس . معروف به اخوان را ، نا مطلوب ارزيابی می کردند 
به نظر مردی مثل هوگارت ؛ با آن همه تجربه از « : فيلبی می گويد 

 سوريه ، ترکيه و حجاز نيز ، مبلغان اسالم در هندوستان ، مصر ،
مذهبی ابن سعود به نام اخوان ، تهديدی خطرناک بودند و وهابی گری 

)54(» . کيشی خشک انديش بود که خوشايند جهان اسالمی نبود 

  عربستان سعودی های،  1920  فتوحات سال های در
فيلبی ، چهارصدهزار کشته و زخمی از خود به جا  » دموکرات«
شتند ، چهل هزارتن را اعدام کردند و بنا به تفسير جامد و بی گذا

 سيصد و پنجاه و پای   دست  رحمانه ی خود از قوانين اسالمی ، 
نتيجه ی جنگ های ويرانگری که به   )55 (. کردند هزارتن را قطع

پيروزی اخوان برای سلطه ی سعودی ها بر عربستان انجاميد ، 
 ضيعف و مستعمره ، از مديترانه زنجيره ی محکمی از کشورهای
حتی زمانی هم که کشور سعودی . تاهندوستان ، برای بريتانيا بود 

تاسيس شد ، اخوان خون آشام ، مثل شمشير دولبه ، بخشی با لندن بود 
يکی از دوستان لبنانی سعودی ها ، اخوان را . عرب هاو بخشی با 
 دست شاهزاده ، امروز شمشيری هستند در« :  می کند  چنين تعريف

حاکم مکه ، که    حسين ، )56 (» . او فردا خنجری خواهند شد بر پشت
 الحمايه ی بريتانيا بود ، از لندن در خواست کرد تا ابن سعود را  تحت

 در نامه 1918حسين در سال . مجبور کنند اخوان را خلع سالح کند
 من بيش آنچه برای«   : ای رسمی به مامور بريتانيا در جده نوشت 

از هر مساله ای اهميت دارد ، اين است که دولت فخيمه ی ملکه بايد 
ابن سعود را وادارد تا پديده ای را که اخوان می نامند و جامعه ای 
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بريتانيا ، با  » . سياسی در ردای مذهب است ، منسوخ و متفرق کند 
   )57 (.خونسردی اين درخواست را رد کرد 
 مستقل  کند که اخوان نيروئی مود ابن سعود سعی می کرد وان

يکی . است ، اما انگليسی ها می دانستند که واقعيت چيز ديگری است 
 تلگرامی به اين مضمون 1920از مقام های بريتانيائی ، در سال 

ابن سعود نمی خواهد دانسته شود که او خود پايه ی « فرستاد که 
اصد خود تغذيه و اخوان است و اين خود او است که آنان را برای مق

مساله ی ديگری که امروزه احمقانه به نظر می » . راهنمائی می کند 
رسد ، اين بود که به مقام های بريتانيائی اخطار داده شده بود که 

)58(! اخوان را بلشويک ها تحريک می کنند

دست کم به لحاظ نظری ، ابن سعود هنوز امکان اين انتخاب را 
 نقش بنياد گرا برپا کند که در آن اسالم داشت  تا کشوری سکوالر

اما در تاثير جنبش آنی وحدت با وهابی ها و . رسمی نداشته باشد 
  .شد  به آن سمت رانده  اخوان ، 

 و حيله گر بريتانيائی می  مقام موذی » پرسی کوکس « 
  : نويسد

  
 ، ابن سعود متوجه شد که 1916 ، يا اوائل 1915در اواخر 
و دريافت که . ر کامل امور نجد را قبضه کرده است اخوانيسم به طو

يا بايد حاکمی غير دينی باشد و اخوانيسم را در : دو راه بيشتر ندارد 
... هم بکوبد ، يا رهبری روحانی وهابيسم جديد را به عهده بگيرد 

سرانجام ، برای آن که مبادا گزندی ببيند ، نظريه ی دوم را قبول 
  )59(.کرد

  
ئی را که ابن سعود به قدرت رساند ، در تاسيس  گرابنياداسالم 

او ، از اسالم دست افزاری . عربستان سعودی نقش اساسی داشت 
 و وفاداری به از بين ببرد ،ساخت تا وفاداری های قبيله ای را 
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حبيب ، می . اس. جان.   را به جای آن بنشاند وابستگی های مذهبی
ی قبيله ای صحرا ، به امنيت ، اتکای خانواده در جامعه  «  :نويسد 

دست . هويت و مشروعيتی بود که وابسته به حوزه ی محدود خود بود 
اين ويژگی ، به ابن سعود . شستن از اين مختصات ، کارساده ای نبود 

کمک کرد تا بتواند به جای حفاظت ، امنيت و هويتی که آنان با ترک 
ی را که همه را دعوت قبيله ی خود از دست داده بودند ، اخوت اسالم

)61(» .، يا بازگشت به اسالم می کرد ، بنشاند)60(به هجرت

 کنفرانس  و  فرو نشست  که خاک جنگ جهانی اول  و گرد 
های گوناگون جهانی برای تعيين مرزهای کشورهای خاورميانه 
تشکيل شد و امپراتوری عثمانی از هم پاشيد ، بريتانيا در منطقه سلطه 

 به  . و ابن سعود بر بخش اعظم عربستان مسلط شد يافتی کامل 
 به پنجاه 1920فيلبی ، نيروی اخوان ابن سعود در سال های   روايت

  در سمت دامنه های غربی ، در حجاز ، هاشمی )62 (.هزارتن رسيد
، 1924در سال . ان رو به زوال بود ها هنوز حاکم بودند ، اما عمرش

فی کمال آتاتورک که به سمت تجدد دولت جديد ترکيه به رهبری مصط
مسلمانان محافظه . پيش می رفت ، پيشينه ی اسالم رسمی را تقبيح کرد

کار جهان که ديدند خليفه گری و خالفت اسالم به طور قطعی منسوخ 
حسين ، حاکم انگليسی مکه ، زد که نان . شده است ، تکان خوردند 

طرح بزرگ الرنس شايد براساس . اقدام کمال آتاتورک را بخورد 
دست نشانده ی بريتانيا ، خود را خليفه مسلمين  عربستان بود که حاکم 

. اعالم کرد ، اما بخت يار او نبود و کسی تره هم برايش خرد نکرد 
انگليسی ها ، آن زمان اساسا دور حسين را خط کشيده بودند و بيشتر 

 جا مثل از ابن سعود و ساير مسلمان های فناتيکی که اين جا و آن
حاج امين اهللا . قارچ از زمين سبز می شدند ، سواری می گرفتند 

   می نويسد» مونروئه « . حسينی ، مفتی اورشليم ، از آن جمله بود 
در چنين موقعيتی که ثبات مسلمانان به هم خورده بود، فيلبی در « 

قدرت حسين در : بازگشت از سوريه در خاطراتش می نويسد 
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به سواحل حجاز شده و ادعای خالفت او در مقابل عربستان محدود 
درخشش خيره کننده ی ستاره ی ابن سعود که در صحرای عربستان 

  پس از آن ، چيزی نگذشت )63 (».طلوع کرده است ، بی معنی است
هاشمی ها را کنار  که لشکريان ابن سعود حجاز را در نورديدند ، 

، ند و عربستان را ساندرقتل به زدند ، صدها مرد وزن و کودک را 
بدين گونه بود که کشور جديد . زير سلطه ی رياض ، يکپارچه کردند 

و ابن سعود ، بيدرنگ خود را سلطان بی تاج اسالم . سعودی پديد آمد 
برنارد لوئيس می . معرفی کرد ، اما اين مرحله به کندی پيش رفت 

يستم ير ، در بعهد نامه رسمی ميان ابن سعود و بريتانيای کب« نويسد 
نامه ، بريتانيا استقالل  در اين عهد.  به امضا رسيد 1927ماه مه 

 مسلمان ها اما ، کند. کامل پادشاهی سعودی را به رسميت شناخته بود 
برنارد لوئيس ادامه می  »  .پذيرفتند تر و با اکراه اين مضمون را 

  : دهد 
  

 از شاه هيئتی از طرف مسلمانان هندوستان به جده رفتند و
درخواست کردند که اداره امورمکان های مقدس را به نمايندگان همه 

ابن سعود به اين در خواست پاسخ مثبت . کشورهای اسالمی واگذارد 
در ژانويه . نداد و آن هيئت را از طريق دريا به هندوستان بازگرداند 

 همان سال ، ابن سعود فراخوان داد تا کنگره ای اسالمی در مکه برپا
شود و از همه ی سران کشورهای مستقل اسالمی و نمايندگان سازمان 

، دعوت کرد تا  های اسالمی کشورهائی که حاکميت اسالمی نداشتند
شصت و چهارتن ، از همه ی جهان اسالم . در اين کنگره شرکت کنند 

ابن سعود ، برای شرکت کنندگان در . در اين کنگره شرکت کردند
کنون او فرمانروای حجاز است ،  اما با واکنش کنگره پخته کرد که ا

بعضی ها اختالف عقيده پيدا کردند و . های متفاوتی رو به رو شد 
  )64(.کنگره را ترک گفتند ، بعضی ديگر پذيرفتند و ماندند
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در اواخر سال . سرانجام ابن سعود ناچار شد جلو اخوان در آيد 
ودند ، نا آرام شدند و به ، که اخوان وظيفه شان را انجام داده ب1920

. صورت فزاينده ای نسبت به سلطنت ابن سعود ابراز انزجار کردند 
، ابن سعود اخوان را خلع 1929در سال . کار به درگيری کشيد 

سالح کرد و بقايای آنان را به صورت نيروهای باديه نشين در 
ا با وجودی که ابن سعود اخوان ر. نيروهای مسلح سعودی ادغام کرد 

در واقع ، سعودی ها . درهم کوبيده بود ، وهابيسم را محدود نکرد 
برای تحکيم قدرت خود در حجاز، که بيشتر قدرت نمائی جهانی بود 

تا مذهبی ، به دستور شاه پليس مذهبی درست کردند تا خواندن پنج  
وعده نماز در روز ، پوشش اسالمی و ساير اجبارها و سخت گيری 

در اوائل سال های . س را به مردم تحميل کنند های وهابی ارتدوک
، ابن سعود تشکيالتی درست کرد به نام امر به معروف و نهی  1930

باديه نشين های بی سواد و خشک « از منکر که تشکيل شده بود از 
مغزی که دستور العمل های مذهبی را به مردم حقنه می کردند ، 

عطيل کنند و ممنوعيت مغازه ها را وقت نماز مجبور می کردند ت
سيگار کشيدن و ساير عاداتی را که غير اخالقی می ناميدند ، به مردم 

برای .  که اين ماجرا هنوز هم ادامه دارد )65 (».تحميل می کردند
، جای پای محکمی در  انگليسی ها ، ظهور کشورعربستان سعودی

يان به نظر عمل گرايانی که در م. قلب اسالم ؛ مکه و مدينه بود 
طراحان سياسی امپراتوری بريتانيا بودند ، نيروهای مسلح ابن سعود 

 الدين سيد جمالمذهبی / ثابت کردند که ازجريان های صوفی 
به طور مشخص ، . اسدآبادی و محمد عبدو ، بسيار با ارزش ترند

 الدين اسدآبادی و محمد عبدو ، اصال موفق سيد جمالتجربه لندن با 
بادی برای منافع امپراتوری سرمايه ی دندان بخصوص اسدآ. نبود 

گيری نبود ، زيرا در حالی که طرح وحدت جهانی اسالم نظر بعضی 
نخبگان بريتانيائی را به خود جلب کرده بود ، نه تنها نتوانست نظر 

  در هيئت  را هم  مخالفت هائی  بلکه  جلب کند ،  به خود   را  توده ها
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  . يخت که خيلی هم جدی بود حاکمه ی ترکيه و ايران برانگ
ايجاد کشور سعودی به وسيله ی بريتانيائی ها ، برای ارتجاع 
مذهبی پايگاهی شد تا بتواند در دهه های آينده دست به اقدامات اساسی 

برای انگلستان ، و بعدها برای اياالت متحده ، عربستان سعودی . بزند 
 ، جاه طلبی های لنگرگاهی شد تا بتوانند در تمام طول قرن بيستم

تا اين زمان ، وهابی گری با همه قدرتی . جهانی شان را تنظيم کنند 
اين . که به هم زده بود ، عمدتا نيروئی مذهبی بود ، نه نيروئی سياسی 

جريان ، می توانست از مذهبی های سعودی بيعت بگيرد و در ميان 
 در دوران به تبليغ آئين خود بپردازد ، اما، سنی های دور و نزديک 

هنوز ظهور نکرده ، که پديد آمده بود ، اسالم سياسی واقعی  جديدی 
آنچه هنوز وجود نداشت ، آن گونه اسالم سياسی بود که پايگاه . بود 

 توده ای داشته باشد و بتواند در مقابل ايدئولوژی های پرجاذبه ی ضد
 حال ، بذری با اين. امپرياليستی ، يعنی کمونيسم و ناسيوناليسم ، بايستد

را که سيد جمال الدين اسدآبادی و محمد عبدو پاشيده بودند ، در حال 
اين جوانه ، و خاکی را که محمد عبدو آماده کرده . جوانه زدن بود 

بود ، وهابی های عربستان سعودی و بريتانيائی ها آبياری می کردند 
بنياد زب برای نخستين بار ، يک ح.  تا نيروی جديد اسالميست پديد آيد

 ؛  ی اسالمی که برای خود اساس و پايه ای داشت ، در کانال سوئزگرا
درشهر  : که چندان از عربستان سعودی دور نبود ، تشکيل می شد 

  .  مصر  اسماعيليه ی 
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 برادران انگليسی
  

  
  
  
  

پس از جنگ جهانی اول ، بريتانيای کبير در کوشش برای باقی 
. امپراتوری جهان ، با شياطين بسياری معامله کرد ماندن بر اريکه ی 

 ، تا شکست تجاوز به کانال سوئز در سال 1920از اواخر سال های 
پر در آورده ی جنبش اسالمی در   ، دو جوجه ی تازه بال و1956

، در مصر ،  1928در سال . از آن زمره بودند ، مصر و فلسطين 
ان المسلمين را بنياد نهاد که اخو، طلبه ی جوانی به نام حسن ال بنا 

همتای . بعدها جريان تاريخ قرن بيستم خاورميانه را تغيير می داد 
حسن . فلسطينی او هم حاج امين الحسينی مفتی عوام فريب اورشليم بود

ال بنا و حاج امين الحسينی ، در دهه های پس از جنگ جهانی اول ، 
ثل خانواده سلطنتی نقش پراهميتی در رشد اسالميسم داشتند ، و م

  . سعودی ، هر دو آغاز کار خود را مديون حمايت بريتانيا بودند 
اخوان المسلمين حسن ال بنا ، با بذل و بخشش کمپانی انگليسی 
کانال سوئز تاسيس شد و در بيست و پنج سال بعدی ، ديپلمات های 

  و ملک فاروق پادشاه انگليسی MI 6بريتانيائی ، سرويس اطالعاتی 
اهره ، از اين سازمان اسالمی به عنوان چماقی عليه کمونيست ها و ق

ناسيوناليست ها ، و بعدها عليه پرزيدنت جمال عبدالناصر ، استفاده 
همان زمان ، حاج امين مفتی فلسطين که به نازی ها تکيه . کردند 
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کرده بود و کين توزانه ضد يهود بود ، با پشتيبانی علنی انگليسی هائی 
 نردبان 1920ومت فلسطين را داشتند ، در اوائل سال های که قيم

بعدها معلوم می شود که مسئوليت گسترش . ترقی را باال می رفت 
اين دو . جهانی اسالم سياسی ، به عهده ی بنا و حاج امين بوده است 

مرد ، که به طرز فوق العاده ای روش وهابی ها در وفاداری به ايده 
 اسدآبادی را پيشه کرده بودند ، با سرمايه آل های سيد جمال الدين

گذاری مالی سعودی ها تشکيالت اقتصادی جهانی خود را به وجود 
آوردند که تندروهای طيف راست اسالمی ، از جمله بازوی تروريست 

روابط لندن با اخوان المسلمين ، پيچيده . آن ، توليد مثل اين بنياد بودند 
يجاد اين سازمان حمايت کردند ، و اگر اگر چه انگليسی ها از ا. بود 

چه در سال های بعدی نيز اخوان المسلمين از کمک های سرويس 
 –  و اسالم سياسی –جاسوسی بريتانيا برخوردار شده ، اين سازمان 

همواره نيروئی بود که بنا به اقتضا در مصر و ساير نقاط خاورميانه 
بريتانيائی ها و . فتمورد استفاده ، يا مورد بی مهری قرار می گر

 بخصوص از جريان زيرزمينی ،  –» بنا « ، از گروه  ملک فاروق
 هر وقت که به مصلحت شان بود –بازوی پارلمانی و فدائيان گروه 

بهره می جستند ، اما به آن جهت که گاهی عليه شان می چرخيد ، 
 وقتی اخوان المسلمين قوت گرفت و رفته رفته. همواره مراقبش بودند 

مدعی شد که فقط در مصر صدها هزار عضو دارد و شاخه هائی را 
  در اورشليم ، دمشق و پايتخت اردن برپا کرده است ، در سياست های

کار اين اهميت ، چندان باال گرفت که . مصر نقش پراهميتی پيدا کرد 
ساليان دراز توجه سرويس های اطالعا تی ؛ از نازی ها بگيريد تا  کا 

ا  را ، به يو سازمان سي ره طراحی عملياتی اياالت متحده گ ب  و ادا
  .خود مشغول کرد 

 که قدرت بريتانيا در توفيداخوان المسلمين زمانی در صحنه 
  . خاور نزديک ، و تقريبا همه جهان ، پريشان شده بود 

    جنگ جهانی اول ، انگلستان و خاک  پس از فرو نشستن گرد 
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. اما دچار نا آرامی هائی هم شده بود در منطقه قدرت غالب بود ، 
. پرچم امپراتوری بريتانيا ، از مديترانه تا هندوستان در اهتزاز بود 

نسل تازه ای از شاهان و حکام که بر رشته ای از مستعمرات بريتانيا 
   می کردند ، کشورهای تحت قيمومت ، کشورهای فرمانروائی

 ، اردن ، عربستان و ضعيف ، و نيمه مستعمراتی مثل مصر ، عراق
شاهان و حکام اين کشورها ، در . ايران ، زير اين پرچم بودند 

درجات مختلف به لندن وصل بودند ، اما ، در عين حال ، و بنا به 
موقعيت هائی ، مدعی داشتن اختيارات و استقالل عمل بيشتری می 

ه اين شاهان و حکام ، ميان دو نيروی درگير و متناقض به تل. شدند 
در هريک از آن کشورها ، از طرفی جنبش های ملی : افتاده بودند 

ضد پادشاهی در حال شکل گيری بودند ، از سوی ديگر ، مقام های 
. وزارت خارجه و اداره مستعمرات لندن ، گلوی شان را می فشردند 

انجمن ها و فرقه های تردست ، مثل توپ در هوا می چرخيدند و 
   را صرف حفظ تعادل1945 و 1918  برتيانيا سال های ميان

شاهان ، روسای قبايل ، طبقه ی متوسط در حال ظهور ، ارتش و 
، اما همواره مراقب بود تا خدشه ای به  روحانيون اين کشورها کرد

گاهی شاه خيلی قدرت پيدا می کرد و با . قدرت بريتانيا وارد نيايد 
 سعی می کرد با ارتش پيوند می خورد که در اين صورت ، بريتانيا

نزديک شدن به روسای قبايل ، اتحاد ميان شاه و ژنرال ها را از بين 
گاهی که قبايل ، يا گروه های قومی مغرور می شدند ، بريتانيا . ببرد 

  . ارتش را هدايت می کرد تا آنان را در هم بکوبد
ف راست اسالمی ظهور در جريان اين تعادل متغير بود که طي

 باعث شدند تا کفه ی ترازو به سمت ناسيوناليست ها اين شرايط. کرد
، سنگينی   کين توز انگليسی ها بودند وچپ های سکوالر که دشمنان

  . کند 
  

  



  
  

  بازی شيطان  . 84
  

 

  
 
 

 
  

  ضد ملی گرائی اسالم
  

 به وسيله ی حسن ال بنا 1928اخوان المسلمين که در سال 
تشکيل شد ، نتيجه ی مستقيم رشد جنبش پان اسالميک سيد جمال الدين 

نقش تسمه ی نقاله ی اين تاثير را رشيد . آبادی و محمد عبدو بود اسد
.  آموزش های مذهبی ديده بود ابلسرطرضا به عهده داشت که در 

رشيد رضا از .  اکنون از مراکز قدرت سنی های لبنان است طرابلس 
پيروان حريص مضامين نشريه ی هفتگی همبستگی پايدار بود که سيد 

وقتی رشيد .  و محمد عبدو منتشر می کردند جمال الدين اسدآبادی
رضا به قاهره رسيد ، محمد عبدو را که بعدها مفتی مصر شد ، 

، رشيد رضا 1898در سال . مالقات کرد و دستيار ارشد او شد 
  را در هشت صفحه منتشر کرد )1(» فانوس دريائی « نشريه هفتگی 

به .  بود که قصدش ادامه ی سنت پان اسالميک همبستگی پايدار
خالف سيد جمال الدين اسدآبادی و محمد عبدو که از طريق انجمن 
های مخفی و گروه های زير زمينی و جنبش فراماسونی عمل می 

علنی را در سر داشت » انجمن اسالمی «کردند ، رشيد رضا سودای 
های اسالمی هم شاخه که ستادش در مکه باشد و در همه ی کشور

چه رشيد رضا موفق نشد سودائی را که در سر اگر   )2(.داشته باشد 
تبليغات و « داشت ، آن گونه که می خواست پياده کند ، جامعه ی 

را توانست به مثابه پيش در آمد اخوان المسلمين » ارشاد اسالمی 
در همان زمان ، محمد عبدو از حمايت بی دريغ لرد . سازمان بدهد

 مطلق مصر بود ، حاکم، قرن  کرامر که در آستانه ی تغيير 
برخوردار بود و فعاليت های رشيد رضا نمی توانست بدون موافقت 

، فانوس » آدامز . سی. سی« بنا به گزارش . بريتانيا صورت پذيرد 
دريائی پيوسته به جنبش در حال شکل گيری ناسيوناليست های مصر ، 
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که در طبيعت خود جريانی سکوالر بود ، حمله می کرد و 
فانوس .  ها هم به رشيد رضا پاسخ در خور می دادند ناسيوناليست

  : باش گفت  دريائی ، همچنين رشد قدرت سعودی را شاد
  

با طلوع خاندان ابن سعود در عربستان ، ستاره اميد تازه ای 
پس از سقوط امپراتوری و تبديل دولت ترکيه به . پديد آمده است 

 قدرت اسالمی در حاکميتی غير مذهبی ، دولت ابن سعود بزرگ ترين
دنيای امروز است و تنها دولتی است که ياور اهل سنت خواهد بود و 

)3(. به انکار بدعت های زيانبخش و عقايد ضد مذهبی خواهد پرداخت 

  
 در ترکيه ، ناسيوناليست ها را رشيد رضا ، چه در مصر ، يا

)4(. اعالم می کرد » خدا نشناس و کافر «

اسالمی ، و موسسه های وابسته به آن ، جامعه تبليغات و ارشاد 
. با حمايت مالی ثروتمندان عرب و هندی در قاهره شکل گرفت 
،  دانشجويانی که درفاصله های دور بودند ؛ از جمله طلبه های مالزی

هندوستان ، آسيای مرکزی و افريقای شرقی ، در اين انجمن نام نويسی 
دار، اينان دومين موج پس از انجمن های سری همبستگی پاي.  کردند

شيخ های سرشناس . بين المللی فعاالن جنبش اسالمی را سازمان دادند 
حزب « مصری و ساير رهبران مذهبی ، حزبی را شکل دادند به نام 

که تشکيل می شد از پيروان محمد عبدو   ) م –المنار  ( فانوس دريائی 
ن های رهبران گوناگون انجم. و رشيد رضا از حوزه ی االزهر 

در تقابل با حزب جديد . برادری صوفی ها نيز ، از آن جمله بودند 
ناسيوناليست ، آنان نوعی تشکل سياسی مصری ايجاد کردند که حزب 
مردم ناميده می شد و پيروان محمد عبدو و رشيد رضا را نيز در بر 

حزب مردم که به کمک بريتانيا تشکيل شده بود ، علنا از . می گرفت 
صر توسط انگليسی ها حمايت می کرد و از طرف لرد کرامر اشغال م

عجالتا اندک « به نظر کرامر ، اعضای حزب مردم . تشويق می شد 
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اند ، اما رفته رفته مصريان بسياری را در برخواهد گرفت که نسبتا 
 لرد کرامر در گزارش ساليانه ی  ».چندان اطالعی از آن ندارند

د اصلی ملی گرائی مصر که می تواند امي«  :  خود، می نويسد 1906
حامل معنی عملی اين مفهوم باشد ، به نظر من در کسانی نهفته است 

)5(» . که به اين حزب تعلق دارند 

  .دستيارارشد رشيد رضا در تبليغ مذهبی ، حسن ال بنا بود 
تخمين زدن دامنه ی اهميت و مشروعيت حسن ال بنا ، امکان 

ست و يکم عليه تروريسم ، جنگ با حسن ال جنگ قرن بي. پذير نيست 
نسخه های او همه جا هستند ، از دفتر دادستان . بنا و زاد ولد او است 

تا ميدان های جنگ افغانستان و سوريه و مديريت ، سودان بگيريد 
دانشگاه های عربستان سعودی و کارخانه های بمب سازی غزه ، يا 

شيخ نشين های خليج فارس هيئت وزرای دولت اردن و مراکز بانکی 
  . ئی جانشين صدام حسين آمريکاو دولت 

جامعه اخوان  « در کتاب »   ريچرد ميچل   « به گزارش
 دليلی که باعث شد حسن ال بنا سازمان خود را در )6(» المسلمين 

اسماعيليه  را ، در منتها . اسماعيليه برپا کند ، به حد کافی گويا هست 
ئز؛ که امروزه دويست هزار جمعيت دارد ، در عليه شمالی کانال سو

 سوئز بنا  سازنده ی کانال»    فرديناند دوله سپس « ، 1863سال 
 مستملکاتکانال سوئز ، به مثابه شريان حياتی انگلستان با . د نها

ارزشمند هندوستان ، برای امپراتوری بريتانيا ارزش فوق العاده ای 
اب آلود مردابی ، نه تنها مامن  ، اين شهر خو1928در سال . داشت 

مناسبی برای دفاتر کمپانی کانال سوئز بود ، بلکه پايگاه های اصلی 
نظامی ارتش بريتانيا نيز در جريان جنگ جهانی اول ، در آن مستقر 

، اين شهر مرکز تجمع طرفداران 1920در سال های . شده بودند 
 . بريتانيا در مصر هم بود 

که حسن ال بنا تنگاتنگ با رشيد رضا ريچرد ميچل برآن است 
 پدر حسن ال بنا ، از شاگردان محمد عبدو و )7 (.همکاری می کرد
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خود او ، طلبه ای با نفوذ بود و چون در جوانی از خوانندگان پروپا 
يکی از بزرگترين « قرص فانوس دريائی بود ، بعدها رشيد رضا را 

سن ال بنا ، رابطه ی در نظر ح) 8(. ناميد» خادمان اسالم در مصر 
سه جانبه ی سيد جمال الدين اسدآبادی و محمد عبدو و رشيد رضا ، بی 

به « : ريچرد ميچل در اين زمينه  می نويسد . آاليش و مقدس بود 
نظر حسن ال بنا ، سيد جمال الدين اسدآبادی فراخوان و پيام داد ، 

 دان را انجام رشيد رضا فراخوان و پيام او را تدوين کرد و کار تاريخ
سيد جمال الدين اسدآبادی مشکالت را می ديد و هشدار می داد ، . داد

و به همين دليل به او که باعث  ( محمد عبدو معلم ومتفکر بود 
و رشيد رضا می )  .تحوالتی در مرکز االزهر شد لقب شيخ داده اند

 ، 1935 با مرگ رشيد رضا در سال )9(» .نوشت و ثبت می کرد
 ، 1939 بنا در سال   شد ، اما حسن ال فانوس دريائی متوقفانتشار 

از سر  ،  خود  بيان نظرات  برای  را به مثابه ابزاری انتشار آن
  )10(.  گرفت

حسن ال بنا . برنامه سياسی اخوان المسلمين ، سخت پيچيده بود 
اصرار می ورزيد که مسلمانان بايد به روزهای بی آاليش محمد پيامبر 

پس بايد تفسيرهای جديد از قوانين اسالمی . نان او بازگردند و جانشي
خالصی تفکر غربی می پنداشت  را فراموش کنند و به انکار آنچه او نا

به . و باعث انحراف مسلمانان ، و به ويژه جوانان شده بود ، بپردازند 
در تقابل با ناسيوناليست « .  برای مسلمانان کافی بود قرآن نظر بنا ، 

که مطالبه شان استقالل ، خروج نيروهای  ) 1920(  مصری های
انگليسی از مصر و قانون اساسی دموکراتيک بود ، اخوان المسلمين 
شعاری می داد که هنوز و همچنان در جنبش اسالميست ها داده می 

 و قرآن  در واقع ،   )11 (». ماست   اساسی  قانون قرآن   : شود 
به نظر ) ش زندگی پيامبر اسالم بود سنتی که متکی به رو( سنت 

می  ) شريعت ( ايشان برای هدايت جامعه کافی بود و قانون اسالمی 
   تا اين جای . قوانين غير دينی ساخت بشر شود  توانست جايگزين
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کار ، نظريات حسن ال بنا در جوامع اسالمی قوام چندانی نداشت و 
روح  مودودی پاکستانی ، مانده بود تا وارثان او سيد قطب ، ابول عال

بنا به . خمينی و سايرين ، مقاصدش را به ثمر برسانند اهللا موسوی 
 :به دست می دهد » بنا « شرح حالی که ميچل از 

   
  : ساختار سياسی حکومت اسالمی بايد بر سه اصل بنا می شد 

    ! استقرآن   ،  بنياد قانون اساسی-1
عمل )  هم فی االمر و مشاور(  دولت به مفهوم شورائی -2
    !می کند

   مردم  و خواست  اسالمی  محدود به تعاليم  اجرائيه  قوه-3
       ) 12( !است 

خمينی که در واقع » واليت فقيه يا حکومت اسالمی « کتاب (  
 مانيفست جمهوری اسالمی ايران است ، بر مبنای همين سه اصل نوشته شده 

به همين دليل . ايران تحميل شده است به مردم )  1357 / 1979و در سال 
، خمينی از زاد و ولدهای   و مولف اين کتاب هم هست که به نظر ميچل

ئی رهبری آمريکا  –  حسن ال بنا بوده و به وسيله اخوان المسلمين انگليسی
  )  م –شده است 
  

   و جهانشمول  کامل  عقيدتی نظام اسالم برای حسن ال بنا 
رثان او هم ، چه در کتاب واليت فقيه ، يا در بيانيه های خمينی و وا( . بود 

همين نظريه را به زور ،  1357  /1979اسالمی ، سعی کرده اند از سال 
جا   و با کمک های پيگير حزب توده ،   و سرنيزه و ترور ، تحميق
باعطف به جنبش سلفيه ، طرفداران جنبش بازگشت    ) م – . بيندازند

تصوفين و عرفا و جنبشی شبيه فراماسون در درون به ناب گرائی ، م
:  می کند  تعريف گونه   اين   را خود جنبش  حسن ال بنا  اسالم ، 

رسالت سلفيه ، سلوک سنی ، حقيقت تصوف ، سازمان  سياسی ، « 
    های  شرکت ، و آموزشی  فرهنگی   اتحاديه ی  ورزشی ،  گروه  
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   )13(». اقتصادی ، و تفکری اجتماعی 
 به قاهره رفت و اخوان المسلمين 1932حسن ال بنا در سال 

در بيست سال بعدی ؛ تا انقالب سال . را در پايتخت مصر بر پا کرد 
 مصر ، اخوان المسلمين به مثابه لنگر طيف راست مصر ، با 1952

و افسران محافظه »   وفد« دربار ، طيف راست حزب ملی گرای 
، حسن ال بنا 1933در سال . د کار ارتش مصر به وحدت می رس

چيزی نمی . نخستين همايش ملی سازمانش را در قاهره برپا می کند 
گذرد که انجمن های جوانان و نهادهای ورزشی به اخوان المسلمين 

اين تشکل ، . می پيوندند و واحدهای شبه نظامی را سازمان می دهند 
مان ساز« . می نامد» پيشاهنگ « خود را ،  1936در سال 

 به ) 14( ؛ شد ناميده  » گردان ها « که مدتی بعد » پيشاهنگان 
موازات جنبش فاشيستی اروپا ، و با همان ساختار مادی و معنوی ، 
از نظر انضباطی و سخت گيری ، در مصر تشکيالتی منحصر به 

 ، 1937در سال . فرد و نمونه و به تمام معنی فدائی حسن ال بنا بود 
 ،، آدم کش های اخوان المسلمين  می کرد اجگذاری ت که ملک فاروق

ن و بسيجی های روح اهللا که عينا مختصات فدائيان اسالم و پاسدارا( 
، گارد رياست جمهوری صدام حسين ، گارد جاويدان و نيروی خمينی

  اياالت متحده  و نيروی مخصوص ،  محمد رضا شاه مخصوص
 » حفاظت و امنيت« مسئوليت  ،  ) م  – داشتند   راوکشورهای اروپائی 

   )15(. را در جشن تاجگذاری به عهده گرفتند 
، در فاصله ی دو ) وفد ( حزب ملی گرای هيئت نمايندگان 

حزب وفد  که از  . جنگ جهانی ، رقيب اصلی اخوان المسلمين بود 
رده ها  و اليه های جنبش سياسی ضد انگليسی ی  موافق جنگ 

هيئت نمايندگان خوانده » سعد زغلول « ی تشکيل شده بود ، به رهبر
، به رياست سعد زغلول ، در  » هيئت نمايندگان«  اين. می شد

در اين کنفرانس ، . همايش پس از جنگ جهانی اول شرکت کرد 
امپرياليست های فاتح در مورد سرنوشت آينده ی منطقه ، ايجاد 
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صميم  ، تکشورهای يکپارچه و تقسيم آن ها ميان قدرت های اروپائی
متشکل از جناح های چپ ، ميانه و ،  حزب ائتالفی وفد. گرفتند 

: مخالفان طيف راست ، سال ها با سياست های متنوع عمل کرد 
گاهی موافق سلطنت بود ، گاه مخالف سلطنت و ساير نيروهای 

   ياد بوقلمون  به  که تاريخ سياسی ايران را می تواند (   .سياسی مصر 
 ،وفد  جناح چپ حزب     ) م – بيندازد   توده  حزب ابه مش صفتی های

رفته رفته به سمت کمونيست های مصری تمايل پيدا کرد ، در حالی 
که اقليت جناح راست ، اغلب روابط محرمانه ای را با اخوان 

  . المسلمين تنظيم می کرد 
در دهه های بعدی ، حسن ال بنا در صحنه ی سياسی مصر ، 

با نيروهای وفادار به ملک فاروق : چيده ای زد دست به حرکت پي
مراودات دوستانه داشت ، از حمايت های ملی و سياسی دربار 
برخوردار بود ، شاه را تغذيه ی اطالعاتی می کرد و دسته های 

 جوئل « .  عملياتی خود را به جان نيروهای چپ می انداخت
  :  نويسد یيکی از کارشناسان امور اخوان المسلمين م » گوردون 

 ، روابط تنگاتنگی با 1940قدر مسلم آن است که در سال های « 
دربار داشتند ، پول های گزافی در اين رابطه رد و بدل می شد و 

: و تاکيد می ورزد که  » . مديريت اين رابطه هم با بريتانيائی ها بود
  حسن ال ) 16(». دربار بدون اجازه انگليسی ها آب نمی خورد  «
، با دو مقام مصری ، علی ماهر نخست وزير و طرفدار سفت و بنا

سخت وحدت جهانی اسالم ، و ژنرال عزيز علی مصری فرمانده کل 
حسن ال بنا ، از . ، روابط نزديکی داشت  نيروهای مسلح مصر نيز

؛ که البته اغلب مخفيانه عمل می  طريق مجراهای ارتباطی مختلفی
ين مجرا ، گاهی پزشک مخصوص ا. کردند ، به دربار وصل بود 

وقتی شاه می . شاه بود ، يا مقام های گوناگون دولتی و ارتش 
، با حسن ال بنا مشورت  خواست نخست وزير مصر را منصوب کند

  سلطنتی  ضيافت   در  رسمی دعوت  و دست کم يک بار با  می کرد 
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  . شرکت کرد 
 بود عليه  ی علنا ابزار اخوان المسلمين «   : می نويسد ميچل 

 که از کالن وفد   جناح راست حزب ) 17(». حزب وفد وکمونيست ها
زمين داران و سرمايه داران تشکيل می شد ، اخوان المسلمين را 

، حال آن که جناح غالب ، اين سازمان را  متحد خود می شمرد
    ) 18(. نيروئی واپسگرا ارزيابی می کرد 

  
  

  تشکيالت سری اخوان المسلمين
  
 جنگ جهانی دوم ، اخوان المسلمين سازمان اطالعاتی و در

. به وجود آورد » جهاز سری «واحد تروريستی خود را به عنوان 
بازوی    « : گزارش می دهد که 1950يکی از تحليل گران سال های 

اطالعاتی جهاز سری ، اطالعاتی را در مورد تاسيسات نظامی ، 
 های ديگر جمع آوری می و هدف سفارت خانه ها ، مراکز دولتی 

اين واحد مخفی که شهرت اخوان المسلمين به عنوان جريانی .  کرد 
 تشکيل شد و 1942خشونت گرا را به خوبی توجيه می کند ، در سال 

تا زمانی که به دست جمال عبدالناصر متالشی ( در دوازده سال بعدی 
 رابه قتل ، بسياری از قضات ، افسران پليس و مقام های دولتی) شود 

رساند ، محل کسب و کار يهوديان مصری را به آتش کشيد و حمله ی 
جوخه های آدمکش خود به اتحاديه های کارگری و کمونيست ها را 

در تمام اين دوران ، اخوان المسلمين اغلب در وحدت با . سازمان داد 
شاه مصر عمل می کرد و توان خود را در مجلس عليه دشمنان او به 

وقتی قدرت شاه رو به ضعف نهاد ، اخوان المسلمين . گرفت کار می 
هم از او فاصله گرفت ، اما روابط خود با ارتش و عوامل اطالعاتی 
را حفظ کرد و از ياد نبرد که همواره بايد به ضد نيروهای چپ عمل 

تشکيالت سری اخوان المسلمين ،  به گزارش ريچرد ميچل ، . کند 
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در سال « . رد که واحد اطالعاتی مصردرست همان گونه عمل می ک
شروع کرد ، اخوان المسلمين ) جهازسری (  ، تشکيالت سری 1944

همان کاری که حزب توده با  (    به نفوذ کردن در جنبش کمونيستی
اين عمليات نفوذی ، زمانی     ) م –جنبش کمونيستی ايران کرده است 

ن تازه ای گرفته آغاز شد که در جريان جنگ ، جنبش کمونيستی جا
بود واخوان المسلمين آن را سرسخت ترين دشمن اصولی خود تلقی 

   ) 20(» .کرد 
بدون ترديد ، اکثريت اعضای اخوان المسلمين نظر به تشکيل 
دولت اسالمی راست گرا داشتند و مخالف ستيزه جوی امپرياليسم 

 می اما رهبری اين سازمان که در رده های باال بازی سياسی. بودند 
کرد ، با دربار ، احزاب سياسی سکوالر ، ارتش و قدرت های 

به درستی معلوم نيست که آيا رهبران .  امپرياليستی ، همدست بود
اخوان المسلمين همانی بودند که در محراب و منبر جلوه می کردند و 
بنا به مصلحت با شياطين بزرگ دنيا رابطه زده بودند ، يا نه ، 

ن وحتی ماموران سرويس های اطالعاتی قدرت سياست بازان بدگما
اما ترديدی وجود ندارد که در کنار بعضی . های خارجی بودند 

رهبران صاف و ساده ، رهبرانی هم دو سره بار می کردند و مامور 
  . بودند 

صورت سياسی اخوان المسلمين ، پست ترين حد قابل تصور 
 که در راس –مان شاخه ی علنی و ستاره های سياسی اين ساز. بود 

 ، با شاهان و امرای ارتش دم –همه خود حسن ال بنا قرار داشت 
، در حالی که شاخه ی مخفی در کار جاسوسی و ترور  خور بودند

،  دشمنان شاه و بريتانيا را هدف می  آن جا که خشونت سازمان. بود 
پا را از گليم خود بيشتر  وقتی . گرفت ، با مصونيت عمل می کرد 

گذاشت ؛ که گاهی چنين می کرد ، ضربه می خورد ، يا عجالتا می 
در ساير مواقع ، وقتی حضورش مفيد به حال دربار . ممنوع می شد 

و ارتش بود ، يا قدرتی به هم می زد ، نه تنها تحمل می شد ، بلکه 
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برگ برنده ی اين . مورد حمايت حکومت هم قرار می گرفت 
ی و مالی خانواده ی سلطنتی سعودی سازمان ، همواره پشتيبانی سياس

ساختار تشکيالتی اخوان المسلمين ، به صورت . و نهاد وهابی بود 
اعضای اين هسته ها ، . هسته ها يا خانواده های پنج تا هفت نفره بود 

اين . به طور منظم و به صورت بسته ، آموزش مذهبی می ديدند 
نگ آموزش ها ، در فرصت های ضروری به سطح آموزش ج

  چريکی در شاخه های مختلف ارتقا می يافت ، برای آن که از آنان
تی آموزش کامل می شد ، به قو. ساخته شود » برادران فعال « 

 بتوانند با اين تاايشان خط می دادند تا وانمود کنند که بريده اند 
   ) 21(. تظاهر، به ساير سازمان های مذهبی ، يا ورزشی ، بپيوندند 

 ها ، با دويست سال تجربه ی عميق در مورد مذاهب بريتانيائی
  . و سياست های قبيله ای ، قدرت اسالميست ها را خوب می شناختند 

يکی از افسران اطالعاتی بريتانيا که به شاه نزديک بود ، در 
.   جنبش اسالمی  پی  برد  احيای   به توان جهانی دوم پايان جنگ 

به عنوان يکی از آموزش  ،  MI6 مامور  »ديويد آرچی بويل « 
های اطالعاتی بريتانيا ، رابط انگليس با حسين پاشا  رئيس دولت 

زمزمه های طغيان مجدد « ين بود که  ابويل درک. ملک فاروق بود 
 1946 در گرفت ، دوباره در 1919رنسانس مسلمانان که در سال 

ر احساس می شود ، و می رود تا همه ی کشورهای خاورميانه را د
اين بار اما ، با مسابقه بر سر تسلط بر ذخائر نفی نيز همراه . نوردد
و بعدها سفارت اياالت متحد در  سفارت بريتانيا ،   )22 (».است 

پس از .  قاهره ، با اخوان المسلمين حسن ال بنا ارتباط منظم داشتند
جنگ جهانی دوم ، رژيم متزلزل ملک فاروق به جريان چپ هجوم 

يست ها را در عمليات سرکوبگرانه ی فشرده ای هدف برد و کمون
اسماعيل صدقی نخست . جنگ سرد داشت شروع می شد . گرفت 

وزير مصر که با حمايت حسن ال بنا به رياست دولت گماشته شده 
  برای  و  کرد  تغذيه  مالی  به لحاظ  را   اخوان المسلمين  بود ، علنا
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  .  ساخت   آموزشی وگاه های اين سازمان ، ارد  آدمکش چماقداران
 با  کمونيست ها ، صدقی برای حذف  کارزار اسماعيل 

  : اشتياق مورد حمايت اخوان المسلمين قرار گرفت 
  

اخوان المسلمين که به طرز آشتی ناپذيری ضد کمونيست بود ، 
با تمام وجود و کين توزانه به کارزاری که برای درهم کوبيدن 

روزنامه اين سازمان ، در . پيوسته بود کمونيست ها راه افتاد ، 
راه انداخته بود ، » مبارزه عليه کمونيسم « ستونی که به عنوان 

مراحل روز به روز مبارزه ی دولتی عليه کمونيست ها را گزارش 
روزنامه های حزب توده و سازمان اکثريت هم ، در سالهای  ( می داد   

 با مبارزات ضد شمسی ، بخصوص در رابطه  60  و  59  و 58
ارتجاعی نيروهای کمونيست درکردستان و قيام مسلحانه ی سربداران در 

    واحد اطالعات اخوان ) م –آمل ، نقش مشابهی را ايفا می کردند 
المسلمين ، نتيجه ی خبرچينی ها و اطالعاتش را در مورد کسانی که 
 مظنون به کمونيست بودن بودند ، بخصوص در مورد آنانی که در
عرصه های  کارگری و دانشگاهی  فعاليت می کردند ، به دولت می 

   )23 (.فروخت
  

از اين گذشته ، اخوان المسلمين جناح راست اتحاديه های 
کارگری را عليه اعتصاب های کارگری سازمان داد و اغلب با 
همکاری جناح راست حزب وفد ، کين توزانه عليه ناسيوناليست های 

 در ادامه ی اين گزارش تاريخی ،  ميچل . د صف آرائی می کروفد
کمونيست ها و حزب وفد ، دشمنان «  : نتيجه گيری می کند که 

   )23 (».مشترک دربار و سران محافظه کار دولت ارزيابی می شدند 
، انورسادات که بعد ها رئيس جمهوری 1940در سال های 

ان جنگ در جري. مصر شد ، از اعضای کليدی اخوان المسلمين بود 
دوم جهانی ، انورسادات با جنبش آزاد افسران عالی رتبه ی مصری 
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 و در حين جنگ فلسطين ، رسما به وسيله جمال 1949که در سال 
اين جنبش ، از . عبدالناصر تشکيل شده بود ، همکاری می کرد 

جمال عبدالناصر در سال . افسران آزاد ارتش مصر تشکيل می شد 
افسران . کرد و قدرت را به دست گرفت  سلطنت را واژگون 1952

آزاد ، تشکيل می شدند از طيف بسيار گوناگون ايدئولوژيکی که  از 
کمونيست ها و جناح چپ حزب وفد ، تا اعضای اخوان المسلمين را 

 که جملگی بر سر اين واقعيت که ملک فاروق فاسد و  می شد ، شامل
واهانه ی بريتانيا رفتار خودخ. وابسته است ، نظر مشترک داشتند 

  سفيرش )25( مکرر  گزارش های  جوان که بنا به  فاروق نسبت به
خطاب می کرد ، خشم » پسر « او را رو در رو » مايلز لمپسون « 

افسران را برانگيخته بود و ايشان ، پس از جنگ نيز ارتباط ها شان 
  . را حفظ کرده بودند 

و ، زاد تی جنبش افسران آانور سادات عضو دست راس
نيز رابط افسران معترض و حسن ال بنا بود و در حين عبدالناصر

. جنگ ، گفت وگوهای محرمانه ای با بنياگذار اخوان المسلمين داشت 
» در جست و جوی هويت « انورسادات ، در زندگينامه ای که به نام 

خود با حسن ال بنا را به دست  نوشته ، گزارشی از جزئيات روابط 
سادات ، صميمانه در ستايش بنيانگذار اخوان   )26(.داده است

درک او از مذهب عميق بود و بيانی موثر « :  المسلمين می نويسد 
او به راستی شايسته بود و از هر نظر لياقت آن را داشت که . داشت 

رهبر مذهبی باشد ؛ ضمن آن که يک مصری واقعی ، يعنی خوش 
ماندهی کامل اخوان المسلمين ساز... اخالق و محجوب و با تحمل بود

و رفتار محترمانه وفوق العاده متواضعانه ای که او به عنوان مرشد 
واالمقام درتنظيم رابطه و فرماندهی داشت ، باعث شگفتی من شده 

يوسف «  ، سادات کوشيد تا از طريق 1945  در سال )27 (».بود
ال پزشک مخصوص شاه ، زمينه ی مالقاتی را ميان حسن » رشاد 

اين مالقات ، به وقوع نپيوست ، اما . بنا و ملک فاروق فراهم آورد
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سادات و بنا ، در گفت و گوئی صريح به توافق رسيدند که در تشکيل 
از پس بنا شروع کرد به يارگيری . جنبش افسران آزاد همکاری کنند 

 اما معلوم نيست که حسن ال بنا  )28(.ميان افسران ارتش برای گروه 
وسعه و تقويت گروه يارگيری می کرد ، يا افراد نفوذی به برای ت

ميان آنان می فرستاد ؟ ظرفيت اخوان المسلمين ، فراتر از يک جنبش 
هم مختصات يک جريان مذهبی را داشت ، هم حزب احيا بود ، . بود 

 اطالعاتی بود ، هم واحدی شبه نظامی بود ، هم –هم واحد عملياتی 
د که به سرعت شاخه هايش را در بسياری از سازمانی بين المللی بو

قدر مسلم آن است که در دهه . کشورهای خاورميانه برپا می کرد
چهل قرن بيستم ، هم بريتانيائی ها کامال در اخوان المسلمين نفوذ 

در دهه ی . کرده بودند ، هم نازی ها و هم اتحاد جماهير شوروی 
 ناسيوناليسم عرب و سی قرن بيستم ، بسياری از جريان های راست

طيف راست اسالمی ، تشخيص دادند که در پيوند با سازمان 
   شان  و پشتيبانی از آنان به نفع  کمک جاسوسی نازی ، دريافت

مامور پر آوازه ی سازمان مرکزی  مايلز کوپلند  گزارش به .  است
اطالعات اياالت متحده در بخش عملياتی ؛ که سال ها درمصر 

 دوم   ، سازمان حسن ال بنا در جريان جنگ جهانیماموريت داشت
 با  )29(». بالقوه به مثابه واحد اطالعاتی آلمان عمل می کرد« 

 ، بسياری از اسالميست ها 1940 و 1930وجودی که در سال های 
، احتماال هم آگاهانه ،  وابسته به نازی ها بودند ، درک مايلز کوپلند

انی دوم ، بسياری از اسالميست پس از جنگ جه. اغراق آميز است 
های وابسته به نازی ها ، به دامن بريتانيای عزيز و حلقه های 

ئی برگشتند و گاهی علف و عليق کالنی هم دريافت آمريکا/ انگليسی 
در دهه ی پنجاه قرن بيستم که جمال عبدالناصر رهبری . کردند 

يچيدگی های اخوان المسلمين را دستگير کرد ، سازمان امنيت او به پ
ماجرای  «   :مايلز کوپلند  می نويسد  .  روابط اين سازمان پی برد

دستگيری بنيانگذاران اخوان المسلمين ، برمال کرد که اين سازمان ، 
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، بريتانيائی ها ،  در راس همه. به کلی تحت نفوذ بوده است 
ئی ها ، فرانسوی ها و سازمان های اطالعاتی اتحاد جماهير آمريکا
هريک از اين قدرت های نفوذی، .  وی در آن نفوذ کرده بودندشور

بنا به مصلحت و موقعيت خود ، قادر بودند سازمان را به نفع خود 
   )30(» . فعال کنند ، يا آن را به هوا بفرستند 

وقتی لندن و واشنيگتن به اين نتيجه رسيدند که ملک فاروق 
يم جانشين جدی تر ديگر ماندنی نيست ، جست و جو برای يافتن رژ

دومين .  و کمونيست ها بودوفدنخستين گزينه ، ترکيبی از حزب . شد 
نه . جانشين ، اتحادی سری ميان اخوان المسلمين و افسران ارتش بود 

به . ئی ها آمريکا کمونيست موافق بود ، نه –بريتانيا با راه حل وفد 
ند ، حال آن که نظر می رسيد که انگليسی به تداوم پادشاهی تمايل دار

. ئی ها از جريان افسران آزاد عبدالناصر پشتيبانی می کردند آمريکا
اخوان المسلمين که هم با سلطنتی ها رابطه داشت و هم با افسران 

  .آزاد ، دوسره بار می کرد 
با .  دچار رقابت جناح ها و آفت فساد شده بودوفدخود حزب 

ود تا با چپ ها و اين حال ، بخش پر اهميتی از حزب بر آن ب
کمونيست ها وحدت کند که اين امر ، خيال دربار ، انگليسی ها و 

اخوان المسلمين به سختی . اخوان المسلمين را ناراحت کرده بود 
 ی ها و کمونيست ها را نابود وفدکوشيد تا هر امکانی برای وحدت 

ش کند ، وفدی ها هم ، متقابال دست به افشاگری زدند که چگونه آدم ک
عيل اجيره خوار انگليسی ها و اسم،  حسن ال بنا  حرفه ای های

ی ها می وفدکمونيست ها و . صدقی نخست وزير طرفدار لندن بودند 
فاالنژهای اخوان المسلمين ، درست به شيوه ی فاشيست  «گفتند که 

  و خواستار انحالل ، مخالفان شان را حذف فيزيکی می کنند  ها
ی وفد. مان که از دولت پول می گرفت بودند شبکه ی نظامی اين ساز

ها با مدارک و اسناد فراوان افشا کردند که چگونه در جريان 
اعتصاب های کارگری ، چماقداران اخوان المسلمين برای درهم 
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  اخوان المسلمين اما ، از واقعه )31 (.شکستن اعتصاب عمل کرده اند
از :  تازه گرفت  رخ داد ، جانی1948ای غير منتظره که در سال 

  . جنگ فلسطين 
  
  
  

  حسن ال بنا و مفتی
  

با ايجاد ملتی . جنگ فلسطين ، اخوان المسلمين را تقويت کرد 
يهودی در بخشی از فلسطين تحت اشغال بريتانيا ، به آشفتگی های 

جنگ ، شکست ارتش های عرب به دست . خاورميانه دامن زد 
راسرائيل ، برای هميشه واحدهای شبه نظامی يهودی ، و تشکيل کشو

معادالت سياسی خاورميانه را تغيير داد و در ابعاد مختلف باعث 
 اخوان المسلمين با استفاده از  :اوال . توسعه ی اسالم سياسی شد 

اين واحدها ، . موقعيت ، واحدهای شبه نظامی خود را ايجاد کرد 
ی مورد پشتيبانی کشورهای عربی قرار گرفتند و درست مثل جهاد

، لژيون های کار آزموده ای از  1980های افغانی در سال های 
شکست    : دوما . اسالميست را سازمان دادند ورزيده کهنه سربازان 

  ، پادشاهی را  حکومت های  از جمله؛اعراب ، رژيم های عربی 
ی ، زمينه ی رشد نيروهای جديد اعتباراين بی . اعتبار کرد بی 

سلمين شد و جوجه های تازه بال و پر در سياسی ، مثل اخوان الم
آورده ی اسالميست ، از دست دادن فلسطين را پيراهن عثمان کردند 

  : سه ديگر آن که . و دست به تبليغات وسيعی به سود خود زدند 
برسر موضوع تهديد اورشليم توسط يهودی ها ، سرمايه سياسی برای 

ان ، اورشليم و مکان خود ساختند و يکسره بر بوق دميدند که يهودي
  . های مقدس اسالمی را به خطر انداخته اند تا نانش را بخورند
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جنگ فلسطين ، هم چون اين وسيله ای شد برای تحکيم 
مناسبات اخوان المسلمين با يکی ديگر از عوامل توطئه گر اسالمی 
که تحت الحمايه ی بريتانيا بود ، اما با تکيه بر نازی ها ، مفتی 

بيش از يک دهه بود که با اخوان ، حاج امين الحسينی . ودب اورشليم
 ، و  زمانی 1935نخستين مناسبات آنان به . المسلمين رابطه داشت 

بر می گشت که حاج امين الحسينی با عبدالرحمان ال بنا ، برادر 
عبدالرحمان در . حسن ال بنا بنيانگذار اخوان المسلمين مالقات کرد 

ش را ياری داد و مسئول تشکيالت مخفی برادر، توسعه ی گروه 
 حاج امين الحسينی هم ؛ مثل )32(. جهازسری اخوان المسلمين بود

ی اسالم سياسی در بنياد گرا، نقش مهمی در ايجاد جنبش  حسن ال بنا
  .قرن بيستم داشت

پديد آمدن اسرائيل ، بيش از آن که به صورت محرک 
 عرب ، مثل جمال اسالميسم در آيد ، برای ناسيوناليست های

عبدالناصر ، که می خواستند جهان عرب را از شر شاهان خالص 
درک ناسيوناليست ها اين بود که اسرائيل . کنند ، منبع تغذيه بود 

مظهر ضعف اعراب و تحت انقياد در آوردن ايشان است و از آن 
ميان ، شاهان دست نشانده ی مصر ، اردن ، عراق و عربستان 

حسن ال بنا و همپالگی های او اما ، بر . می کردند سعودی را عمده 
آن بودند که درک ناسيوناليست های عرب از مساله غلط است و 

  و ساختمان ملی ،  معتقد بودند که هيچ راه حلی در ناسيوناليسم عرب
به نظر آنان ، تنها راه . و قطعا در غرب گرائی ، متصور نيست 

المی ، بازگشت به اسالم بنيادين برای احيای شکوه و جالل پيشين اس
  .بود

درگيری چند جانبه ای در حال رشد بود که می توانست 
اسالم گرايان ، فقط يکی .  سرنوشت آينده ی خاورميانه را رقم بزند

. از نيروهای بسياری بودند که در اين دوران با هم رقابت می کردند 
ل رشد از جمله احزاب کمونيست درحا( ملی گرايان، طيف چپ 
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، روشنفکران سکوالر ، طبقه کارگر شهری ، هم چون اين ) عرب 
بازرگانان و کاسبکاران ثروتمندی که دست اندرکار مناسبات تجاری 
و داد و ستدهای جهانی بودند ، نخبگان سنتی ، سران قبايل ، اشراف 

،  از آن  و باالخره دربارها و ارتش های آنان نيز بزرگ مالک ، 
 اسالم گرايان در حال رشد ، مثل کارت آزادی بودند که .زمره بودند 

که سرسختانه عليه ، ايشان . در همه ی بازی ها حضور داشتند 
ناسيوناليست ها و طيف چپ عمل می کردند ، پيوندهای خود را با 
نخبگان سنتی حفظ کرده بودند ، از حمايت بازرگانان برخوردار بودند 

خود انگليسی ها و .  ت پنهانی داشتندو با افسران ارتش و دربار وحد
ئی که بعدها وارد صحنه شده بودند ، مانده بودند آمريکاژيگولوهای 

 –جنگ فلسطين ، محاسبات انگليسی . که کجا سرمايه گذاری کنند 
ئی را پيچيده کرده بود ، چرا که همه ی نيروهای چپ و آمريکا

رابطه با ايجاد ناسيوناليست و اسالم گرايان عرب ، آن ها را در 
  . اسرائيل سرزنش می کردند 

در اواخر دهه ی چهل ميالدی ، اخوان المسلمين رشد سرسام 
داماد حسن ال بنا ، سعيد رمضان ، واحدهای جمعيت را . آوری کرد 

زير پوشش آماده سازی نظامی . در فلسطين و اردن سازمان داد 
جمع آوری و برای جنگ عليه صهيونيست ها ، اخوان المسلمين به 

اين سالح ها ، اغلب توسط اعضای . انبار کردن سالح پرداخت 
در . تشکيالت سری که وابسته به ارتش مصر بود ، تامين می شد 

که در جريان جنگ فلسطين ،  حاج امين –عين حال ، وحدت بنا 
دامنه ی فعاليت های »  برادران «صورت پذيرفت ، مددی بود تا 

  . ن ، لبنان و فلسطين هم گسترش دهندخود را در سوريه ، ارد
 بازی شطرنج   حاج امين الحسينی اگر بگوئيم حرفه ی سياسی

) پارانوئيد( ن ايجاد سوء ظن شديد جنو. کتمان حقيقت کرده ايم  بود ، 
    در ديدگاه جهانی او ، پايه در نفرتی عنان گسيخته از يهوديان داشت

رانی او محمود احمدی نژاد رئيس  توليد اي ،  ميالدی2006که در سال ( 
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و حمايت علنی      ) م –جمهوری اسالمی نيز ، دچار همان بيماری است 
 اسباب ريشخند و تحقير  ،او از هيتلر ، او را در منظر تاريخ دانان

حمايت می کرد ، اما مخلوق بريتانيا  حاج امين از هيتلر. کرده است 
فريا « نگليسی ، از جمله اين مرد ، بر طرزتفکر چند نسل ا. بود 

 عملياتی پر آوازه ی بريتانيائی ، –مامور اطالعاتی » استارک 
فريا استارک ، هنگام سخن گفتن از او ، .  تاثيری سحرآميز داشت 

 سراسر  مفتی اعظم با جامه ای «   :کاله از سر بر می دارد که 
مردی بود در اوان چهل . سپيد ، تميز و شکن در شکن ، نشست 

چشمان آبی . سالگی که دستاری چون هاله ای از نور برسر داشت 
روشنش چنان می درخشيد که تو گوئی ستاره ی صبحگاهی به زمين 

    )33(». در آمده است 
دست کم می شود گفت که فعاليت های حاج امين ، معتدل 

فرزند يک خانواده ی پر اهميت فلسطينی بود ، در .  شروع شد 
الزهر درس خواند بود ، اما نتوانسته بود تا پايان به دانشگاه اسالمی ا

پس از جنگ جهانی اول ، به . تحصيالت دانشگاهی خود ادامه دهد 
. عنوان مترجم در دفتر اورشليم خبرگزاری رويتر مشغول به کار شد 

به مرور وارد صحنه ی سياسی فلسطين شد ، اما نشان داد که در 
 توطئه ی ضد يهودی ، از جمله خشونت طلبی و نظريه های فناتيک

حاج . ، فراست باالئی دارد » مقاوله نامه های بزرگان صهيون « 
امين الحسينی به خاطر نقشی که در شورش ضد يهودی داشت، 

» سرهربرت ساموئل «  ، با دخالت 1920دستگير شد ، اما در سال 
و کميسر عالی بريتانيا در فلسطين ؛ که خود يهودی بود ، مشمول عف

مسيرش را به سمت قدرت « مخصوص شد و پس از آن بود که 
سر «   اگر چه  حاج امين واجد شرايط دينی نبود ، )34 (».هموار کرد

فرماندار اورشليم ، با انجام انتخاباتی تقلبی ، او را » رونالد استورز
فرهنگ سياسی خاورميانه « . به سمت مفتی اورشليم منصوب کرد 

  : فتی را چنين تعريف می کند ، م» در قرن بيستم 
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  مرجع رسمی اسالمی که عموما در پاسخ به پرسش های

در اغلب کشورهای اسالمی ، مفتی . گوناگون ، فتوا صادر می کند 
مفتی اما ، در عين حال که مقامی بسيار . را حاکم به کار می گمارد 

 محترم است و نفوذ معنوی و اجتماعی بزرگی دارد ، نقش اجرائی و
 به اين سمت 1921که در سال ( حاج امين الحسينی . سياسی ندارد 

،  موردی )  در اين موقعيت باقی بود 1937گمارده شد و تا سال 
استثنائی بود که از چنين موقعيتی برای به دست گرفتن رهبری 

   )35(. سياسی سوء استفاده کرد 
  

يک سال بعد ، هربت ساموئل شورای عالی اسالمی را که 
،  بنا نهاد و حاج امين را به   ثروتمند فلسطين بودفظر بر اوقانا

، به ) مفتی و سرپرست اوقاف ( اين دو موقعيت . رياست آن گماشت 
   )36(.  قدرت بی کرانی داد ، اين مسلمان رياکار و غير قابل اعتماد

 ، حاج امين الحسينی به موازات راه افتادن 1931در سال 
ين ، اقدام به برپائی کنگره اسالمی اورشليم تشکيالت اخوان المسلم

کرد و برای جلب حمايت همگنان خود ، راهی هندوستان ، ايران ، 
افغانستان و ساير کشورهای اسالمی شد تا به جمع آوری کمک مالی 

حتی زمانی که مفتی اورشليم با . و پشتيبانی های ديگر بپردازد 
 حفاظت بريتانيا نيز آلمانی ها وحدت سياسی داشت ، از حمايت و

ابعاد اين حمايت چندان بود که وقتی شصت شبه . برخوردار بود 
،    ، در جريان شورش ضد انگليسی1936نظامی عرب در سال 

يز در شورش شرکت داشت ، آزاد دستگير شدند ، حاج امين که خود ن
رفته رفته ، گرايش های او به نازی ها مجبورش کرد که   )37(.شد

اول به لبنان گريخت ، بعد به عراق و ايران و سرانجام ؛ . فرار کند 
به   )38( ،پس از آن که وفاداری کامل خود را به هيتلر ابراز کرد

در آلمان ، حاج امين مسئول تبليغات خاورميانه ای . برلين گريخت 
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 بخش خاورميانه را مديريت کرد جاسوسیراديو آلمان شد ، شبکه ی 
اس نازی را ، بخصوص در ميان بوسنيائی و واحدهای مسلمان اس 

با سقوط رايش سوم ، مفتی اورشليم مخفيانه از . ها ، سازمان داد 
متفقين اما ، به . آلمان گريخت و از طريق سوئيس ، به فرانسه رفت

از سوی ديگر ، بخصوص . دستگيری و بازداشت او تن در ندادند 
ردند و معاون وزرات داری ک انگليسی ها از تقاضای استرداد او خود

مفتی جنايتکار جنگی  «  : امور خارجه بريتانيا اظهار نظرکرد که 
، حاج امين الحسينی پيروزمندانه و به 1946 در سال  )39(». نيست

گزارش نيويورک تايمز در . عنوان ميهمان شاه ، وارد مصر شد 
ويالی آيدا ، نزديک ايستگاه راه «   :  حاکی است که 1946آگوست 

آهن رشدی پاشا ، در خيابانی که از اسکندريه به حومه ی رامله می 
در . رود ، خانه ی مفتی اعظم و زيارتگاه جديد اسالم سياسی است 

فاصله هر هشت ، يا ده يارد ، سربازان مصری در اطراف باغ 
 )40(». مشاهده می شوند و مفتی در درون ويال محافظ شخصی دارد

عبدالعزيز پادشاه عربستان سعودی و گزارش ديگری می گويد که 
ملک فاروق ، سخاوتمندانه برای کار سياسی پول به پای حاج امين 

   )41(. الحسينی می ريختند 
   با آلمانی  حاج امين ظاهرا بريتانيائی ها به خاطر رابطه ی

، زيرا ديری نگذشت که به  کينه ای از او به دل نگرفته بودند، ها 
در قاهره ، اداره اطالعات . ستخدامش کردند عنوان تبليغات چی ا

       راديوئی خاور نزديک و فرستنده بريتانيا دايره ی اخبار عربی 
 )NEABS ( مدير کل آن آلفرد مارساک  «  را ايجاد کرد که

آلفرد . فرمانده ی پيشين اسکادران هوائی و مسلمانی متقی بود 
ده بود ، عمری را مارساک ، پيش از جنگ در خاورميانه خدمت کر

  )42 (».در امور عربی گذرانده بود و اصال به دين اسالم در آمده بود
شايد به خاطر سابقه ی کار حاج امين در فرستنده ی راديوئی نازی 

مردی که از طريق . او را استخدام کرده بود    6MIها بود که   
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ا  فرستنده راديوئی خاور نزديک ر،  6MIاداره ی خاور نزديک  
يکی از بانکداران » سر کناهان کورن واليس «  ،  می کرد اداره 

   جهانی اول ، رئيس اشراف بريتانيائی بود که در جريان جنگ 
عملياتی الرنس  و پايگاه  دايره ی عربی ی مرکز اطالعات  بريتانيا 

       )43(   .  در مصر بود عربستان

ست اخوان  ، دست در د1946حاج امين الحسينی ، در سال 
در فلسطين » رهائی بخش  «المسلمين ، شبه نظاميانی را به نام  

 )44 (.سازمان دادند که عده شان به ده هزار مرد مسلح می رسيد
نيروهای رهائی بخش ، نسبت به بريتانيائی ها ، در دو حالت متفاوت 

يا مقام های انگليسی تحمل شان می کردند ، يا   : قرار می گرفتند 
 و حسن   ، حاج امين الحسينی درعين حال. ا نديده می گرفتند آنان ر

فرماندهی يکی از . ال بنا ، در مصر رابطه فعالی ايجاد کردند 
واحدهای نظامی اخوان المسلمين که در غزه مستقر بود ، به عهده 

 در قاهره ، )45 (.يکی از ياران سودانی حاج امين الحسينی گذاشته شد 
 امين الحسينی به عنوان رئيس دولت جديد فلسطين حسن ال بنا از حاج

به نظر می رسد که اوج زندگی سياسی حاج امين ، . حمايت می کرد 
در اين .  بود 1947به غزه در سپتامبر اش در بازگشت پيروزمندانه 

نيز  را  و خود   شد   کشور فلسطينی مقطع ، حاج امين مدعی ايجاد
پس از شکست اعراب به دست    )46(.اعالم کرد» رئيس جمهوری  «

نيروهای يهودی ، عمر دولت او به پايان رسيد ، اما حاج امين جان 
سالم به در برد ، تقويت شد و در دهه ی پنجاه ميالدی به صحنه نبرد 

  . بازگشت 
در عين حال ، زندگی آتشين حسن ال بنا به پايان کار خود 

 بود و کرکس های حکومت پادشاهی فاروق پا در هوا. نزديک می شد
 ، بحران فلسطين تاثير 1948در سال . سياسی دورش می چرخيدند 

مرگباری بر رژيم ملک فاروق گذاشت وکار اتحاد با او را برای 
بحران اقتصادی هم ، کشور را در . نيروهای سياسی دشوار کرد 
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 خود غرق کرده بود ؛ بحرانی که همراه بود با شورش ها ، 
هم نوائی ی دربار و . و رشد خشونت  ها ، اعتصاب  تظاهرات

ناسيوناليست ها و اسالميست .  اخوان المسلمين ، دچار تزلزل شده بود
ها ، به مصلحت سياسی خود می ديدند که رژيم فاسد ملک فاروق را 

، مورد  که مسئوليت شکست فلسطين را هم به عهده اش می گذاشتند
 ، دولت مصر 1948سرانجام ، در دسامبر . سرزنش قرار دهند 

قانونی اعالم کرد و چند هفته بعد ، يکی از  اخوان المسلمين را غير
نخست » محمود فهمی نقراشی « آدمکش های اخوان المسلمين ، 

  . وزير مصر را به قتل رساند
، بخت از حسن ال بنا برگشت 1949دوماه بعد ، در ژانويه ی 

سلمين ، در جريان بنيانگذار اخوان الم. و عمرش به پايان رسيد 
،  تيراندازی خيابانی در حوالی ستاد انجمن اسالمی جوانان قاهره

   )47(. ظاهرا به دست ماموران امنيتی مصر کشته شد
مرگ حسن ال بنا ، نقطه ی عطف پايان دوران اول اخوان 

  . المسلمين ، و آغاز دوره ای ديگر بود 
نی ی مرگ بنا ، زمينه ساز درگيری ها ورقابت های درو

اخوان المسلمين برسررهبری تشکيالت بود و سازمان ميان قانونی 
 گاهی اخوان  ،دولت مصر. شناور بود ، بودن ، يا غير قانونی بودن 

رهبر . المسلمين را ممنوع اعالم می کرد و گاه ،  با آن کنار می آمد 
يک » حسن اسماعيل الحديبی «عالی جديد که جانشين بنا شده بود ، 

صری بود که برادرش رئيس گارد محافظ ملک فاروق بود و قاضی م
 مصر عليا داده   ثروتمند ترتيب جانشينی او را نيز يکی از زمينداران

جالب توجه است که پنجاه سال بعد از آن نيز ، پسر حديبی به . ( بود 
 جناح های اخوان  ).هبری عالی اخوان المسلمين رسيد مقام ر

 مصر  را با بدنه ی سياسی نه مناسبات شان المسلمين ، هر يک جداگا
حفظ کردند ، خطوط ارتباطی خود با دربار را نگه داشتند ، کار 
نفوذی خود در ارتش و پليس را ادامه دادند و روابطی علنی را با 
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 قدرت را به دست 1952جوانه های جنبش افسران آزاد ، که در سال 
  .می گرفت ، بنيان نهادند 
ليرغم گروه بندی های جناحی ، پيدا بود که با اين حال ، ع

اخوان المسلمين پس از حسن ال بنا نه تنها به حيات خود ادامه خواهد 
، اخوان » سعيد رمضان « به لطف . داد ، بلکه گسترش خواهد يافت 

المسلمين حوزه و تاثير جهانی خود را توسعه خواهد داد و درمصر 
در .  قدرت باقی خواهد ماند نيز ، با صدها و هزاران فدائی ، در

حالی که ساير دولت های عربی ، و بخصوص مصر ، رو از اخوان 
المسلمين برگرداندند ، بسياری در عربستان سعودی به کمک اين 

، اخوان المسلمين می توانست از  و به يمن جنگ سرد. جنبش شتافتند 
ستفاده ، ا جنگ جهانی ی مذهبی که عليه کمونيست ها راه افتاده بود

در تلفيق ميان سياست های زبده ی . کند و بال وپری تازه بگيرد 
داخلی و خشونت نظامی ی زير زمينی ، نقطه ی عزيمت واقعی ی 

  . معروف است ، آغاز شد» اسالم سياسی « آنچه امروزه به 
  

حکومت های اسالمی که در پاکستان ، افغانستان ، ايران و 
تم به قدرت رسيدند ، نتيجه ی مستقيم سودان در دهه ی هفتاد قرن بيس

زمينه و بستری بودند که حسن ال بنا ، سعيد رمضان و همگنان شان 
  . فراهم کرده بودند 

  
اياالت متحده در ميان تخته پاره های جنگ جهانی دوم ، 

منطقه ی وسيعی . نخستين گام های تجربی را در خاورميانه برداشت 
تان و هندوستان دامنه داشت ، مرکز که از يونان و ترکيه ، تا پاکس

آنچه در جريان جنگ . اصلی درگيری در جريان جنگ سرد بود 
،  خاورميانه را نسبت به ساير مناطق جهان  سرد ميان شرق و غرب

متمايز می کرد ، مجاورت آنان با اتحاد جماهير شوروی و وجود 
. دوسوم نفت جهان در منطقه ی کوچک اطراف خليج فارس بود 
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تالنيتک شمال آراحان سياست های امپرياليستی که پيمان دفاعی ط
)NATO (  پيمان بغداد ، پيمان سنتو ، نيروهای واکنش سريع و ،

فرماندهی مرکزی اياالت متحده را ايجاد کردند ، نظر به اهميت ويژه 
شوربختانه ، همين طراحان سياسی ، . ی امنيت خليج فارس داشتند 

ماهير شوروی را به ملی گرائی در حال رشد موضوع تهديد اتحاد ج
کشورهای عربی و ايران که نفت منطقه را بخشی از ثروت ملی خود 

پس برای شکست دادن ناسيوناليست ها و . می دانستند ، منتسب کردند
ساختن زنجيره ای از کشورهای ضد شوروی ، اياالت متحده به طيف 

  . راست اسالمی متوسل شد
  .  انتظار بود اخوان المسلمين در
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3  

  
  

  اسالم ، ابزار جنگ سرد
  
  
  
  
  

  که می گويد حسن ال آمريکاديپلمات جوان  »  هرمن آيلتس« 
بنا  را خوب می شناخته ، در باره ی بنيانگذار اخوان المسلمين می 

معموال برای . اولين بار در عربستان سعودی ديدمش «  : نويسد 
مالقات ما ، درخانه وزير . ستان سعودی می آمد دريافت پول به عرب

اسمش شيخ . دارائی وقت که طرف معامله او بود ، صورت گرفت 
شيخ محمد . ای آزاد شده بود بود که برده ) سبحان ( محمد سرور 

؛ طرف حساب اصلی روابط مالی عربستان سعودی با اخوان  سرور
   )1 (».المسلمين ، سياه پوست و اهل سودان بود

 ، چند ماه پيش از آن که حسن ال بنا  در قاهره 1948در سال 
 که مالقات های بسياری با او داشت ، می هرمن آيلتسبه قتل برسد ، 

حسن ال بنا اغلب به عربستان می آمد ، زيرا عربستان « : نويسد 
اخوان » . سعودی آبشخور اصلی اخوان المسلمين در امور مالی بود 

د ، در مصر تبديل بياب از آن که سازمان ش سال پيالمسلمين ، از بيست
به جريانی پرقدرت و حتی هولناک شده بود که بازوی شبه نظامی آن 
از تروريسم پشتيبانی می کرد ، در ارتش و سرويس اطالعاتی مصر 

ديپلمات پيشين . و مخالفانش را مرعوب می کرد ، نفوذ کرده بود 
 در آمريکاعرب شناسی و سفير اياالت متحده که بعدها از پيشروان 
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به نظر من حسن ال «   : عربستان سعودی از کار در آمد ، می گويد 
بنا رفتاری بسيار دوستانه داشت و در نزديکی به غربی ها ، هيچ 

  » . ترديدی به خود راه نمی داد 
 ، بحثی در مورد جنبش اخوان المسلمين با حسن ال هرمن آيلتس

ماتی که در دهه ی چهل مامور خدمت در قاهره بنا نمی کند ، اما ديپل
من می دانم که يکی از «   : بود ، در گزارش رسمی خود می نويسد 

 در قاهره ، آن زمان با حسن ال بنا آمريکاهمکارانم در سفارت 
ديدارهای منظمی داشت و او را شخصيتی جذاب و دوست داشتنی 

، با اخوان المسلمين   بخصوص برای مقاصد اطالعاتی؛ما . يافته بود 
تماس داشتيم ، برای آن که در آن زمان ، اين سازمان عاملی بود که 

و رابطه را ادامه  . در ارزيابی ما اهميت سياسی قدرتمندی داشت 
فکر نمی کردم وقتی تشکيالت سری اخوان المسلمين رئيس . داديم 

 ما دولت مصر را به قتل رساند ، اين امر می توانست هشداری برای
 دغدغه ی ما ، بيش از هر چيز ثبات اوضاع بود و قضاوت  .باشد 

مان اين بود که اين گونه ترورها ، ثبات سياسی را در آينده به خطر 
  » . نخواهد انداخت 

تعجب آور نيست که عليرغم طبيعت خشونت آميز و اساس 
فاشيستی اخوان المسلمين ، ديپلمات های اياالت متحده در مصر و 

ان سعودی ، در دهه ی چهل به روابط منظم شان با چنين عربست
حکومت ملک فاروق در مصر پا در هوا بود . سازمانی ادامه داده اند 

» سعيد الوريش « . و روشن نبود که چه حکومتی بايد جانشينش شود 
جمعيت در حال رشد اخوان المسلمين ، که تا آن زمان «   : می نويسد 

اشت ، تنها جريان سياسی قدرتمندی بود که يک و نيم ميليون عضو د
  با اين حال ، هنوز )2(».می توانست در برابر حاکميت بايستد 

نمايندگان سياسی اياالت متحده در منطقه ، مجذوب توان نظامی ضد 
  .   کمونيست اين سازمان بودند 

  در واشينگتن ، اخوان المسلمين ، ساير جريان های طيف راست 
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دست تر سنتی در منطقه ، مرکز  های اسالمی فرواسالمی و نهاد
آيا اسالم سپری در مقال کمونيسم خدا نشناس  :   گرداب مباحث بودند 

است ؟ يا ، اسالم به مثابه نيروی فوق محافظه کار ، به خاطر داشتن 
خصلت ضد غربی ، اين زمينه را دارد که سياست مبارزه ی طبقاتی 

حده می توانست به ايجاد نهادهای اسالمی چپ را بپذيرد ؟ آيا اياالت مت
،  که بتوانند ستون فقرات جامعه ی جديد مدنی در خاور ميانه باشند
د  ياری برساند ؟ يا نه ، بهتر است اياالت متحده عاليق خود را در تجد

  خواهان سکوالر منطقه متمرکز کند ؟ 
ه اياالت متحده ، تازه داشت موقعيت ها را در خاور ميانه تجرب

ئی ، تجربه های ناچيزی از آمريکاعده کمی از مقام های . می کرد 
منطقه داشتند ، مطالعات خاور ميانه ای در دانشگاه های اياالت متحده 
به غايت ضعيف بود ، و عليرغم نقش پيشاهنگ اياالت متحده در 
پيروزی جنگ جهانی دوم ، ارتش اياالت متحده حضور چشم گيری 

آژانس ناپخته ی اطالعات . ليج فارس نداشتو خآفريقا در شمال 
، فارغ التحصيالن وابسته به گروه دانشگاه های ) سی آی ا ( مرکزی 

که در امور اسالمی و زبان های شرقی و  (    را آمريکاقديمی شرق 
 ، هم چون اين ،    ) م –خاور ميانه درس خوانده بودند و اندک بودند 

ف بزند و اصال در عمل تجربه هرکسی را که می توانست عربی حر
، ) سی آی ا  ( آمريکاسازمان جاسوسی . ای نداشت ، به کار گرفت 

 ، و دست کم تا دهه ی پنجاه ، به 1947از آغاز شکل گيری در سال 
)  سرويس تاينتليجن(  سازمان جاسوسی بريتانيا ی پشتحياط مثابه 

  . عمل می کرد 
در منطقه خدمت می کرد ، مايلز کوپلند  مامور سيا که آن زمان 

نيم صبر ک: طرز برخورد ما به مساله اين طور بود که «   : می گويد 
)3(». ببينيم چه غلطی کرده ايم 

خاور ميانه ، ميدان اسب دوانی بريتانيا بود و در سبقت گرفتن ، 
اگر چه مصر ، عراق و ايران ظاهرا . هشياری سوار کار راهم داشت 
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. ر تيول غير رسمی و عملی ی انگليسی ها بودند مستقل بودند ، اما د
کويت و . فلسطين و اردن ، رسما دست نشانده بريتانيائی ها بودند 

ساير شيخ نشين های خليج هم ، مثل هندوستان و پاکستان ، مستعمرات 
با اين حال ، سلطه ی بريتانيا بر منطقه ، و . بريتانيائی ها بودند 

ی پس از آمريکامی گذاشت و حضور برنفت منطقه ، رو به فترت 
اين نفوذ ، از عربستان . جنگ جهانی دوم ، به سرعت رو به رشد بود 

 در منطقه آمريکاسعودی ؛ کشوری که نقطه ی ورود و لنگر حضور 
اما سياست عربستان سعودی در حمايت و پشتيبانی . بود ، شروع شد 

.  کرد بنياد گراالم مالی اخوان المسلمين ، اياالت متحده را در گير اس
نقطه ی وصل اياالت متحده با عربستان سعودی و خاور ميانه ، نفت و 

با اين حال ، بی تجربگی اياالت . منطق مهارکردن جنگ سرد بود 
 از جمله اسالم ، ؛و تقريبا فقدان شناختش از فرهنگ منطقه ، متحده 

  . ئی را از همان آغاز گيج کردآمريکاسياست 
 متداول ، ورود رسمی اياالت متحده به منطقه در بنا به تاريخ

 و در جريان پهلوگرفتن کشتی تفريحی روزولت در 1945سال 
در فوريه . درحاشيه ی کانال سوئز، آغاز شد ) المره ( درياچه ی تلخ 

 ، فرانکلين دالنو روزولت در بازگشت به واشينگتن از 1945
اه عربستان سعودی را کنفرانس يالتا ، ملک عبدالعزيزابن سعود ، ش

 با شاه آمريکااين ، نخستين ديدار رئيس جمهوری . مالقات کرد 
سعودی بود که زمينه را برای رابطه ای پنجاه ساله ميان دو کشور، 

  . فراهم کرد
پيش از اين ديدار اما ، دو واقعه ی تعيين کننده ی ديگر نيز رخ 

  .  داد 
ز نفت عربستان سعودی نخستين رويداد ، قرارداد واگذاری امتيا

 بود که در سير تکاملی خود ، به 1933به اياالت متحده در سال 
ئی آمريکا –قدرت بزرگ نفتی جهان ؛ شرکت نفت عرب 

)Aramco (مردی که واسطه ی عقد اين قرارداد  بود ، . ختم شد
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 فيلبی بود که در مقام مامور  »عبداهللا «هری سنت جان بريجر 
در جريان و پس از جنگ جهانی اول ، کمک کرد تا عملياتی بريتانيا ، 

در . ابن سعود و برادران وهابی او در عربستان به قدرت برسند 
اواخر دهه ی بيست قرن بيستم ، فيلبی با حفظ روابط خود با سعودی 

در اين . ها ، کار دولتی را رها کرد و به تجارت برای خود پرداخت 
ل سعود بيشتر شد ، حداقل در شکل مرحله که وابستگی های فيلبی با ا

پس در ميان بهت و . عمومی قضيه با سياست بريتانيا فاصله گرفت 
ناباوری دوستان ، همسر و خانواده اش ، اسالم آورد و نام عبداهللا 

اگر چه تغيير دين او ، يا شوخی بود ، يا ترفندی برای . برخود نهاد 
عبداهللا  که بعدها به » فيلبی  هری سنت جان بريجر «.  طفره رفتن

به طنز می   روزانه اش ،   معروف شد ، در يادداشت های فيلبی 
چقدر جالب بود که مسلمان شده بودم و می توانستم  «  :نويسد 

   )4(.»همزمان چهار همسر اختيار کنم 
عبداهللا فيلبی که از زمان تحصيل درکمبريج بی خدا بود و در 

اسالم را به عنوان « د، صراحتا عربستان مصلحتی اسالم آورده بو
، و خودش هم ، عينا » ابزار کار انتخاب کرده بود ، نه به عنوان دين 

  پس از آن که فيلبی اسالم آورد و )5 (.همين را به دوستانش می گفت
شد ، مدام به مکه می رفت وچند زن گرفت که از آن جمله بود  عبداهللا 

،  فکر و ذکر  بنابراين.  ده بودبرده ای که ابن سعود به او پيشکش کر
فيلبی فقط پول بود و اين شهرت ، چندان گسترده بود که در مکه و 

   پول بنده ،) عبداهللا (  بنده خدا   فيلبی را بايد به جای « گفتند  جده 
  فيلبی که انگاری تاجر و دالل سيار بار آمده )6(»ناميد ) عبدالقرش (

و صدای موتور نفرت  از شکل «   می گفت با وجودی که  بود ، 
نماينده کمپانی فورد و بعدها عامل استاندارد اويل کاليفرنيا   )7(»دارم 

 )Socal (  در عربستان سعودی شد و با استفاده از دوستی خود با
شاه ، معامله ای را برای ورود استاندارد اويل کاليفرنيا به سرزمينی 

نرخ اين معامله ، با . وش داد زرخيز و در نتيجه خريد ارزان نفت ، ج
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و ) معادل دويست و پنجاه هزار دالر ( تخفيف پنجاه هزار پوندی 
. اجاره بهای ساليانه ی بهره برداری ، پنجهزار سکه ی زر بود

قرارداد امتياز واگذاری بهره برداری از نفت که به داللی فيلبی بسته 
ايل بود که  م360شد ، به مدت شصت سال و در مساحتی برابر با 

  درواقع ، پادشاه عربستان قرارداد )8(.مساوی بود با همه ايالت تکزاس
اياالت متحده که . فروش غنی ترين گنجينه ی مملکتش را امضا کرد 

توسط استاندارد اويل کاليفرنيا نمايندگی می شد ، بعدها ، با ورود 
 ، چهار» موبيل « و » اگزون «  و  »تکزاکو « شرکت های نفتی 

   )9(. ، کامل شد» آرامکو  «شريک اصلی 
 فرانکلين روزولت که عربستان سعودی را زير 1943بيانيه ی 

. چتر دفاعی اياالت متحده اعالم کرد ، دومين رويداد تعيين کننده بود 
دفاع  «رئيس جمهوری اياالت متحده ، در اين بيانيه تصريح کرد که 

 متحده   از اياالت حياتی  ، به منزله ی دفاع  از عربستان سعودی
همزمان   اياالت متحده ، چند هدف را ،    آغوش مشتاق)10(». است

. مهمترين هدف ، نفت بی کران عربستان سعودی بود . در پی داشت 
هدف استراتژيک ديگر ، خطر هرچند دور احاطه ی خليج فارس 

هدف تاکتيکی ديگری هم وجود . توسط اتحاد جماهير شوروی بود
اگر چه .  ، بخصوص بريتانيا آمريکاکه بر می گشت به متحدين داشت 

لندن بر منطقه ، بخصوص جنوب ايران و عراق ، تسلط داشت ، 
برسر نفت خاورميانه رقابت سختی ميان اياالت متحده وبريتانيا ، و در 

. وجود داشت  و ايتاليا ،  و فرانسه  حد کمتری ميان اياالت متحده 
 تنگ نظرانه به منافع کمپانی های نفتی خود می همه ی اين کشورها ،

  . انديشيدند
چهار سال پيش از مالقات فرانکلين روزولت با پادشاه سعودی 
در عرشه ی کشتی تفريحی روزولت در مصر ، به نظر می رسيد 
فرانکلين دالنو روزولت رئيس جمهوری اياالت متحده به دليل قدرت 

 در آن ، مايل است آمريکا ناچيز برتر بريتانيا در منطقه و تجربه ی
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. امور مربوط به اداره ی عربستان سعودی را به انگليسی ها واگذارد 
می شود لطفا به انگليسی ها « روزولت به دستيار خود می گويد 

بگوئيد مواظب پادشاه عربستان سعودی باشند ؟ آن منطقه به ما خيلی 
 کمپانی نفتی تکزاس که   استاندارد اويل کاليفرنيا و)11 (».دور است 

اين . شدند ، با نظر روزولت موافق نبودند » آرامکو « بعدها شرکای 
وزير کشور اياالت متحده و » هارولد ايکز « شرکت های نفتی ، اول 

دست راست روزولت ، بعد هم خود او را قانع کردند که اياالت متحده 
د هموار می کند ، عربستان را به سود خو« بايد در مقابل بريتانيا که 

 در اواسط جنگ جهانی دوم ، دو متحد به راه حل )12 (».ايستادگی کند
روزولت به . و نفت منطقه را ميان خود تقسيم کردند تازه ای رسيدند 

نفت ايران مال شما ، نفت کويت  «لرد هاليفاکس  سفير بريتانيا گفت 
ودی هم نفت عربستان سع. وعراق را هم ميان خود قسمت می کنيم 

   )13 (».مال ما
 ، برای وينستون آمريکافرانکلين دالنو روزولت رئيس جمهوری 
به شما اطمينان می «   : چرچيل پيامی را مخابره کرد مبنی بر آن که 

دهم  که ما چشم داشتی به حوزه های نفتی شما در عراق و ايران 
ريتانيا و چرچيل که معمار نفتی ماورای بحار امپراتوری ب»  .نداريم 

اجازه بدهيد من نيز متقابال به شما تضمين کافی « بود ، جواب داد 
بدهم که ما هم چشم داشتی به عاليق و دارائی های شما در عربستان 

بريتانيا مدت .  که البته هر دو دروغ می گفتند )14 (».سعودی نداريم 
 ها بود که نفت عربستان را صاحب بود و اياالت متحده هم عنقريب و

  . به ضرب و زور ، صاحب قراردادهای نفتی ايران وعراق می شد 
مالقات فرانکين دالنو روزولت با ابن سعود ، مشارکت اياالت 

ی » مورفی « کشتی . متحده و عربستان سعودی را تحقق بخشيد 
ناوگان جنگی اياالت متحده ، ابن سعود را که تا آن زمان از عربستان 

اده و مالزمان و مستخدمان و حتی خارج نشده بود ، با خانو
خانواده ابن . گوسفندانش برای ذبح اسالمی در کشتی ، جا به جا کرد 
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سعود و همراهان ، حتی با خود چادر صحرا نشينان را برده بودند که 
پسر رئيس جمهوری . آن ها را برای خواب در عرشه کشتی برپا کنند 

ابن سعود با پدرش در از مالقات » روزولت  اليوت «اياالت متحده 
  :، چنين می گويد » کويئسی « عرشه ی کشتی 

  
آن روز ، خواهرم آنا ، بدون توجه به رسم مسلمانان که زنان 

، در جمع مردان  خانواده شان را بايد دور از چشم مردان نگه دارند
ظاهر شد تا برای رفتن به قاهره ، با ادا و اطوارهای مودب سنتی ، از 

گرفت   درز پدرم سرو ته مراسم خداحافظی را... ی کندپدرم خداحافظ
 به هيچ حرکتی که مخالف طرز آمريکاو به ابن سعود اطمينان داد که 

و ابن سعود با حسرت ... زندگی مردم عرب باشد ، دست نخواهد زد 
به صندلی چرخدار پدرم نگاه می کرد و پدر ، ناگهان صندلی 

   )15 (.چرخدارش را به او هديه کرد 
  

البته آن صندلی چرخدار ، يدکی بود ، اما همان کافی بود که 
پادشاه سعودی خود را دوقلوی روزولت بپندارد و اين ، مظهر شروع 

نويسنده » سالزبرگ « .  باشد یاتحاد اياالت متحده و عربستان سعود
تان  به ذخائر نفتی عربسآمريکانيويورک تايمز ، از باز شدن دست 

ذخائر کالن نفتی عربستان «  :  در می آيد کهسعودی به هيجان 
 از هر کشور آمريکاسعودی ، اهميت اين کشور را برای ديپلماسی 

قدر مسلم اين است که خود روزولت هم   )16 (».ديگری بيشتر می کند
  .بيشتر دغدغه ی نفت را داشت ، تا دغدغه ی اسالم را 

 آمريکاآن که  فرانکلين دالنو روزولت ، مبنی بر1943بيانيه ی 
مدافع عربستان سعودی است ، به وسيله ی همه روسای جمهوری 

 در دکترين آيزنهاور ، و در 1957اياالت متحده ، بخصوص در سال 
.  در دکترين جيمی کارتر ، مورد تاکيد مجدد قرار گرفت 1980سال 

، اياالت متحده نخستين هيئت نظامی خود را به 1944در سال 
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 اياالت متحده و عربستان 1945ستاد ، در سال عربستان سعودی فر
سعودی نخستين موافقت نامه ی همکاری نظامی را امضا کردند که 

» دهران « در  منجر به استفرار نخستين پايگاه هوائی اياالت متحده 
 آمريکاخليج فارس شد که تا دهه ی شصت به صورت پايگاه عملياتی 

 را در پی 1949قرارداد سال اين موافقت نامه ، بيدرنگ . عمل کرد 
داشت که بنا بر آن ، گروه نقشه برداری و مطالعاتی ، امکان پيدا کرد 
تا کل شبه جزيره عربستان را تحت پوشش قرار دهد و ارتش اياالت 
متحده توانست چهل و سه هزار نيروی مجهز زمينی و هوائی را در 

 ميان دو 1951قرارداد ديگری نيز در سال . اين کشور مستقر کند 
کشور به امضا رسيد که براساس آن ، هيئت آموزش نظامی اياالت 

)17(. متحده ، به طور ثابت در عربستان سعودی مستقر شد

 خود را   با عربستان سعودی ، معنی خاصآمريکامناسبات 
حوزه های نفتی را بايد به سرعت توسعه می داد ، موافقت   : داشت 

ای دو طرف می رساند و زمينه های نامه های نظامی را به امض
هجوم غول های نفتی تکزاس ، اوکالهما و لوئيزيانا به قلمرو پادشاهی 

اياالت متحده ، با دستياری . عربستان سعودی را فراهم می آورد
، از  بريتانيای کبير به عنوان شريک مادون ، و در عين حال رقيب

ر محاصره ی خود  نظامی ، عربستان سعودی را د طريق قراردادهای
، اياالت متحده و پادشاهی انگلستان ، پيشنهاد 1951در سال . گرفت 

که اياالت » فرماندهی خاورميانه « تشکيل وحدتی را دادند به نام 
سعی .  ترکيه ، اسرائيل و اردن را در بر می گرفت ،متحده ، بريتانيا 

 که زير کردند مصر را هم در اين مرکز بگنجانند ، اما پادشاه مصر
فشار ناسيوناليست ها متزلزل شده بود و از تشکيل دولت جديد اسرائيل 

پس از آن ، . نيز ناخرسند بود ، مودبانه به پيشنهادشان پاسخ منفی داد 
بريتانيا پيشقدم شد و با شرکت ترکيه ، عراق ، ايران و پاکستان ، 

 متحده که اياالت. سازمان داد » پيمان بغداد « مجموعه ای را به نام 
در حال ساختن روابط خود با اين کشورها بود ، و همزمان برآن بود 
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تا دست بريتانيا را از ثروت نفتی خليج فارس کوتاه کند ، به پيمان 
ئی ، به کنايه برای آمريکايکی از ناظران زيرک . بغداد ملحق نشد 

برای  «   شورای روابط خارجی نوشت که بريتانيا پيمان بغداد را 
فظ موقعيت خود در عراق و ايجاد نقطه اتکائی برای توسعه ی نفوذ ح

 پيمان بغداد اما ، با وقوع   )18(».خود در خاورميانه علم کرده است
شاه عراق که گماشته ی . ، از بين رفت 1958انقالب عراق در سال 

بريتانيا بود ، سقوط کرد و به دست نيروهای متحد ناسيوناليست های 
بنابراين ، ديگر جائی . کمونيست عراق ، اعدام شد ارتش و حزب 

البته اين پيمان ، جای خود را . برای ادامه پيمان بغداد باقی نمی ماند 
داد که تشکيل می شد از ) پيمان سنتو ( به سازمان دفاعی مرکزی 

ضمنا ، پاکستان از . ، بريتانيا ، ترکيه ، ايران و پاکستان  اياالت متحده
نيز،  به »   سازمان دفاعی جنوب شرقی آسيا «ر طريق عضويت د
  . غرب وصل بود

ئی در خاورميانه ، متکی به اهرم آمريکا –وحدت های انگليسی 
های سنتی نفوذ خارجی ، قدرت نظامی و بازوهای اقتصادی و 

اگر چه طولی نکشيد که با درگرفتن جنگ سرد ، . ديپلماتيک بود 
ياالت متحده و بريتانيا ظهور عامل ديگری هم برای توجيه حضور ا

محور اين . کرد که عنوانش مذهب و قدرت فرهنگی اسالم سياسی بود 
. عامل ، عربستان سعودی بود تا در آينده تبديل به واتيکان اسالم شود 

ئی در برابر آمريکا  وزنه ای با ظهور عربستان سعودی به مثابه 
ای از سازمان ، جمال عبدالناصر ، ناسيوناليست ها و عده مصر

دهندگان اخوان المسلمين ، ماموريت هائی سری برای قبضه کردن 
طيف راست اسالمی در اقصا نقاط منطقه را سازمان دادند که شايد 

  . اهميت هيچ کدام شان بيشتر از سعيد رمضان نبود 
سعيد رمضان که نظريه پرداز محوری اخوان المسلمين بود ، به 

به خدمت عربستان سعودی در  ميسم ، عنوان سفير غير رسمی اسال
زمانی که اخوان المسلمين ، در رژيم عبدالناصر موازنه ی . آمد 
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قدرت را به سرعت از دست می داد و می کوشيد تا برای حفظ 
موقعيت خود در مصر کاری بکند ، عربستان سعودی نه تنها بی دريغ 

رد تا قلمرو به پای اين سازمان پول ريخت ، بلکه به آنان پيشنهاد ک
ترس از تهديد . سعودی را به عنوان پناهگاه امن خود انتخاب کنند 

کمونيسم ، چنان شاهان سعودی را برداشته بود که ديدند در مقابل 
کمونيست ها ، طرف مقابل آن را که طيف راست اسالمی باشد ، بايد 

در اين طيف ، تيغ برهنه ی ضد کمونيستی در دست . تقويت کرد 
از سوی . پس بايد سرمايه را آن جا می ريختند  ،  لمسلمين بوداخوان ا

ديگر ، عربستان سعودی جمال عبدالناصر را هم که بر کشور فقير 
مصر حکومت می کرد و چشم به نفت عربستان دوخته بود ، به همان 

بنابراين ، به هر دو دليل ضد .  اندازه ترسناک ارزيابی می کرد
م عرب ، عربستان سعودی زير بال و کمونيستی و ضدناسيوناليس

پراخوان المسلمين را گرفت تا نه تنها در مصر، بلکه در سراسر 
  . خاورميانه رشد کند 

  
  

  سعيد رمضان در کاخ سفيد
  

 ، ساختمان بيضی شکل کاخ سفيد ، 1953در اواخر تابستان 
آيزنهاور وفتنه گر . صحنه ی مالقاتی بود ميان پرزيدنت دوايت  د

عکس سياه و . ز خاور ميانه که چندان به آن نپرداخته اند جوانی ا
سفيدی که از اين واقعه در دست است ، آيزنهاور را ، که آن زمان 
شصت و سه ساله بود ، در قيافه ای پدربزرگانه ، سری طاس ، 
لباسی خاکستری و شق و رق نشان می دهد که آرنجش خميده است و 

می خواهد توانش را چند برابر حالت دستش چنان است که تو گويی 
در سمت چپ رئيس جمهوری اياالت متحده ، جوانی ايستاده . کند 

است با چهره ی زيتونی مصری ، در جامه ای سياه ، و با ريش انبوه 



  
  

  بازی شيطان .  119
  

 

 
 
 

جوان . آراسته و موی کوتاه که دسته کاغذی را پشت سرگرفته است 
 مصری که با دقت به چهره ی رئيس جمهوری خيره شده است ،
بيست و هفت ساله است ، اما بيش از ده سال تجربه ی خشونت 

. خويانه را در جهان اسالم پشت سرگذاشته است  وسياست های تند
در اطراف او ، عده ای در لباس های آراسته ی غربی ايستاده اند ، 

اينان ، اعضای .  عده ای هم با ردا و قبا و شال و عمامه ی اسالمی
و فعاالن اسالمی   می شوند ازعلما و مالها هيئتی هستند که تشکيل

  . آفريقا هندوستان ، سوريه ، يمن و شمال 
در آن روز سپتامبر، ميهمان رئيس جمهوری ، سعيد رمضان ؛ 

جوان ، از  آن مرد. مقام نظامی و نظريه پرداز اخوان المسلمين بود 
داماد زمانی که با وفا ال بنا ، دختر حسن ال بنا ازدواج کرده بود و 

آن گونه . بنيانگذار سازمان شده بود ، داعيه ی نيمه پادشاهی داشت 
که او در کنار رئيس جمهوری ايستاده است ، بسيار محترم وبی آزار 

در حالی که دست کم از اواخر دهه ی چهل ، . به نظر می رسد 
اخوان المسلمين در سراسر خاور ميانه به سازمانی شهرت داشت که 

طالب اين سازمان ، عده ای از مقام های . ريست بود فناتيک و ترو
مصری ، از جمله نخست وزير مصر را به قتل رسانده بودند و فقط 

 از آن که سعيد رمضان در کاخ سفيد با آيزنهاور پيشچند سال 
مالقات کند ، رژيم متزلزل ملک فاروق ، اخوان المسلمين را ممنوع 

در پنجاه سال . ز بين نرفته بود اما اين سازمان ا. اعالم کرده بود 
بعدی ، اخوان المسلمين چندبار عقب نشست ، اما دوباره قدرت و 
نفوذش را بازسازی کرد و طرز تفکر و واحدهايش را در اردن ، 

سعيد رمضان ، تا . سوريه ، کويت و ساير کشورها ، گسترش داد 
  در سوئيس ، مسئول سازماندهی جهانی1995زمان مرگش در سال 

  .ود اخوان المسلمين ب
عليرغم آن که سعيد رمضان عنصری خشونت طلب و خشمگين 

 بنياد گراو آشکارا بر آن بود که خاورميانه را بنا به مختصات اسالم 
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به . سازی کند ، اياالت متحده او را تهديد ارزيابی نمی کرد  باز
 عکس ، بنا به گزارش محرمانه ی سفيراياالت متحده در قاهره ، او

و » مک کارتيسم « اوج . را متحد بالقوه هم محسوب می کردند 
ميان (    جنگ سرد بود و اخوان المسلمين هم در گرماگرم اين جنگ

، به شدت ضد کمونيست     ) م  –بلوک غرب و اتحاد جماهير شوروی 
و می توانست در سنگينی کفه ترازو به سود امپرياليست ها نقش (     .بود 

جنگ سرد ، حالت تضاد سياسی ، اقتصادی ، يا . ته باشد عمده ای داش
ايدئولوژيک ميان  دو دولت است  که با جنگ شديد تبليغاتی توام باشد و دو 
دولت در عين حال از به کار بردن ارتش و دست زدن به جنگ بر ضد 

اين اصطالح ، پس ازجنگ جهانی دوم در مورد . داری کنند  يکديگر خود
 با بلوک غرب به  سوسياليستی  ی اتحاد جماهير شورویمناسبات خصمانه

 نه تنها اين ، بلکه متحدان سعيد رمضان در اخوان    ) م –کار رفت 
تا سازمان های ،   گرفته )20(المسلمين ؛ ازگروه اسالمی پاکستان

مشابه آن در سراسر منطقه ، شديدا با مارکسيست ها ، فعاالن و 
 های کارگری ، سوسياليست های چپ ، اتحاديه تشکيالت جناح 

عرب ، حزب بعث و همه ی انواع کسانی که به حکومت غير مذهبی  
 ، نمونه اش در ايران(    می کردند  دشمنیمعتقد بودند، کين توزانه 
 همه  خمينی بود که با همکاری های موسویحکومت اسالمی روح اهللا

ن اکثريت ، به   صميمانه ی حزب توده و بعدها سازمان فدائياجانبه و
کمونيست ها يورش برد که هنوز و همچنان ،  با برخورداری از همکاری 

دراين گروه آخری ، مزاحم نو     ) م –های همين عناصر، ادامه دارد 
رسيده ای مثل جمال عبدالناصر رئيس جمهوری مصر هم وجود 

 در جنگ سرد ، حتی در سال آمريکابه نسبت داشت که وفاداری او 
يعنی فقط يک سال پيش از آن که جنبش افسران آزاد رژيم   ،1953

  .د فاسد و زبون سلطنتی را سرنگون کند ، مورد ترديد بو
دوسال پيش از تاسيس اخوان (     1926سعيد رمضان ، در سال 

ی شمال قاهره » مايل « در دهکده ای واقع در هفتاد    ) م –المسلمين 
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 هنوز نوجوان بود که با حسن   )21(.و مصب رود نيل به دنيا آمده بود
 که 1946در سال . ال بنا آشنا شد و بی درنگ به جنبش او پيوست 

، منشی مخصوص و دست  از دانشگاه قاهره فارغ التحصيل شد
ال بعد ، به سردبيری هفته نامه يک س. راست حسن ال بنا شد 

  . يد اخوان المسلمين رس» الشهاب«
د بنيانگذار اخوان المسلمين ، در ضمن آن که سعيد رمضان داما

وظايف مربوط به سازماندهی به رهبری تشکيالت کمک می کرد ، 
بود و در اين موقعيت ، شبکه جهانی هم سفير سيار اخوان المسلمين 

اين کار ، از خود حسن ال . گسترده ای از ارتباطات را سازمان داد 
روحانی خود بنا که مقرش در مصر بود و بيشتر به خاطر موقعيت 

، سعيد رمضان به 1945در سال . محلی کار می کرد ، ساخته نبود 
آن زمان ، اورشليم در مهار بريتانيا و تحت . اورشليم سفرکرد 

الحمايه ی فلسطين بود و ابرهای توفان زای جنگ اعراب و اسرائيل 
در سال های پيش رو، سعيد . بر فرازش به هم نزديک می شدند 

م وقتش را بايد صرف سفر کردن به اورشليم ، رمضان قسمت اعظ
تا شعبه های اخوان المسلمين را می  مان ، دمشق و بيروت می کردا

، سعيد رمضان نخستين 1945در بيست وششم اکتبر سال . ساخت 
 را داير کرد که در دهه ی هشتاد )22(دفتر اخوان المسلمين در اورشليم

در سال .  می شد معروف) حماس  (به جنبش مقاومت اسالمی 
 ، در فلسطين بيست و پنج شاخه ی اخوان المسلمين فعال بودند 1947

 ، 1948  در سال )23(.که بين دوازده تا بيست هزار عضو داشتند
رمضان نيروی نظامی اسالمی را که در مفهوم سمبوليک خود بسيار 
س پر اهميت بود ، بنيان نهاد تا بتواند در همان سال که اسرائيل تاسي

  . دمی شد ، با نيروهای نظامی يهودی بجنگ
يکی از ديدارهای مکرر سعيد رمضان از پاکستان ، در اواخر 

در اين سفر ، رمضان در سال های . دهه ی چهل صورت گرفت 
 ، در کنگره ی مسلمانان جهان که در کراچی برپا 1951 و 1949
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ن شده بود، شرکت کرد و  به  صورت جهشی ، دبيرکل اين سازما
 جناح چپ صحنه ی سياسی پاکستان ، کنگره را متهم   )24(.جهانی شد

 )25(.ئی ها سازماندهی شده استآمريکاکرد که توسط بريتانيائی ها و 
 و به عنوان نخستين  ، استقالل يافته پاکستان در سال پيش از آن

کشور اسالمی ، تبديل به مرکز جذب نظريه پردازان ، علما ، 
اسالميست جوانی به . ن دهندگان اسالمی شده بود متکلمان و سازما

که بعدها جنبشی به سبک اخوان المسلمين » ابول عال مودودی « نام 
را به نام گروه اسالمی در پاکستان علم می کرد ، داشت جنبش خود 

در دهه ی بعدی ، پاکستان تبديل . را تبديل به حزب سياسی می کرد 
حکومت نوظهور اسالمی در . د به خانه ی دوم سعيد رمضان می ش

راديو پاکستان ، به سعيد رمضان برنامه داد تا به تبليغ و سازماندهی 
رمضان، در پاکستان روابط حسنه ای با . تشکيالت خود بپردازد 

دولت اسالمی وابسته به غرب داشت که  لياقت علی خان  نخست 
شته است ، وزير پاکستان که بر يکی از کتاب های او مقدمه ای هم نو

)26(. د از آن جمله بو

. اقامت سعيد رمضان در پاکستان ، آن چنان هم داوطلبانه نبود
اخوان المسلمين را در مصر ممنوع کرده بودند و خود حسن ال بنا به 

 که اخوان المسلمين در يکی 1950رمضان در سال . قتل رسيده بود 
ه بود ، به از مراحل عقب نشينی در تاريخ حيات خود قرار گرفت

مصر بازگشت ، اما به صورت دوره ای ، اغلب وقت خود را در 
پاکستان می گذراند تا در همکاری تنگاتنگ او با جماعت اسالمی  

با مجمع اسالمی پاکستان هم همکاری  . مودودی  وقفه ای نيفتد 
داشت ، و نيز با حمايت رسمی دولت پاکستان ، برای ايراد سخنرانی 

صحنه ی سياسی .  م به کشورهای عربی سفر می کردو موعظه ، مدا
پاکستان در آن زمان ، ميان اسالمی های تندرو ، اسالمی های ميانه 

   شده رو ، ملی گرايان معتقد به حکومت سکوالر و چپ ها تقسيم
ضمنا ، کشور به سوی پيمان های نظامی طرفدار غرب کشيده . بود 
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 به مودودی کمک کرد تا سال های بسيار ، سعيد رمضان. می شد 
فاالنژهای نيرومندی را از ميان دانشجويان خشک انديش سازمان دهد 

 .کنندتا عليه چپ پاکستان ، بخصوص در تشکل های دانشجوئی عمل 
در سال های اول قيام ضد سلطنتی ايران ، آخر دهه هفتاد و اوائل ( 

 های دهه ی هشتاد شمسی ، دار و دسته روح اهللا خمينی ، با کمک
صميمانه ی حزب توده ، به همين صورت انجمن های اسالمی 
دانشجوئی را سازمان دادند تا دانشجويان چپ را در محيط دانشگاه ها 
شناسائی و دستگير کنند و دفاتر دانشجوئی را در دانشگاه ها به طرز 

بهانه ی امت حزب اهللا خمينی ، انقالب . وحشيانه ای برچينند 
بارزات سازمان های چپ عليه استبداد رو به فرهنگی و سرکوبی م

انجمن های دانشجوئی ، هنوز و . رشد مذهبی در سراسر ايران بود 
همچنان با نفوذ بسيجی های سپاه پاسداران در محيط های دانشگاهی ، 
عليه دانشجويان چپ و ملی گرا در کارند و تبديل به دو دفتر تحکيم 

الح انجمن دانشجويان مسلمان  اين به اصط    ) م –وحدت شده اند 
ناميده می ) جماعت طالب اسالمی  ( )IJT )27که به زبان ارودو 

شدند ، از طرح های سعيد رمضان بودند و با الگوی جوخه های 
. سازمان يافته بودند  )  Squadristi(فاشيستی موسولينی 

اگرچه اين انجمن « : کارشناسی به نام ولی رضا نصر ، می نويسد 
فاشيستی اسالمی را جماعت اسالمی پاکستان رهبری می کرد ، های 

 و 1952بين سال های . به شدت زير نفوذ اخوان المسلمين بود 
 به کمک سعيد رمضان توانستند ساختار IJT ، رهبران 1955

مديريت و استراتژی سازمانی خود را شکل بدهند و محسوس ترين 
انشجويان مسلمان ، ايجاد نشانه ی نفوذ اخوان المسلمين در انجمن د

حوزه های مطالعاتی و جلسات منظم شبانه آنان بود که قصد هر دو ، 
آدم » .آموزش اعضای جديد و تحکيم پيوند های درونی سازمان بود

کشان اغلب مسلح انجمن دانشجويان مسلمان ، مدام در محيط های 
ولی رضا نصر می . دانشگاهی به دانشجويان چپ هجوم می بردند 
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اين تهاجمات ، رفته رفته به درگيری های جدی تری ؛ « : گويد 
فعاليت ضد چپ دانشجويان . بخصوص در کراچی و مولتان انجاميد 

. اسالمی ، تبديل به کار اصلی و خصلت عمومی آنان شده بود 
دانشجويان اسالمی ، عليه چپ ها و سکوالريست های درون حکومت 

ن هائی که از اسالم در مقابل ، به صورت گردا و خارج از حکومت
   )28( .ند جنگيددشمنانش دفاع می کنند ، می 

بنياد مابين سفرهايش به پاکستان ، ظاهرا با سعيد رمضان 
يان عرب ، بخصوص در ميان فلسطينی ها و اردنی ها که گرا

  را علم کرده بودند  ، نيز  اسالمی  آزاديبخش جريانی به نام حزب
، حزب آزاديبخش اسالمی که خصلتی مسری  بعدها   ()29(.  بود فعال

داشت ، ستادش را به آلمان منتقل کرد و از آن پس ، در ميان 
عربستان سعودی ، به طرز . مسلمانان آسيای مرکزی توسعه يافت 

در دهه ی نود ، . فزاينده ای از اين جريان مسری حمايت می کرد 
ای پر اهميتی در حزب آزاديبخش اسالمی به عنوان متحد خشونت گر

در عين حال ، سعيد . )  جنبش اسالمی ازبکستان و القاعده عمل کرد
رمضان در دهه ی پنجاه به ايجاد شاخه اخوان المسلمين در اردن هم 

      رهبر اخوان المسلمين اردن ،  تاجر ثروتمندی به نام. دست زد 
ا پادشاهی بود که روابط تنگاتنگی با ملک عبداهللا و اساس» ابوقراء « 

ماريون « بنا به گزارش . هاشمی داشت که تحت الحمايه بريتانيا بود 
، حسن ال بنا دامادش سعيد رمضان را روانه ی اردن کرد تا » بالبی 

 در   فعال کردن اخوان المسلمين پادشاه هاشمی را نسبت به هدف
اخوان المسلمين را به عنوان « پادشاه اردن . اردن ، روشن کند 

شاه اميدوار بود که از . در اردن رسمی اعالم کرد ، انی خيريه سازم
حمايت اخوان المسلمين در مقابل اپوزيسيون سکوالر ؛ مثل چپ ها، 

درست مثل پاکستان ، در اردن هم اخوان المسلمين  » برخوردار شود
تبديل به ابزاری برای فشار آوردن به نيروهای چپ و ناسيوناليست 

به اين نتيجه رسيده بودند «  رمضان و ابوقراء سعيد. های عرب شد 
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که در قرن بيستم ، مصر و بقيه جهان اسالم را يورش خونين 
ايدئولوژی های کمونيستی و ناسيوناليسی که اولويت  شريعت در 

   )30(». ند جامعه را نفی می کردند ، تهديد می ک
، حضور سعيد رمضان در ساختمان بيضی 1953 زدر آن رو

رسما برای شرکت در جلسه ی بحث .  سفيد ، تصادفی نبود شکل کاخ
و گفت و گوئی که دانشگاه پرينستون در باره ی فرهنگ اسالمی 

اما سفری جنبی به . ترتيب داده بود ، به اياالت متحده رفته بود 
کتابخانه ی کنگره ی . واشينگتن هم ، در برنامه گنجانده شده بود 

با دانشگاه پرينستون ، ه ای نه روزه  ، با سازماندهی برنامآمريکا
رويداد اگوست آن سال ، که با شکوه و سرشار . همکاری کرده بود 

ی دانشگاه » ناسائو  «از وقايع ضمنی بود ، در تاالر سبز ماليم 
پرينستون ، اتاق مخصوص جلسات استادان و مديران دانشگاه که 

ان و شرکت در ميان سخنران. سقفی بلند داشت ، واقع شده بود 
. ت« ، » هيتی . فيليپ ک« کنندگان ، شرق شناسان سرشناسی مثل 

ويلفرد « از دانشگاه پرينستون ، » بيلی ويندر « و » کويلريونگ 
از » ريچرد نلسون فرای « ، » مک گيل «از دانشگاه » کات اسميت

که  «از دانشگاه پنسيلوانيا و » کارله تون کون « ، دانشگاه هاروارد 
بنياد « از طرف » دنيای اسالم « سردبير نشريه » اگ نت کر

دکتر  مديريت کنفرانس را ، . شرکت داشتند » تحقيقاتی هارت فورد
ئی آمريکارئيس پيشين و سالخورده ی دانشگاه » بايارد دوج « 

  . ت بيروت به عهده داش
در گزارش های رسمی ، آمده است که حضور عده ای از 

  کنفرانس ، تصادفی و غيره منتظرهشخصيت های معروف در آن 
. اما شرکت کنندگان به طور اتفاقی آتالنتيک را نپيموده بودند. بود 

اين ديدار بزرگ را ، دولت اياالت متحده سازمان داده و بودجه اش 
واقع  را تامين کرده بود و شرکت کنندگان را به اين اميد که مفيد 

فيليپ هيتی  که می . ده بود از نقاط مختلف به نيوجرسی کشان شوند ،
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شد گفت ريش سفيد شرق شناسان است ، قاهره و بحرين و بغداد و 
بيروت و دهلی نو و ساير نقاط جهان را برای پيدا کردن شرکت 

  . د کنندگان ، از پاشنه در کرده بو
امور تدارکاتی و مالی کنفرانس را نيز ، شرکت های هوائی 

 ؛، تی دبليوآر و آرامکو  يکناياالت متحده ؛ از جمله پان امر
همه . تامين کرده بودند ، کنسرسيوم نفتی اياالت متحده در عربستان 

هزينه های سعيد رمضان هم ؛ که نظريه پرداز بود ، نه از علمای 
و . اسالمی ، مثل بقيه ميهمانان ، تمام و کمال پرداخت شده بود 

مسئول . ه است اياالت متحده دقيقا می دانست چه کسی را دعوت کرد
پرداخت مخارج کنفرانس هم ، که هزينه های سفر و حمل و نقل 

 مرکزی به نام –شرکت کنندگان از خاور ميانه را نيز شامل می شد 
، از واحدهای تابعه ی وزارت » مديريت اطالعات بين المللی « 

امور خارجه بود که روابطی نيز با نهادهای اطالعاتی اياالت متحده 
 رسميت 1952تازه پا گرفته بود ، در سال  ) IIA(ين مرکز ا. داشت 

 در واحدهای تابعه ی  سی آی ا ادغام شده 1953يافته بود و در سال 
برنامه های تبادل « از مسئوليت های اين مرکز ، نظارت بر . بود 

اياالت متحده ، مثل همين کنفرانس بزرگ دانشگاه » فرهنگی 
ست که هدف اصلی اين کنفرانس ، کامال روشن ا. پرينستون بود 

 از طبقه بندی محرمانه خارج شده ی اين مرکز که سند. سياسی بود 
بر آن خورده است ، می   »  محرمانه  –اطالعات سری  «  عنوان
ظاهر قضيه اين است که کنفرانس جنبه ی مطالعاتی و «   : گويد 

مون را آموزشی دارد ، کنفرانس می خواهد وانمود کند که همين مض
 محرمانه ، تاکيد –اما ، در ادامه ی همين گزارش سری   » . دارد

شخصيت های  «  برای اين طراحی شده بود تا  می شود که کنفرانس
مختلفی را که می توانستند در تدوين عقايد مسلمانان در زمينه هائی 
مثل آموزش ، علوم ، قانون ، فلسفه ، و مآال سياست موثر باشند ، 

گزارش ، انتظاراتی را که از کنفرانس می رفت ،   » .وردگردهم آ
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در ميان نتايج مختلفی که از کنفرانس «   : اين گونه توضيح می دهد 
انتظار می رود ، درک انگيزه و جهتی است که می شود از درون 

  » . داسالم به جنبش احيای اسالم دا
ی به نام  کهنه کار  در قاهره ديپلماتآمريکادر آن زمان ، سفير 

لوئيزيانا  بود که به آستانه ی  ، وکيل اهل  »جفرسون کافه ری « 
او از سال .  سياسی خود می رسيد چشم گيرپايان چهار دهه کار 

 در قاهره بود و شش سال را در پايتخت بی حال نيل گذرانده 1949
 پيام محرمانه ای به جفرسون کافه ری  ،  1953در جوالی . بود 

تاد و پيشنهاد داد تا سعيد رمضان را به نشست واشينگتن فرس
 حاکی از آن بود که دايره ی کافه ریپيام . پرينستون دعوت کنند 

مطالعات اياالت متحده ، تاچه حدی در مورد ميدان عمل اخوان 
سفير . المسلمين و رهبری آن ، اطالعات جمع آوری کرده است 

ی از سعيد رمضان و  ، در اين پيام ، زندگينامه ی فشرده اآمريکا
جفرسون کافه ری  اما ، در .  اخوان المسلمين را مخابره کرده بود

اطالعات خود ، اشاره ای به ابعاد تروريستی و خشونت گرايانه ی 
اخوان المسلمين نکرده بود و در هيچ جای آن نگفته بود که غايت 

ن ديپلماتی با آ. ی است قرآنبرنامه ی اين سازمان ، تشکيل دولتی 
از مضمون گزارش او ، به . همه تجربه ، نمی توانست خام باشد 

می خواستند عمدا )  شايد سی آی ا  و( روشنی بر می آيد که او 
رابطه ی اخوان المسلمين با خشونت طلبی را نديده بگيرند و سعيد 

سفير . رمضان را به عنوان متحد ، يا مامور برای خودشان بسازند 
  : د  می نويس در گزارش خودآمريکا

  
سعيد رمضان در ميان فعاالن اخوان المسلمين ، بيشترين 

 از 1945او در سال . آموزش را در مورد فرهنگ اسالمی ديده است
وقت بسياری . دانشکده حقوق دانشگاه فواد قاهره فارغ التحصيل شده 
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 متولد 1925در سال . را صرف مطالعه در باره ی اسالم کرده است 
  . ت ست که جوان است، اما پير تجربه اسشده و درست ا

است » المسلمان « در حال حاضر سردبير مجله ی ماهانه ی 
که دومين سال انتشارش را پشت سر گذاشته و علمای اسالمی از نقاط 
مختلف جهان اسالم ، مقاله هائی را در باب حقوق و فرهنگ اسالمی 

نسخه است و از تيراژ اين نشريه ده هزار . در آن منتشر می کنند 
کنفرانس « به عنوان دبير کل . تونس تا اندونزی مشترک دارد 

 مدام به کشورهای اسالمی سفر می کند و اخيرا از  ،»جهانی اسالم 
وقتی در مصر مقيم است ، هر . کنفرانس های پاکستان بازگشته است 

 و بحث در مورد فرهنگ قرآن هفته در راديو برنامه ی تفسير 
  .دراسالمی دا

 نزد حسن ال بنا رهبر پيشين 1940سعيد رمضان در سال 
 نشريه 1947اخوان المسلمين معارف اسالمی آموخت و در اواخر 

اين نشريه ماهانه که حاوی مقاالتی . الشهاب را سردبيری می کرد 
در باب قوانين و فرهنگ اسالمی بود ، پس از پنج شماره ، زير فشار 

چندی نگذشت که . ،  تعطيل شد  دولت پادشاه سابق مصر فاروق
اخوان المسلمين غير قانونی اعالم شد  و در حدود دوهزارتن از 

سعيد رمضان ، در آن زمان به پاکستان . اعضايش دستگير شدند 
يک سال در پاکستان ماند که در خالل . رفت ، مبادا که دستگير شود 

رهای آن هفته ای دو برنامه راديوئی داشت که امواجش همه کشو
 ، 1949اواخر سال . عربی ، از جمله مصر را در بر می گرفت 

وحدت اسالمی پاکستان از سعيد رمضان درخواست کرد تا سلسله 
سخنرانی هائی را در مورد فرهنگ اسالمی در بسياری از نقاط 

سعيد رمضان ، اين رشته سخنرانی ها را که . خاور ميانه انجام بدهد 
، به طور ويژه دردانشگاه های سراسر از سودان آغاز کرده بود 

   )32(.د مصر ادامه داد و در ترکيه به پايان بر
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  محمد ال «   از جانب ئیآمريکاکی از ماموران ناشناخته ی ي
نماينده االزهر مرکز آموزش اسالمی قاهره ، با  کافه ری  » بکی 

ز  که خود ني»بکی «   .سفير اياالت متحده در قاهره تماس می گيرد 
در معيت سعيد رمضان به کنفرانس پرينستون رفته بود ، سعيد 

توصيف می کند  » عضو برجسته ی اخوان المسلمين « رمضان را 
و پيشنهاد می دهد که او را برای شرکت در گردهمائی پرينستون 
دعوت کنند و می افزايد که جمعيت اخوان المسلمين هزينه هايش را 

 در ادامه گزارش خود سون کافه ری جفر  )33 (.نيز متقبل می شود
    : د می نويس
  

سفارت معتقد است که سعيد رمضان دارای آن کمال علمی 
به دليل موقعيت . هست که در کنفرانس فرهنگ اسالمی شرکت کند 

او در اخوان المسلمين ، حائز اهميت است که به تمايل او برای 
 که اسباب شرکت در کنفرانس ، توجه خاصی مبذول شود ، مبادا

   )34(.درنجش آدم با اهميتی مثل او شو
  

وار، کليد » زليگ « در چهار دهه ی  بعدی ، سعيد رمضان 
بالقوه ی همه ی جلوه های راديکال اسالمی و اسالم سياسی ؛ از 
اخوان المسلمين که در دهه ی پنجاه و شصت تروريسم را در مصر 

هه ی هفتاد و جنگ رهبری می کرد ، تا ظهور آيت اهللا خمينی در د
اشاره است   Zelig (    .،  بود  1990داخلی الجزيره در سال های 

 وودی آلن که شخصيت 1983به قهرمان فيلمی به همين نام از کارهای 
 سندی قطعی در دست    ) م  –خود را در شرايط مختلف تغيير می داد 

ا ، نيست که ثابت کند سعيد رمضان در دهه ی پنجاه مامور سی آی 
بوده باشد ، اما دعوت او به کنفرانس پرينستون نشان می دهد که 

هده می شده  بالقوه ی عضويت در  سی آی ا  در او مشا آمادگی
عالوه بر اين ، او بعدها متحد کارساز خانواده سلطنتی . است
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عربستان سعودی در تشکيل مجمعی از ملت ها و جنبش های مخالف 
تحاد جماهير شوروی در مرزهای گسترش کمونيسم و توسعه ی ا

  .دجنوبی آن کشور بو
         در روزنامه سوئيسی» سون سيلوين ب« بنا به گزارش 

 ژنو ، اسناد خارج شده از طبقه بندی محرمانه در آرشيو  »التمپ« 
سوئيس نشان می دهند که در دهه ی شصت ، دولت  سوئيس به 

سالمی ژنو ، او را عنوان ميزبان سعيد رمضان در مرکز مطالعات ا
. به خاطر داشتن نقطه نظرهای ضد کمونيستی ، می ستوده است 

سيلوبن بسون  در روزنامه التمپ ، ضمن ارائه ی مدارک فراوانی 
روابط مشخص سعيد رمضان با سرويس « اثبات  در از پرونده او

سعيد رمضان ، «   : می افزايد   )35( » غربی  های محرمانه ی
گی های ديگر ، مامور اطالعاتی انگليسی ها و ضمن داشتن ويژ

عالوه بر اين ، به باور من سعيد رمضان بنا به . ئی ها بود آمريکا
  . ت يک طرح اطالعاتی ، در خدمت پليس فدرال سوئيس نيز بوده اس

  
  

 سدی در مقابل کمونيسم ؟: اسالم 
  

آيا سعيد رمضان ، اخوان المسلمين وطيف راست اسالمی ، در 
 جنگ سرد متحدان کارسازی عليه کمونيسم بودند ؟ آيا خود جريان

اسالم در مقابل اين ايدئولوژی خارجی و بی خدا ، باروئی موثر بود ؟ 
هم کمونيسم و هم ناسيوناليسم ، می . از يک جهت ، پاسخ منفی بود 

توانستند در ميان توده های مسلمان هوادارانی پيدا کنند و به آسانی هم 
؛ به عنوان  مثال در عراق ، حزب کمونيست عراق. چنين کردند 

بزرگ ترين تشکل چپ در جهان عرب ، در دوران پس از جنگ 
اين حزب ، . جهانی دوم ميليون ها طرفدار از ميان شيعيان پيدا کرد 

در اواخر دهه ی پنجاه به چنان قدرتی دست يافته بود که بتواند 
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و .  بغداد سازمان بدهد تظاهراتی را با بيش از يک ميليون نفر در
جمال عبدالناصر مصر، که راديو صدای عرب او، از قاهره پيامش را 
به اردن ، لبنان ، عراق ، سوريه و عربستان سعودی می رساند ، 
هواداران بی شماری پيدا کرده بود و در دهه های پنجاه و شصت ، 

همان گونه که مسيحی های . محبوب ترين رهبر سياسی عرب بود 
روپا ناگهان جذب احزاب کمونيست شده بودند ، در جهان اسالم هم ، ا

ناراضی   که از شرايط اجتماعی و کيفيت زندگی خود  مسلمانانی
ئی در آمريکا –بودند ، يا در مقابل امپرياليسم غربی و نفوذ انگليسی 

خاورميانه قرار می گرفتند ، به سمت کمونيسم ، و از آن بيشتر 
  . رايش پيدا می کردند ناسيوناليسم ، گ

ن ها جذب ايدئولوژی های جناح چپ شده نادر حالی که مسلما
بودند ، بعضی شرق شناسان و معماران سياست اياالت متحده ، 
. همچنان در بند شکل های صريح و گوناگون ضد کمونيست بودند 
. البته در خاورميانه ، اسالم سازمان يافته تشکل های متفاوت داشت 

 اول ، و با جمعيت بيشتر ، سنتی ها ، مذاهب متکی به در درجه
روحانيت ، سازمان های وابسته به مساجد ، نهادهای مذهبی يا سازمان 
های اوقاف ، دادگاه های اسالمی و بسياری ديگر از موسسات مذهبی 
قرار می گرفتند ، که بسياری شان موقعيت و تاثير اجتماعی قدرتمندی 

اسالم « در مرحله ی بعد .   نبودند  سياسی اما صراحتا داشتند ،
؛ مثل اسالم عربستان سعودی که در دهه ی بيست پديد آمده » دولتی 

و بخصوص از ( بود ، يا اسالم پاکستان از زمان استقالل اين کشور 
، قرار می گرفت که در آن هويت قوانين اسالمی بر ) دهه ی هفتاد 

تفاوت اسالم و دولت ، همه ی مردم  حاکم بود و اغلب تشخيص 
و باالخره ، شکل ديگر اسالم سازمان يافته ، ظهور . دشوار می نمود

اخوان المسلمين و ساير سازمان . در جهان اسالم بود » راست نو « 
 سياسی که نظر به تشکيل جمهوری اسالمی  ها يا احزاب صريح

در نظر کسانی که در غرب دنبال . داشتند ، از اين زمره بودند 
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نيروهای ايدئولوژيک در خاور ميانه می گشتند تا بتوانند موازنه ای 
هر سه شکل ياد   کمونيسم ايجاد کنند ،  در مقابل مطالبات راديکال

البته در اين مورد اختالف نظرهائی . شده ، در مقاطعی جذاب بودند 
  . هم ميان شان وجود داشت 

 که نخبگان در اياالت متحده ، زنگ خطر به صدا در آمده بود
عرب ، مثل رهبران عقيدتی ، روشنفکران ، سياستمداران ، روزنامه 
نگاران و نظير آنان ، به صورت فزاينده ای به جنبش ها و احزاب 

در ميان توده ها ، روستائيان بی سواد ، عشاير . چپ متمايل شده اند 
  تمايلی نداشتند که جای باديه نشين و بازرگانان و رهبران بازار ،

اين اکراه ، حرکت آنان . عوض کنند » کاپيتال مارکس «  را با قرآن 
را به سمت مارکسيسم و سوسياليسم عرب ، دشوارتر از ديگران می 

چه چهارچوب ايدئولوژيکی می  : حاال مساله اين بود که . کرد 
توانست اين ظرفيت و توانائی را داشته باشد تا بتواند از طرفی اعراب 

سلمان را به خود جذب کند و ، از سوی ديگر ، بخش و توده های م
قابل توجهی از نخبگان عرب و مسلمان را در حوزه ی خود قرار 

ی که توسط »  اسالم جديد« بدهد ؟ به نظر بعضی تحليل گران ، 
روشنفکران و فعاالن سياسی ، مثل حسن ال بنا ، سعيد رمضان و ابول 

در ، اخوان المسلمين . د عال مودودی رهبری می شد ، مناسب بودن
تشکل ها و حوزه های دانشجوئی توانسته بود دانشجويانی را جذب 

بخصوص مهندسان ، فارغ التحصيالن علوم ، پزشکان و . خود کند 
چنين . دانشجويان رشته های مديريت و بازرگانی ، از آن زمره بودند 
ی ، می جنبشی ، به ويژه با حمايت خانواده ی سلطنتی عربستان سعود

؟  توانست نقطه ی مقابل سلوک مارکسيست ها و ناسيوناليست ها باشد
 آمريکاو آيا تبليغات اياالت متحده ، قادر بود ارزش های مذهبی خود 

را تبديل به تضاد اتحاد جماهير شوروی خدانشناس کند و توده های 
 کند ، يا ؛ دست کم ، آنان را از مسکو آمريکامسلمان را جذب اردوی 

  . ؟ به نظر می رسيد که اين نظريه ، کوشش عبثی باشد  ور نگه داردد
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  ،   موثر افتد يکی از کسانی که فکر می کرد اين طرح می تواند
برنارد . بود» برخوردتمدن ها « برنارد لوئيس مبتکر نظريه ی 

لوئيس که اکنون استاد باز نشسته ی دانشگاه پرينستون است ، در 
لعات اسالمی ، نظريه پرداز با نفوذ منحصر عرصه ی تحقيقات و مطا

با اين حال ، نظريه ی او باعث مجادله ها و مباحث . به فردی بود 
دليلش هم اين بود که نقطه نظرهای او آميخته به . دامنه داری بود 

محافظ کاری « تعصب و محافظه کارانه بود که بعدها معروف به 
 وابستگی شديدی به اسرائيل شد ، هم چو اين ، از آن جهت که » جديد 

و  کمونيسم  «رساله ی پروفسور برنارد لوئيس به عنوان . داشت 
 منتشر شد ، نمونه ی بارزی از طرز 1953که در سال » اسالم 

  . تفکر جنگ ايدئولوژی ها در آن زمان بود 
، در رساله ی خود به اين موضوع پرداخته بود  برنارد لوئيس

جهان اسالم بر آنند تا رشته دولت هائی را با که به نظر می رسد مردم 
اگر هدف غرب مقابله با توسعه ی کمونيسم .  قدرت متمرکز ايجاد کنند

لوئيس . باشد ، اين پديده ابزار مناسبی برای سازماندهی تقابل است 
  : می نويسد 
  

اگر قرار باشدمردم مسلمان دست از سنت هاشان بردارند و « 
 يا حکومت پارلمانی را انتخاب کنند ، به نفع مجبور شوند کمونيسم ،

در اين صورت ، موقعيت مناسبی برای اسالم و جهان غرب . ماست 
 ساده   دو گزينه ی به وجود می آيد تا در يابد که راه حل فقط اين

نيستند ، برای اين که هنوز امکان آن وجود دارد که مردم مسلمان ، 
در اين تغيير ، شکلی از . زی کنند سنت های خود را با تغييراتی بازسا

دولت را خواهند ساخت که عليرغم داشتن خصلت متمرکز ، و شايد هم 
مطلقه ، به نوع حکومت های خودکامه و عيب جوی غربی شباهت 

)36(. نخواهد داشت 
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برنارد لوئيس ، پس از صحه گذاردن براحتمال به وجود آمدن 
اسالمی ، اظهار نظر می برای رژيم های » بخت و اقبالی « چنين 

کند که در واقع اسالم در غايت خود ثابت می کند که زمين حاصل 
  : خيزی برای عقايد مارکسيستی نيست 

  
نه کمونيسم مذهب است ، و نه می تواند مذهب باشد ، حال آن 

، برای بسياری از پيروانش ، هنوز مذهب است و هسته ی  که اسالم
اگر چه عقايد آنان . د کمونيستی است مقاومت اسالمی در برابر عقاي

از آن است که بتواند حافظ شان   بسيار ضعيف تر در مورد آزادی
مردم مسلمان . ، هنوز به حد کافی قوی است  باشد ، اعتقاد شان به خدا

هنوز در رابطه با ژرف ترين و ساده ترين مفاهيم جهان ، عميقا 
 ، بيش از مسيحيت ضد اسالم ، به عنوان دين. مذهبی فکر می کنند 

در واقع ، به نظر من در اين مورد بسيار هم از . کمونيست نيست 
اما به مثابه يک نيرو ، تاثير بالقوه ی . مسيحيت ضعيف تر است 

 که اغلب –مسلمانان ديندار . بيشتری بر طرز فکر پيروانش دارد 
 عقيده ی خدانشناس و مرام و مسلکی را که اصول –شان چنين اند 

... خالقی ی سنتی شان را نقض کند ، در دراز مدت برنخواهند تافت ا
شورش کنونی مسلمانان عليه فساد اخالقی و فرصت طلبی های 
رهبران خودشان و بعضی رهبران غربی ، ممکن است موقتا به نفع 
کمونيست ها باشد ، اما وقتی مسلمان ها متوجه واقعيت های نهفته در 

بيائيد . ريانی ضد کمونيست تبديل خواهند شد پس تبليغات شوند ، به ج
  . اميدوار باشيم که تا آن لحظه ، چندان نپايد 

  
در همان کنفرانس که در سال نگارش رساله ی برنارد لوئيس 
صورت پذيرفت ، يکی از علمای اسالمی پاکستان به نام مظهرالدين 
 صديقی ، از اعضای موسسه ی فرهنگ اسالمی الهور، مساله ای را

   دانشگاه  فارغ التحصيل   پرکار که اين نويسنده.  گذاشت  در ميان
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اسالم و « هندوستان و عضو سابق دولت بود ، کتاب های » مدرس « 
را » ماترياليسم تاريخی و اسالم «  و  »کمونيسم ، مارکسيسم و اسالم 

مظهرالدين صديقی ، در خطابه ی خود تاکيد کرد که فقط . نوشته بود 
  بنياد گرافکر مخالفی که ريشه در دين داشته باشد و از اسالم طرز ت

عالم . نشات گرفته باشد ، قادر است در مقابل کمونيسم مقاومت کند 
پاکستانی به حکومت مطلقه حمله کرد ، اما کسانی را هم که معتقد به 
حکومت غير دينی بودند ، به شدت هدف گرفت و چنين تعريفی از 

دانشمندان قالبی و روشنفکران بی تجربه ای «  : ايشان به دست داد
   دين يا آشکارا ، از بين رفتن تدريجی که به صورت های پنهانی ، 

 دين  می گويند که   کسانی اند  و ،  » حمايت قرار داده اند  را مورد 
انبوهی از خرافات ، عقايد آميخته به تعصب و نظريات ماوراء « 

 به نظر  ». رزش کردن قدرت عقل است الطبيعه است که هدفش کم ا
، معتقدان به جدائی دين از دولت ، برای ثبات پاکستان ، و بنا به  او

داليل کافی برای همه ی خاورميانه ، خطری جدی تر و بزرگ تر از 
  : مظهرالدين صديقی می گفت . کمونيست ها به شمار می روند 

  
سی کمونيستی فلسفه ناب عقلی فاقد قدرت القائی خدا نشنا« 

عقل گرائی ، همان گونه که دين است ، علم هم هست ، و همان . است 
دين ، تنها . گونه که بشارت است ، يک دستگاه متافيزيکی هم هست 

جانشين القائات کمونيستی است که اهل علم و تکنولوژی آن را به 
  فقط.چالش طلبيده اند و در پی آنند که زيرآبش را در پاکستان بزنند 

 اقتصادی اسالم است که آن را در برابر –مفهوم و مقصود اجتماعی 
توده های مسلمان به اين . کمونيسم تبديل به باروئی قدرتمند می کند 

دليل جذب عقايد اسالمی شده اند که زندگی اجتماعی و اقتصادی 
  . مطلوب و آزادی بيان را به ايشان بشارت می دهد 

 اقتصادی –ن اجتماعی هر کوششی که در جهت نفی مضمو
تعاليم اسالمی به عمل آيد ، بی ترديد کمونيسم به دست خود به خالء 
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هم ، زيرا ، همان گونه که اشاره کردم ، کمونيسم . پرتاب خواهد شد 
رضايت احساساتی را عرضه می کند ، هم تامين اجتماعی و اقتصادی 

يان کمونيسم در جهان اسالم ، زمينه ی انتخاب م... را وعده می دهد 
و مردم ساالری غير دينی وجود ندارد ، بلکه دغدغه ی انتخاب ميان 

بزرگ ترين خطری که ثبات ... کمونيسم و اسالم ليبرال وجود دارد 
پاکستان را تهديد می کند ، نه ازجانب علمای واپس گرای اسالمی 
است ، نه از سوی کمونيست هائی که مقوله ای بهتر از اسالم برای 

انان ندارند ، بلکه از طرف کسانی است که بدون آگاهی و مسلم
معلومات از نقطه نظرهای عميق تر اسالم ، دارند خالئی روحانی به 

)37(».وجود می آورند که فقط راه را برای کمونيسم هموار می کند

  
نيز ، پيام »  اسالم جهان« سردبير  » که نت کرگ  «           

تاثير فکری « تحت عنوان »  کرگ «رساله ی . مشابهی دارد 
نخستين باردر همايش دانشگاه  » کمونيسم بر اسالم معاصر 

  )38(»ميدال ايست جورنال « پرينستون ارائه شد و چند ماه بعد در 
 بحثی سفسطه آميز را  نت کرگ در اين رساله ،  که . تشار يافتان

ت مذهبی ما ، در مقاوم«   . در مورد احيای اسالم مطرح می کند 
پاسخی روشنفکرانه  ، در می يابيم که جهان اسالم بايد  عليه کمونيسم

را برای جدال با کمونيسم ، در سطوح روحانی ، ماوراء الطبيعه و 
اخالقی توسعه دهد تا بتواند با اين نظريه ی مارکسيستی که هدف 
غائی را ، به جای معاد اسالمی در بهشت روی زمين وعده می دهد، 

 پادزهری را در مقابل مارکسيسم اغوا  که نت کرگ   »  . کندمقابله
همان گونه که بسياری از نويسندگان جديد « : کننده پيشنهاد می کند 

توضيح داده اند ، اسالم ؛ با جامعه ی واقعی اسالمی که همان جامعه 
ی کامل است ، يا حکومت های اسالمی ، اين پادزهر در مقابل 

که نت کرگ ، با نگاهی خوش بينانه »  .  است مارکسيسم اغوا کننده
آيا اين امکان وجود ندارد که فضيلت و تقوای دو دين «   : می پرسد 
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اسالم و مسيحيت ، که می توانند رابطه ای ثمر بخش با يکديگر 
   » پاسخ مناسب و ارزشمندی به کمونيسم باشد ؟ داشته باشند ، 

ينستون که نظر به جنگ  به تفسيری از همايش دانشگاه پر، کرگ
سربازان ترکيه در جنگ کره داشت ، اتخاذ سند می کند و نتيجه می 

حاال ، باالخره پس از هزار و سيصد سال از گذشت  «  :گيرد که 
مباحث بسيار ثمربخش ، پيروان دو دين يکتا پرست ، شانه به شانه 

  » .عليه ماترياليسم خدانشناس می جنگند
 به   اسالم  پيوستن نظريه ی  ،  ه پنجاهدر ده حال ،  با اين 

،  » ماترياليسم خدانشناس«  ليبی عليه در جنگ ص، مسيحيت غرب 
از طرفی ، بسياری از استراتژيست های . در اقليت قرار داشت 

 احساس –که امروزه می شود آنان را واقع نگر خواند   –سرسخت 
نوان نيرو به آن می کردند اسالم ضعيف تر از آن است که بتوان به ع

دومين جريان مخالف هم ، کسانی بودند که فکر می کردند . تکيه کرد 
اسالم به دليل داشتن خصلت ضد غربی ، هرگز نمی تواند به صورتی 

  . جدی عامل ضد کمونيست باشد 
 که در دهه ی چهل ماموريت هايش را در ايران هرمن آيلتس

 که اسالم می تواند هم و عربستان سعودی آغاز کرد ، اين نظريه را
می پندارد و » اغراق آميز« پيمان مناسبی برای جدال با مسکو باشد 

نظريه ای وجود داشت مبنی بر آن که اسالم و کمونيسم « می گويد 
عده ی انگشت شماری در دولت بودند که چندان به . متضاد يکديگرند 
ی تواند در عقب هم اينان بودند که می گفتند اسالم م... اسالم بينديشند

راندن کمونيسم مفيد باشد ، اما هيچ کس اين مساله را واقعا جدی 
نظريه عمومی در دولت اياالت متحده و دنيای دانشگاهيان ، . نگرفت 

اين بود که اسالم به مثابه عاملی سياسی تضعيف و به موقعيتی 
هم چون اين، به ياد دارم که وقتی . شخصی تبديل شده است 

 اقتصادی به کشورهای محل ماموريت من می آمدند ، کارشناسان
اظهارنظر می کردند که هرچه ما زودتر از شر اسالم خالص شويم ، 
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زيرا اسالم به نظر آنان سد راه   ،  سريع تر توسعه پيدا می کنيم
  » .توسعه ی اقتصادی بود

   خاور  ، چند دهه رئيس طراحی سياسی» کمپبل .  جان سی« 
 ) CFR( » شورای روابط خارجی  «دهای وابسته به از نها، ميانه 

  رهبری میهم  CFR ايجاد شد و از طرف 1945بود که در سال 
اين نهاد ، بسياری از سازمان های با نفوذ در روابط خارجی را . شد 

به نظر کمپبل ، چه اسالم می توانست مانعی در . در بر می گرفت 
ر صورت هيچ سدی در مقابل راه رشد اقتصادی باشد ، يا نه ، به ه

  : اتحاد جماهير شوروی نمی توانست باشد 
  

به يقين اسالم نمی تواند به عنوان مانعی در مقابل اتحاد 
اين نظريه که چون کمونيست ها . جماهير شوروی به شمار آيد 

ماترياليست و خدانشناس اند ، پس کمونيسم و نفوذ اتحاد جماهير 
هان اسالم تاخت آورد ، وجود خارجی شوروی هرگز نمی تواند به ج

. در جامعه ی خاورميانه ، مذهب جايگاه حائز اهميتی دارد. ندارد 
اين حالت ، هم در افکار عمومی سايه افکنده است ، هم در موقعيت 

با اين حال ، چنين شرايطی مصونيت مطلقی در مقابل . های رسمی 
. وجود نمی آورد ، به  ويروس های سياسی ، مثل فاشيسم و کمونيسم

نظريه ی کمونيستی ، با اصول عقايد اسالمی مشابهت های موازی 
ظاهری دارد ، و وعده ی زندگی مادی بهتر ، با اين اصول در 

فراتر از اين اما ، بايد توجه داشت که تاثير . تناقض قرار نمی گيرد
ر اساسی شده است که می يسجديد بر اسالم ، باعث ايجاد دو مدنيای 
اولين ؛ عجز نظريه : ند درها را به روی تاثير کمونيستی باز کند توا

ها و موسسه های سنتی در حفظ وفاداری رهبران روشنفکر و نسل 
جديد در يافتن راهی برای برون رفت از عقب ماندگی ها وسير 
قهقرائی مادی است ، و دومين ؛ تغيير ناگهانی عليه غرب است ،  که 

خود با اسالم ، اغلب با نظريه ها و ضمن تقويت احساس تفاهم 
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در ... نيروهای سياسی دشمن غرب نيز احساس تفاهم داشته است 
سرزمين های عربی و ايران ، جنبش ناسيوناليستی ضد غرب ، 

  . معجون قدرتمندی از احساس مذهبی ، و حتی فناتيک بوده است 
  

 فکر می کرد ذاتی بودن تعصب ضد غربی اسالم کمپبل
مال بايد مانع از آن می شد که استراتژی اياالت متحده به سياسی ، ع

   )39 (.مفيد بودن آن بينديشد 
عليرغم چنين هشداری ، اياالت متحده در فاصله ی سال های  

، اغلب به صورت ناپخته ای روابطی را با 1957 تا 1945
  . اسالميست ها تجربه کرد 

يا و  که طراحان سياسی بريتان1945حتی از اوائل سال 
 در اين انديشه بودند که متحدان و سيستمی دفاعی را عليه آمريکا

مرزهای گسترده ی جنوبی اتحاد جماهير شوروی معماری کنند ، 
مثال ، . اسالم را به عنوان عاملی موثر در محاسبات خود گنجاندند 

اتحاد کشورهای عرب را که از بريتانيا الهام می گرفت ، به اين دليل 
 ايران وپاکستان در آن حضور ندارند ، ضعيف ارزيابی که ترکيه و

بنابراين ، در مقطعی پيشنهاد شد که اتحاديه عرب را تبديل .  کردند
کنند به اتحاديه کشورهای اسالمی تا بتواند بعضی کشورهای شمالی 

و سياست های  اين پيشنهاد ، ناکام ماند   )40 (.را هم در بربگيرد
 آمريکا – بيشتر مستقيما در قدرت بريتانيا بعدی ، کمتر در اسالم و

با اين حال ، در دوران رياست جمهوری ترومن و . متمرکز شدند 
آيزنهاور ، اياالت متحده به کوشش فراوانی در به حرکت در آوردن 
اسالم در جريان جنگ سرد دست زد و کوشيد تا از اسالم به عنوان 

بعضی از اين . تفاده کند حربه ای عليه نفوذ اتحاد جماهير شوروی اس
 که نا آزموده بودند ، اغلب ؛بقيه اما . کوشش ها ، بسيار جدی بودند 

  . به بيراهه رفتند 
  .  اشاره کرد  »خوک سرخ «  از آن جمله می توان به برنامه 
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ئی ها با اسالم سياسی در دهه ی آمريکابخشی از هدف های نزديکی 
يغاتی را با تکيه بر اين که  در پنجاه ، بر آن بود تا مسابقه ی تبل

اياالت متحده مردم ديندارند ، ولی در اتحاد جماهير شوروی دين 
در سال . مورد آزار و تعقيب قرار گرفته است ، سازمان بدهد 

 ، اداره اطالعات اياالت متحده در بغداد ، با غرور و افتخار 1951
 تا  با  ست طراحی شده ا اعالم کرد که مسابقه ی تبليغاتی چنان

مقايسه ی وضعيت مذهب در يکی از پوستر هائی که اداره اطالعات 
وضعيت کمونيستی را به شکل قلچماقی «  در بغداد ساخته بود آمريکا

بد کردار نشان می داد که به مردی که عنوان مذهب رويش نوشته 
پوستر دوم هم ،   » زبانی و خشونت می کرد  بود ، تند خوئی و بد

  : اح آن به قول طر
  

داستان خوک سرخ گرسنه ای را بيان می کند که عاقبت بدی 
وجود ستاره سرخ بر بازوی خوک و داس و چکش . پيدا کرده است 

به جای دم او ، توجه آن هائی را هم که عالقه ای به اين کار ندارند ، 
ندگان اما ، از اين که کمونيست نبقيه بي... ناچار به خود جلب می کند 

خوک کثيف تشبيه شده اند ، به خاطر پيام مقاومتی که برای ها به 
ما فکر می کنيم يک سلسله از اين . مسلمانان دارد ، خيلی خوشحالند 

پوستر های کارتونی می شود درست کرد که در مرکزش خوک سرخ 
)41(. قرار داشته باشد 

  
مامور وزارت امورخارجه که از » کراکر . ادوارد اس« 

اين کارزار بود ، همراه با گزارشی که با مضمون عوامل طراحی 
را هم » خوک کثيف « فوق برای مرکز فرستاد ، سی و دو طرح 

  . ضميمه کرد 
، راه  – سی آی ا  –آژانس تازه تاسيس اطالعات مرکزی 

   در کتاب .با جنبش اسالمی را می آزمود  رابطه  های ايجاد 
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، بعضی از راه ها و » ت ها بازی مل« به نام مايلز کوپلند   مسخره 
بود  مامور عملياتی سی آی ا  مايلز کوپلند  . رابطه ها بازگو شده اند 

 رابط عبدالناصر بود و سال ها وقت خود 1950که در سال های 
 از سی آی  کوپلند. راصرف آشفته کردن اوضاع سياسی اعراب کرد 

ن عملياتی ، ه ای از همکارابازنشسته شد ، اما روابطش را با عد ا 
  ،تدی روزولت   و آرچی روزولت ، نوه های کرميت بخصوص
مامور باز نشسته سی آی ا ، سعی کرد با استفاده از .  حفظ کرد

جذابيت های خود ، صورتکی از درکی سفسطه آميز و انحرافی برای 
 که همزمان با کارزار   گزارش می دهد کوپلند .  دنيای عرب بسازد

» بيلی گراهام مسلمان « ه ی ژ آی ا هم با پرو، سی» خوک سرخ « 
دين اچه «  ، 1951در سال  کوپلند می گويد   .دست به کار شد 

کرميت روزولت را برای تشکيل  «  ،وزير امور خارجه » سون 
 سی( کميته ی محرمانه ی عالی ، از آژانس نوبنياد اطالعات مرکزی 

 کميته ی سری از بعضی از اعضای اين . به عاريه گرفت ) ا آی 
وزارت امورخارجه بودند ، بعضی از وزارت دفاع و بعضی شان 
نيز از بخش های تجارت و دانشگاه ها به عنوان مشاور به کميته 

 روزولت وارد کرميتاز سی آی ا ، کسی جز . ( ملحق شده بودند 
، مطالعه در مورد جهان عرب وظيفه اين کميته . ) کميته نشده بود 

اين کميته ، عملياتی برای تحريک احساسات دين اسالم  در ».بود 
يکی از اعضای اين کميته ، طرحی « : کوپلند می گويد . تنظيم شد 

را به تصويب رساند که بنابرآن ، شور و هيجان دينی را در حرکتی 
بزرگ عليه کمونيسم وارد کنند و قرار شد يک مرد مقدس عراقی را 

» .  عربی کنند  ی کشورهایکه چشمانی وحشی داشت ، روانه 
کوپلند  اين اقدام را تجربه  اما . هويت اين مرد عراقی افشا نشده بود 

اين پروژه زيانی نداشت «   : ای آموزنده قلمداد می کند و می نويسد 
  و سر وصورت دادن به آن ، به کميته می آموخت که کجای فرضيات

اين درس ها ، بعدها . بوده است  برنامه ريزی شده شان اساسا غلط 
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که مشاوران فيصل پادشاه عربستان پروژه مشابهی را طراحی کردند 
)42(. که در آن خود ملک فيصل آن مرد مقدس بود ، مفيد واقع شد 

يکی ديگر از پروژه های سی آی ا که کمتر جاه طلبانه بود ، 
تبليغات تلخی را عليه نفوذ اتحاد جماهير شوروی در مصر مد نظر 

 ، نبش قبرکرد و آثاری آمريکااين بار ، سازمان اطالعاتی  . داشت
زيان های روزه گرفتن در « ، » محمد هرگز وجود نداشت « مثل 

چنين  و  را دوباره انتشار داد » عليه چادر « و  » ماه رمضان
 آن ها را منتشر هوانمود کرد که سفارت اتحاد شوروری در قاهر

)43(. کرده است

نين استفاده از مصر به عنوان مرکزی برای سی آی ا ، همچ
. را تجربه کرد آفريقا دست يابی به فعاالن اسالمی درخاورميانه و 

از جنگ جهانی . ابزار اجرای اين طرح ، کسی نبود جز انورسادات 
دوم به بعد ، انور سادات که به اخوان المسلمين نزديک بود ، در دهه 

 آزاد جمال عبدالناصر با اين های چهل و پنجاه رابط جنبش افسران
سادات با پيشنهاد تشکيل کنگره اسالمی به ناصر . سازمان بود 

نزديک شد و وقتی موافقت او را جلب کرد ، خود به رياست کنگره 
وابستگان مذهبی در «  ، مايلز کوپلندبنا به گزارش  . گماشته شد 

سفيران ، وظيفه ی اين . قالب هيئت های مختلف به خارج اعزام شدند
يافتن فرصت هائی برای به کار گرفتن مذهب به صورت عمومی 

دولت   ...وحدت تاکتيکی در حداقل ها بود  برای دست يابی به 
  بعد )44 (». ، در آغاز حمايت های محدودی از اين برنامه کردآمريکا

ها که روابط اياالت متحده و جمال عبدالناصر گسسته شد ، حمايت 
  .  اقدام مخاطره آميز نيز، قطع شد سی آی ا از اين

اياالت متحده اما ، به صورت جدی تری به جست و جوی راه 
هائی پرداخت تا با عربستان سعودی امکانی را برای ايجاد بلوک 

بعضی مقام ها و ديپلمات های اياالت متحده ، . اسالمی به وجود آورد
اما ، . دارند به وجود اين امکان بالقوه در دهه ی چهل اشاره هائی 
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هنوز زود بود که  نسبت به ظرفيت هائی که بعدها به وجود آمد ،
وحدت عملی اياالت متحده و عربستان سعودی بتواند اين طرح را در 

با اين حال ، اين سئوال که آيا اسالم می تواند . قالبی منسجم بگنجاند 
شته به عنوان سدی در مقابل کمونيسم و عقايد مارکسيستی کارآيی دا

باشد ، ذهن بسياری از تحصيلکرده ها ، سياستمداران و مقام های 
  . روابط خارجی را به خود مشغول کرده بود 

سرکنسول اياالت متحده » ادی .  ويليام ا«  ،  1951در سال 
در دهران عربستان سعودی ، در گزارشی تفضيلی توضيح داد که با 

ستان سعودی ، مفتی رهبران مختلف اسالمی ، از جمله پادشاه عرب
اورشليم ، يکی از رهبران اسالمی مصر و مقام های اتحاديه عرب ، 

دموکرات مسيحی « بحث کرده و اين پيشنهاد را مطرح کرده است تا 
های غرب و جهان اسالم برای تشکيل جبهه ی متحد اخالقی عليه 

 ويليام ادی ، مفتی اورشليم  بنا به گزارش. همکاری کنند » کمونيسم 
حاج امين الحسينی؛ آن فلسطينی وابسته به بريتانيا که در دهه های 

با کينه ای عميق « سی و چهل طرفدار نازيسم از کار در آمده بود ، 
اياالت  ( که ما  و اصرار می ورزيد  از کمونيسم حرف می زد 

در جنگ جهانی دوم در سمت اشتباه جنگ قرار گرفته بوديم  ) متحده 
اورشليم مفتی ... وسيه با آلمانی ها وحدت می کرديم و  بايد عليه ر

صميمانه سخن از همکاری پيشنهادی مسلمانان برای پيش بردن 
 مسيحی برای از بين بردن خطر کمونيسم –تبليغات مشترک اسالمی 

 به صراحت  ويليام ادی در رابطه با عربستان سعودی ، » می گويد 
  : ه می کند ی وهابی را برجستبنياد گراقدرت جنبش 

  
اين هفته که در حضور عبدالعزيز السعود پادشاه عربستان 

شاه . بودم ، شاه موافقت جدی خود را با اين پيشنهاد اعالم کرد 
تصريح کرد که کمونيسم به عنوان دشمن مشترک مسيحيت و اسالم ، 

غرب ، مسلمانان در شرق ، و مسيحيان در. ..هر دو را تهديد می کند 
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...  رابطه متحد شوند و از اديان تاريخی خود دفاع کنند بايد در اين
شاه عربستان ، در نوک هرم جنبش وهابی به منظور احيای دين ناب 

، قدرتمندترين و با نفوذترين  و عملی اسالم ، بدون ترديد بزرگ ترين
  45(».مسلمان دنيای امروز است

  

 آرامکو  نسخه هائی از اين نامه را برای مقام های ،ويليام ادی 
که کنسرسيومی بود مرکب از اگزون ، موبايل و شورون ، و ژنرال 

  . مسئول جنگ روانی وزارت دفاع فرستاد » مک لور . رابرت ا« 
موقعيتی باالتر از کارمند درجه دوم کنسولگری ازويليام ادی ، 

 –در جريان جنگ جهانی دوم ، مامور اطالعاتی . برخوردار بود 
در اين موقعيت بود .  شد ) OSS(ات استراتژيک عملياتی اداره خدم

که تجربه هائی در زمينه ی به کارگرفتن اسالم در جهت منافع 
ويليام ادی از خانواده ای ميسيونر در سوريه «  .  کسب کرد آمريکا

عربی را به فصاحت حرف می زد ، عالمی شاخص بود . به دنيا آمد 
نگ جهانی اول از دست و از قهرمانانی بود که يک پايش را در ج

که به آفريقا ، در بخش شمال  با جسارتی فراوان  او »  .داده بود 
زنجيره ای از خبر « . اشغال آلمانی ها در آمده بود ، خدمت کرد 

چينان را برای جمع آوری اطالعات شکل داده بود ، تبليغاتی تخريبی 
» .بود را اداره می کرد و يک جنبش مقاومت را نيز سازمان داده 

اگر چه اين مقاومت ، مشمول جمعيت سری مسلمانان هم می شد که 
» تاسلز « و » استرينگز « به رهبری کسانی که فقط با اسم مستعار 

رهبری اخوان « استرينگز . شناخته شده اند ، رهبری می شد 
)46 (».المسلمين در شمال مراکش را عهده دار بود

 و با 1952 تاريخ يک سال بعد ، گزارش بی امضائی به
اطالعات  : سری « که مهر » مکالمه با پرنس سعود « عنوان 
 بر آن خورده بود ، می گويد کنسرسيوم نفتی  آرامکو   »امنيتی 

هزينه های ايجاد يک چاپخانه و يک فرستنده راديوئی در رياض را 
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پرنس سعود ، که بعدها . برای تبليغات مذهبی پرداخت کرده است 
به دليل وجود اماکن « اعالم کرد که عربستان سعودی شاه شد ، 

مقدس در پادشاهی عربستان سعودی ، رهبری کشورهای عربی را 
ئی می افزايد ، پرنس سعود نظريات ديگری آمريکاديپلمات  » .دارد 

  : هم داشت 
  

. او می گفت روزی به اين رهبری شکلی ملموس خواهد داد 
 نمی خواهد درباره جزئياتش به می گفت نقشه هائی دارد که اکنون

) پان اسالميسم ( بحث بپردازد ، اما يقينا جنبش وحدت جهانی اسالم 
می گفت اين طرح ها نقش بزرگ . بر اساس آن به وجود خواهد آمد 

و بسيار مفيدی برای ايجاد چنين وحدتی خواهند داشت ، اما مجددا 
ات نقشه های  کرد که حاضر نيست اکنون حرفی در باره جزئيرتکرا

من به او گفتم اطالعات او در مورد وحدت اسالمی ... خود بزند 
برای ما بسيار جالب است و خوشحال می شويم که وقتی با جزئياتش 

به او گفتم ما از ايجاد چنين جنبشی ... تنظيم شد ، از آن مطلع شويم 
استقبال می کنيم ، بخصوص که تحت رهبری او باشد ، زيرا اطمينان 

  )47(. ريم که نسبت به ما دوستانه خواهد بود دا

  
در حالی که بعضی طراحان سياسی ترديدهای خود را داشتند ، 
بخشی ديگر از معماران سياسی، بدون داشتن درک درستی از 
سياست ، يا فرهنگ در جهان اسالم ، به دامن زدن تجربی اين خط 

  . مشی پرداختند 
بط خارجی و کارشناس ديويد النگ ، کارمند بازنشسته روا

، می گويد در دوران پس از جنگ  امور عربستان سعودی و خليج
ما چيزی نمی «   . جهانی دوم ، اياالت متحده کور عمل می کرد 

مواقعی پيش . دانستيم  وقتی جنگ جهانی دوم را پشت سر گذاشتيم 
آمد که اسالم در حل مسائل روز به ما کمک می کرد ، اما سياست 
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ديويد النگ با  » .متحده ، فاقد درک درستی از گذشته بوداياالت 
ما سعی می کرديم «   : عطف به نظام خليفه گری کهن ، می افزايد 

نان می خواستند دوباره به صحنه ببرند ، آبازی هزار سال پيش را که 
خوب ، وقتی ما هزار . ايدئولوژی آن ها باستانی است . تشويق کنيم 

پريديم ، برای آنکه بزرگترين نقش را در بازی و سيصد سال به عقب 
داشتيم ، اصال حالی مان نبود که چرا اين پرش به عقب را انجام داده 

ئی ها ، فقط آشنائی آمريکاديويد النگ  می گويد بعضی  »  .ايم 
معموال می گويند  «   .ناقصی با خاورميانه و فرهنگ اسالمی داشتند 

اطالعات کمی از ،  ميسيونرها که بازيگران شرکت های نفتی و
ما نفت را می خواستيم و می خواستيم با کمونيسم جدل . منطقه داشتند 

کنيم ، اما نمی توانستيم اين هدف را مثل قماری روی اسالم متمرکز 
ما مبتدی بوديم ، تازه در اين راه قدم گذاشته بوديم ؛ در راهی . کنيم 

آن همه سال برای خود هموارش که بريتانيائی ها و فرانسوی ها ، در 
 از ديويد النگ  پرسيده می شود که آيا اياالت متحده  » .کرده بودند

در آن روزها از اسالم به عنوان گزينه ای در برابر کمونيسم حمايت 
ما اسالم را برای آن که در «   می کرده است ؟ النگ  می گويد 

ا به وجود آورنده چنين موقعيتی قرار بگيرد ، تشويق می کرديم ، ام
  :و می افزايد   »  .اش نبوديم 

  
 ما سعودی ها آسيب پذير  نظراساس معامله اين بود که به

بنابراين ، ما امنيت آنان را تامين می کرديم ، آن ها هم متقابال . بودند 
  . نفت ما را تامين می کردند 

وقتی مساله جمال عبدالناصر به ميان آمد ، فيصل تجديد 
. به مخالفت برخاست ) پان عربيسم( و با وحدت اعراب نظرکرد 

نظر فيصل اين بود که ناصری ها سوسياليست اند و مخالف اسالم 
به اين ترتيب ، وقتی ما و اسرائيل از ناصر غول می ساختيم ، . اند

نگرانی فيصل اين بود که جوانان مسلمان . فيصل در مقابل او ايستاد 
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ما اين را درک نکرديم و . ليسم رو آورند ترک اسالم کنند و به سوسيا
ما کوشيديم تا وحدتی را ميان عربستان . متوجه غرض فيصل نشديم 

سعودی و تونس به وجود آوريم ، بی آن که توجه داشته باشيم که در 
 ببينيد ؛ همه شما   :ما  گفتيم . واقع  حبيب بورقيبه سکوالريست است

  . ب بورقيبه به نظر فيصل مرتد بوداما حبي. معتدل و ميانه رو هستيد 
بنابراين ، همه ی ما در يک جهت حرکت می کرديم ، اما 

ما سعی می کرديم به قضيه جهت ديگری بدهيم . درکی از آن نداشتيم
به نظر سعودی ها اما ، جهت . که به نظر ما قدرت سياسی بود 

شيدند و قضيه اين بود که آن ها براساس دفاع از دين به مساله می اندي
اما ما مساله را در . به اماکن مقدس اسالمی فکر می کردند 
   )48 (.چهارچوب قدرت سياسی ارزيابی می کرديم 

  
ئی آمريکاهای » مبتدی « ديويد النگ  اظهار نظر می کند که 

 شدند که تقريبا نمی دانستند چه بنياد گراوارد وحدتی با انواع اسالم 
سيار کمی از ديپلمات ها و محققان عده ی ب. عواقبی خواهد داشت 

ئی در زمينه رابطه ی اسالم و سياست ، مطالعاتی داشتند که آمريکا
 ، انستيتو 1951در سال . حتی آن ها هم ، اغلب گيج بودند 

اسالم در دنيای  « خاورميانه کنفرانسی دو روزه را تحت عنوان 
از » يرلند فيليپ دبليو آ« در اين کنفرانس ، . برپا کرد  » جديد 

 که کاردار اياالت متحده در بغداد آمريکاکارمندان برجسته ی دولت 
بود ، در باره رابطه اسالم ، دمکراسی و کمونيسم سخنرانی کرد 

 کنونی ، اسالم را به ارودگاه اياالتآيا تم« وبرايش مساله بود که 
کاردار » کمونيسم سوق خواهد داد ، يا به سمت دموکراسی ؟ 

و تاکيد ورزيدن بر فوايد » کمونيسم «  ، پس از اشاره به ئیآمريکا
  : ناسيوناليسم در سوريه ، اردن و عراق ، نتيجه گيری کرد که 

  
  جزيره   جنوبی شبه   و سواحل  يمن ،  سعودی  در عربستان
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عربستان ، کارآکتر بدوی و عبوس اسالم ، واقعا ثابت کرده است که 
 عمل نيز سدی است  در مقابل  بلکه در  در تئوری ، نه تنها
   )49 (.کمونيسم
  

آيرلند  بدون آن که تعمقی در مبانی نظری اسالم داشته باشد ، 
اظهار اميدواری می کرد که به هر صورت مسلمانان قادر خواهند 

سرکردگان . بود اسالم را با نظريات سياسی مدرن درهم آميزند
 اگر اسالم به سمت معماری سياسی اياالت متحده ، نگران بودند که

تجدد برود ، مسلمانان با تمايل به سکوالريسم ، ترک دين خواهند کرد 
که نتيجه اش گشوده شدن درها برای گسترش عقايد مارکسيستی در 

به عنوان عنصری با نفوذ و » بيارد دوج « . خاور ميانه خواهد بود 
در  ) 1948 تا 1923( ئی بيروت آمريکامعاون پيشين دانشگاه 

  : گفت  همان گروه انستيتو خاورميانه 
  

امروزه ناسيوناليسم از نوع ماترياليستی ، دارد تبديل به 
اين تحول ، . عنصری قوی در انديشه های اسالمی و جامعه می شود 

، يا خليفه ) پان اسالم ( البته مستقيما عليه نظريه وحدت جهانی اسالم 
ی شده است ، عمل خواهد گری که به وسيله اخوان المسلمين سازمانده

می توان گفت که ناسيوناليسم در ابعاد وسيعی جای دين طرفدار . کرد 
الزم به ياد آوری نيست . جنبش وحدت جهانی اسالم را گرفته است 

که عمدتا مسلمانان جوان اند که به اسالم به عنوان نظامی بزرگ بی 
واکنش ... ند اعتنا شده اند و بخصوص به کمونيسم تمايل پيدا کرده ا

مسلمانان نسل تازه ای که سر بر می آورد ، کنار گذاشتن اصول 
اينان به هرزگی و . اخالقی دين و عدم  وفاداری به مذهب است 

شهوترانی و عدم پای بندی به اصول اخالق مذهبی رو کرده اند ، 
   و   و خود را به کاباره ها  می کنند  قمار بازی مشروب می خورند ،

  . انه ها مشغول کرده اند فاحشه خ
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اگر اسالم تحليل برود و خراب شود ، اگر ماترياليسم و 
راديکاليسم که مجوز خود را از کمونيسم می گيرد ، جايگزين شود ، 

   )50 (.نتيجه مسلما تراژدی بزرگی برای جهان به بار خواهد آورد
  

در ... زندگی هرزه و بی بند وبار» « دين ؟ « وفاداری به 
، به نظر می رسد  دوج  که نهال  ؟ با اين حرف ها» ه خانه ها فاحش

ميسيونرهای پروتستان ، با ريشه هائی در جريان قرن نوزدهم 
خاورميانه ، بود ، بيشتر به مثابه مامور رستاخيز انجيل عمل می کند 

و ، در حقيقت در چنين موضعی است . تا تحليل گر سياست خارجی 
و هم چون اين .  ورد ستايش قرار می دهدکه اخوان المسلمين را م

رستاخيز مذهبی ضد آتاتورک در ترکيه و نظريه رضاشاه ايران که 
» بر آن بود تا عليه کمونيسم بايد هرچه بيشتر به مذهب پرداخت « 

 دقيقا همان  ، در اين اظهار نظر، دوج   )51 (.را تحسين می کند
رح می کند که بدون نظريه ی معماران سياسی اياالت متحده را مط

توجه به غير عملی بودن طرح ، در رويای وحدت اسالم و مسيحيت 
 هفاجعه آميز تر اما ،  اين بود که خاورميان. عليه کمونيسم بودند 

دليلش هم اين بود که با مدرنيته . اصال به چنين طرحی نياز نداشت 
 آن بر) بجز عربستان سعودی ( درگير بود و رهبران سکوالر منطقه 

بودند تا نقش اسالم ، بخصوص روحانيت ، وهابی ها و اخوان 
وحشت . لی از ميان بردارند المسلمين را کاهش دهند ، يا به طور ک

، مثل بسياری ديگر ، اين بود که کمونيسم ، و نه البته   همدوج 
سرمايه داری به روش غربی ، به جای گرايش ها و اعتقادات مذهبی 

  . بنشيند 
  انديشه یئی  ، درآمريکاپلمات های  ياری از ديالبته بس

توسعه ی عاليق و منافع اياالت متحده در ماورای بحار ، و جدال با 
اين طرز تفکر ، به اين مساله حساسيت داشت که . کمونيسم بودند 

اياالت متحده بايد روی توسعه ی اقتصادی در خاورميانه و ايجاد 
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در  تجدد خواهی و غرب متمرکز ئی بنياد گراامکاناتی برای چرخش 
زيرا چنين تحولی ، به سود عقايد و مطالبات غربی ، نمی . شود 

بسياری ديگر هم ، . توانست به سود اتحاد جماهير شوروی باشد 
معتقد بودند که اسالم نبايد چيزی بيش از عقيده ی شخصی به شمار 

  . آيد و نظام سياسی و اجتماعی ارزيابی شود 
  خود ، اين صدا دوران پايانی  به  يدن دهه پنجاهاما ، با رس

و  بندی ها   عبدالناصر از صف  استقالل. شدند  ها کمتر و کم اثرتر 
او ، هرچه بيشتر و بيشتر به » بی طرفی مثبت  سياست « 

ی » اسب ترويا « و جنگ سرد آنان ؛ » دالس « نظربرادران 
کتر محمد مصدق همين طور بود ملی گرائی د. کمونيست ، رسيد 

،  )عبدالناصر و مصدق ( در هر دو مورد . نخست وزير ايران 
بنياد دولت آيزنهاور عليه آنان بسيج شد و خطرناک ترين ابزار را که 

  .                ئی اسالمی بود ، برای تقابل برگزيد گرا
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   ناصر و مصدق نبرد عليه
  
  
  
  
 

  ، دو رهبر ملی در مصر و ايران ؛در اوائل دهه ی پنجاه 
در مصر ، افسران . ، پديدار شدند  قوی ترين کشورهای خاورميانه

آزاد جمال عبدالناصر ، شاه فاسد و هرزه را برانداختند و تهديد کردند 
 قلب ذخائر انرژی  که شعله های انقالب را در عربستان سعودی ؛

ه نام محمد مصدق که در  در ايران ، مردی ب . جهان نيز ، روشن کنند
و با گرايشاتی به سوسياليسم به نخست  انتخابات آزاد و دموکراتيک ، 

وزيری رسيده بود ، با شاه حاکم درگير شد ، او را مجبور به فرار از 
ايران کرد و برحق حاکميت ايران بر صنعت نفت و بازپس گرفتن اين 

  .  پای فشرد  حق از شرکت نفت انگليس و ايران ،
 آمريکار هر دو مورد ، اياالت متحده و عوامل اطالعاتی د

 محمد مصدق را سرنگون کردند و کوشيدند تا با ؛وارد عمل شدند 
 MI6در هر دو مورد ، . عبدالناصر هم چنان کنند که با مصدق کردند 

 به کار   گربه  طيف راست اسالمی را مثل پنجه های  ،CIAو 
اسوسی بريتانيا و اياالت متحده ، در مصر ، سرويس های ج. گرفتند 

از اخوان المسلمين بهره جستند ، و در ايران ، گروهی از آيت اهللا ها ، 
از جمله پدرخوانده ی ايدئولوژيک آيت اهللا روح اهللا خمينی را به خط 

  . کردند 
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شايد بزرگترين تراژدی دوقلوی اياالت متحده که به از دست 
يانه در نيم قرن گذشته انجاميد ،  در خاور مآمريکارفتن فرصت های 

ئی ها در پذيرش جمال عبدالناصر و محمد مصدق به آمريکااشتباه 
اين لغرش ، . عنوان رهبران ملی کشورشان در دهه ی پنجاه بود 

ئی ها در خاورميانه برانگيخت که آمريکاانزجار و خشمی را نسبت به 
 و تامين سوخت ئیآمريکا ضد اياالتپی آمد آن تا امروز ، گسترش تم

با اين حال ، چنين اشتباه ، لغزش و محاسبه . برای القاعده بوده است 
 مبنی بر پشتيبانی از عربستان سعودی در آمريکاغلطی، با تصميم 

مقابل ملی گرائی ايرانيان و اعراب ، و نزديک شدن اياالت متحده به 
 اسالم گرايان تحت حمايت عربستان سعودی در سراسر جهان ، به

اين تصميم ، در نتايج خود ، غير مستقيم به پديد . شدت افزايش يافت 
آمدن حکومت دينی آيت اهللا خمينی ، انهدام افغانستان و ايجاد تروريسم 

  . بين المللی اسامه بن الدن منجر شد 
  
  

  اخوان المسلمين عليه جمال عبدالناصر
  

 که جمال عبدالناصر قدرت خود را در مقابل 1954از سال 
،  از   که چشم از جهان فروبست1970رقبايش تثبيت کرد ، تا سال 

حمايتی غير قابل رقابت ، و حتی افسانه ای ، در مصر و سراسر 
 که خود  (    نويسنده فرانسوی آندره مالرو. جهان عرب برخوردار شد 

از جمله نويسندگانی چون ارنست همينگوی ، جان دوس پاسوس ، اليا 
د که در جنگ داخلی دهه ی سی اسپانيا عليه فاشيسم ، بو... ارنبورگ و 

 خلبان اسکادران هوائی بود که خود آن  حتیجنگ مسلحانه کرد و فرمانده و
او ، همانگونه در « :  ، در باره ناصر می گويد    ) م –را  ساخته بود 

مقام نماينده ی مردم مصر وارد تاريخ خواهد شد ، که ناپلئون در 
پولک ، عضوعالی رتبه شورای امنيت ملی .  ويليام آر )1 (».فرانسه
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عبدالناصر جان کندی جهان عرب « : در دهه ی شصت ، گفته است 
   پنج ميليون انسان در مراسم تشييع  جنازه ی او شرکت )2 (». بود

و اين ، تازه غير از ده ها ميليون عرب بود که در تنهائی خود . کردند 
 در قهوه خانه ها گريستند ، تنها گريستند ، آنهائی که «مويه کردند ، 

در جمعيت ها گريستند ، در سکوت گريستند و چندان از درد مرگ او 
، با اين حال   )3(».رنج کشيدند که يخ زدند و بغض ها را فرو خوردند

چه در دهه ی پنجاه ، يا دهه ی شصت ، اياالت متحده در مقابل اين 
و چون کوهی از يخ باقی ماند ، و واقعه بی اعتنا و بی حس و حال 

 توطئه براندازی او را می CIAپشت صحنه ، . حتی از آن هم بدتر 
  . چيد

 افسر عملياتی سی آی ا که در اواخر دهه ی  »اد کلين « 
: پنجاه و اوائل دهه ی شصت مامور خدمت در قاهره بود ، می گويد 

 ا درگير عملياتی سی آی.  بوديم تا ناصر را سرنگون کنيم  ما بر آن« 
علنی ؛ آن هم بايد بگويم از مزخرف ترين و احمقانه ترينش ، بود که 

   نداشتند  تکيه اش بر اعضای سابق رژيمی بود که مطلقا هيچ قدرتی
همين طرح احمقانه را سی آی ا  در مورد افغانستان هم آزمود که به ( 

با چنان کارتی اشتغال انتخاب بهتری ره نبرد ، و در مورد ايران هم به بازی 
 ما می کوشيديم عناصری را پيدا کنيم تا ناصر را   ) م –دارد 

بسياری از چهره های مورد نظر ما، وابسته به رژيم . براندازند 
مالکان بزرگ ، صاحبان صنايع و ساير دشمنان جمال . گذشته بودند 

می واقعا پروژه ی بی حاصل و عقي. عبدالناصر ، از آن جمله بودند 
)4 (».بود

 نيم قرن پيش ، جمال عبدالناصر مظهر انقالب عرب ، خود
وسيله افسران آزاد مصر ،  کسب قدرت به . و استقالل بود  مختاری 

در خالل دورانی اتفاق افتاد که سراسر جهان عرب ؛ از مراکش 
مراکش ، الجزيره و . بگيريد تا عراق ، دچار انجماد سياسی بود 

فرانسه بودند ، کويت ، قطر ، بحرين ، امارات تونس ، مستعمرات 
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عراق ، اردن . متحده عربی ، عمان و يمن ، مستعمرات بريتانيا بودند 
 پادشاهی بودند که شاهان شان  و عربستان سعودی ، کشورهای

و مصر تحت رهبری ملک فاروق فاسد ، . گماشته ی لندن بودند 
 ناصر در مصر به وقتی. مرکز سياسی و اقتصادی جهان عرب بود 

قدرت رسيد ، جريان سياسی را در جهان عرب به هيجان در آورد و 
 انقالبی ارتش راچنان بدعت گذاشت که اياالتاحزاب آزاد انديش و تم

از سال . گفتی رعد و برقی به جان خفته ی جهان عرب زده است 
 به بعد ، جمال عبدالناصر از طريق فرستادگان ويژه ، ندای 1954
ند راديو صدای عرب که از قاهره پخش می شد ، و تاثير قدرتم

شخصيت پرنفوذ خود ، رهبری جنبش های استقالل طلبانه ی 
 ، ندای 1958 تا 1956از سال . خاورميانه عربی را به دست گرفت 

و آزاديخواهانه ی ناصر ، لبنان و اردن و عراق را  استقالب طلبانه 
در نتيجه اش ، پادشاهی عراق در نورديد و باعث شورش هائی شد که 

سقوط کرد و سوريه و مصر در جمهوری متحده عرب ناصر به هم 
پيوستند که اگر چه دوام چندانی نيافت ، اما تجربه ی هيجان آور 

انقالب الجزاير، از . وحدت جهان عرب را از خود به جا گذاشت 
در  ، 1962پشتيبانی اخالقی و مادی قاهره برخوردار شد تا در سال 

  در همان.  يافت   ی همين حرکت آغازين ، به استقالل دستنتيجه
سال ، يمن که تحت تاثير ناصر بود ، در دفاع از او ماشه را عليه 

، يک سال پيش از 1969حتی در اواخر . عربستان سعودی کشيد 
مرگ ناصر ، شاه ليبی سرنگون شد و رژيم دست راستی سودان را 

در دنيای جنگ سرد . ، از کار برکنار کردند نظاميان وفادار به ناصر 
 276   تا 216  – سبک پيرومانی نقاش پيامبر (  که به سبک مانوی 

.  که عقايد زرتشت و معتقدات مسيحی را با هم در آميخته است  –ميالدی 
   را مانوی تعبير می » با من ، يا عليه من  «مولف در چند مورد نظريه 

ياالت متحده ، يا عليه اياالت متحده سياست روز  يا با ا  )  م  –کند 
بود، ناصر مورد نفرت و بی اعتنائی لندن ، واشينگتن و تل آويو قرار 
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دليلش اين بود که ناصر به خاطر اعالم سياست بی طرفی ،  (   گرفته بود
 و ساير دولت های طرف حساب اتحاد جماهير شوروی آمريکادر سمت 

 سراسر جهان ، از گواتماال تا کنگو و اندونزی در   ) م –نايستاده بود 
و ايران ، سی آی ا در کار بود  تا از شر رهبرانی که نه به خاطر 
کمونيست بودن ، بلکه به خاطر اتخاذ سياست بی طرفی در جنگ سرد 

جمال . شان نمی خوردند و مزاحم شان هم بودند ، خالص شود  به درد
  . عبدالناصر نيز ، از آن جمله بود 

ی التين  و آمريکابه هر صورت ،  به خالف ساير رهبران 
،  ناصر با طرز تفکر و آينده ی انقالبی ، قلب استراتژی آفريقا 
ی پس از جنگ جهانی دوم را ، که حوزه ی نفتی گسترده ی آمريکا

نه تنها مصر نيروی نظامی . عربستان سعودی بود ، تهديد می کرد 
، نه تنها قاهره در جنگ ميان يمن   بودیدبالقوه ای عليه عربستان سعو

و عربستان سعودی عليه عربستان سعودی شليک کرد ، نه تنها گرايش 
های جمهوری خواهی در عربستان سعودی تحت تاثير ناصر بودند ، 
بلکه رهبری مصر توانسته بود بعضی از اعضای خانواده سلطنتی 

 نام   به  جريانی طالل  شاهزاده  عربستان سعودی را که به رهبری
 و  را شکل داده بودند ، تحت تاثيرمصر بودند ،» شاهزادگان آزاد « 

  . خواهان ايجاد جمهوری عربی بودند ، جذب خود کند 
به موازات سازمان دادن شبکه ای در خاور ميانه به وسيله 
اياالت متحده که به طور فزاينده ای به کشورهای غير عربی ؛ از 

جنگ سرد « ان و اسرائيل تکيه می کرد ، يک جمله ترکيه ، اير
نيز در خاورميانه توسعه می يافت که در يک طرفش مصر » اعراب 

ظاهر قضيه ، . عربستان سعودی ، قرار داشت و در سمت ديگرش 
چنين به نظر می رسيد که درگيری های جهان عرب ، کشور های 

ه است ،  به خط کردآمريکاطرفدار شوروی را عليه کشورهای متحد 
اما در واقع اتحاد جماهير شوروی ، جز چند کشور دوست ، متحدان 

نيروی محرکه واقعی که در خالل سال های . چندانی در منطقه نداشت 
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 ايفای  نقش کرد ، در رقابت های نظری برای آينده 1970 و 1954
دريک سمت اين جدال ، سکوالريسم ، تجدد . خاورميانه رخ نمود 

ی صنعتی کردن و استقالل جهان عرب ؛ منتها در طلبی و طرح ها
در سمت ديگر . قالب همکاری جمهور های عربی ، قرار داشت 

منازعه ، صف آرائی نيمه فئودال پادشاهی عربستان سعودی به چشم 
. می خورد که منابع طبيعی خود را در بست تقديم غربی ها کرده بود 

لمسلمين و طيف راست محور اصلی و آس اين معامله نيز ، اخوان ا
  .اسالمی بود 

ئی ، استراتژی منزوی آمريکابسياری از عناصر عرب شناس 
  . کردن ناصر را رد کرده بودند

، با » کين  « )5 (.حتی بعضی ها او را ناجی جهان عرب می پنداشتند
در آغاز  «    ،  می گويد1954ا  ت1952عطف به دوره ای ميان 

 بنا به   » يبانی خوبی از ناصر کردند ، سی آی ا و سفارت ، پشتکار
، » بازی ملت ها « مايلزکوپلند  در کتاب  گزارش پر سر و صدای 

در نخستين مراحل اقدام افسران آزاد به انقالب ، که پس از اتمام حجت 
با ملک فاروق برای تحوالتی تجدد خواهانه در مصر واقع شد ، سی 

) کيم  ( کرميت. ز کرده بود آی ا  حتی آنان را تشويق به انقالب ني
 ) م – 1332 مرداد 28(    1953روزولت افسانه ای که کودتای سال 

سازمان جاسوسی سی آی ا را برای بازگرداندن شاه ايران به تاج و 
  .  محرمانه به مصر رفت 1952تخت هماهنگ کرده بود ، در سال 

  
 ، بخصوص آن بود که در درجه ) کيم روزولت (ماموريت او 

را در مصر سازمان بدهد که در » انقالبی صلح آميز « اول سعی کند 
خود ملک فاروق بساط کهن را بر چيند ، نظمی نو در اندازد و  آن ،

انقالبی را که ماموران سی آی ا از دو سال پيش وقوع آن را پيش بينی 
   )6(.می کردند ، خنثی کند
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 تر )7 ( وق کودن ملک فار  ، مايلز کوپلند اما ، بنا به گزارش 
و فاسد تر از آن بود که واقعيت را بپذيرد و ترجيح می داد که به می 
گساری ها وعياشی خود ، پشت آن عينک آفتابی و در حاشيه ی خوش 
 . آب و هوای قاهره ادامه دهد تا اين که مسئوليتی در قبال مصر بپذيرد

ط  مشابهی  شراي ، نمونه ديگرش در ايران هم محمد رضا شاه پهلوی( 
 آخوند های 2006داشت ، شرايط مشابه ترش را هم ، هم اکنون در سال 

 پس ، بنا   ) م –شان کشور را برداشته است  حاکم بر ايران دارند که فساد
   مايلزکوپلند ، کيم روزولت برای دادن اين پيشنهاد ،   به گزارش
  

د موافقت کرد تا با افسرانی که سی آی ا تشخيص داده بو... 
اين . ، مالقات کند  طرح کودتا را در جمعيت سری خود ريخته اند

 ؛ چهارماه پيش از کودتای جمال 1952مالقات سری ، در ماه مارس 
سه مالقات از اين دست انجام شد و ... عبدالناصر، صورت پذيرفت 

در سومين ديدار ، يکی از قابل اعتماد ترين معاونان عبدالناصر نيز 
   )8 (.حضور داشت

  
 به واشينگتن بازگشت  و کوشيد تا دولت را قانع کيم روزولت

  . کند که بايد برکناری ملک فاروق را بپذيرند 
اسنادی . دليل قانع کننده ای در اثبات گزارش کوپلند وجود ندارد 

هم که از طبقه بندی محرمانه خارج شده اند ، دليلی برتائيد اين 
هم قدمی برای اثبات گزارش گزارش به دست نمی دهند ، کس ديگری 

با اين وجود اما ، اياالت متحده روابط کلی . کوپلند برنداشته است 
جول گوردون  در کتاب درخشان . خوبی با دولت جديد مصر داشت 

اسناد از طبقه بندی  « می نويسد که » جنبش خجسته ی ناصر « 
يکی محرمانه خارج شده ، با اطمينان گزارش می دهند که روابط نزد
  ». ميان سفارت اياالت متحده و قاهره ، در رژيم جديد وجود داشت

از سوی ديگر ، بريتانيا که از اياالت متحده پيروی نکرده بود و به 



  
  

  بازی شيطان  . 158
  

 

  
 
 

شدت هم به واشينگتن غضب کرده بود ، می ترسيد که به قدرت 
رسيدن ناصر ، کانال سوئز را اساسا مورد تهديد قرار دهد و راه 

)9(. ن با هندوستان را دچار مخاطره جدی کندارتباطی انگلستا

اصل قضيه اما ، اين بود که تتمه ی امپراتوری بريتانيا به 
 نفتی   عبدالناصر ، سلطنت غير منتظره بودن جمال. خطر می افتاد 

را ، از عربستان سعودی بگيريد تا عراق و شيخ نشين های گماشته ی 
بريتانيا و بعدها جريان . بريتانيا در خليج ، عمال تهديد می کرد 

ئی ، عمدتا به اين دليل مخالف ناصر نبودند که آمريکا –انگليسی 
چرا که  يا می توانست زير نفوذ کمونيست ها باشد ،  کمونيست بود ، 

در واقع چپ مصر وانواع احزاب کمونيست را شديدا زير فشار 
نشعاب عالوه بر آن کمونيست ها سازماندهی ضعيف و ا. گذاشته بود 

های بسياری داشتند و هيچ موقعيتی نداشتند که قدرت را به دست 
بگيرند ؛ مگر به عنوان اقليتی در دولت ناسيوناليست تحت رهبری 

 و همچنين پاريس ، تا سال  (آنچه برای لندن و واشينگتن  . وفدحزب 
غير قابل تحمل بود ، آن بود که ناصر تن به تحت سلطه  ) 1956

و در دامن زدن به تناقض های جدی ميان ابر قدرت  اد بودن در نمی د
ها و کسب محبوبيت برای خود در ميان اعراب غيرمصری ، از جمله 

  . آنهائی که برتارک نفت نشسته بودند ، چيره دست بود 
آنچه بخصوص باعث دغدغه ی خاطر لندن و واشينگتن شده 

دت مصر و بود ، اين بود که احتمال داشت نظريه ی ناصر برای وح
عربستان سعودی به کرسی بنشيند که نتيجه اش می توانست پديد آمدن 

يکی از طنزهای جهان عرب ، اين . يک قدرت بزرگ عربی باشد 
است که مصر ، سوريه ، لبنان و فلسطين که به لحاظ تاريخی مرکز 

از . آموزش های عرب و جنبش های سياسی بوده اند ، نفت ندارند 
بجز عراق و ايران که کشوری غير عربی است ، سوی ديگر اما ، 

کشورهای نفت خيزی مثل عربستان سعودی ، کويت ، امارات متحده 
عربی ، بحرين و قطر ، جمعيت کمی دارند ، جز در مورد الهيات 
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، و حکومت هائی  فوق ارتدوکس اسالمی ، فاقد سنت روشنفکری اند
  مطلقا قانونی نيستند  دارند که قدرت را از مردم به سرقت برده اند ،

اغلب . و حضورشان را فقط حمايت نظامی خارجی تامين می کند 
ملت های عرب می دانند که هم شاهان شان و هم مرزهای مصنوعی 
شان را امپرياليست ها گماشته اند و طراحی کرده اند تا در دهه ی 

به لحاظ استراتژيکی ، . بيست ، دور چاه های نفت حصار بکشند 
ها می توانستند با جذب نيروی مردانه و عقب مانده ی شهری عرب 

، بر ثروت نفتی سلطنت ها ی ) از جمله عراق ( کشورهای عربی 
مصر ، با ده ها ميليون جمعيت و عربستان . صحرائی مسلط شوند 

 در مرکز اين توطئه قرار  سعودی با دويست بيليون بشکه نفت ،
ربيسم سکوالر ، واقعيتی است که زيربنای قدرت بيان پان ع. داشتند 

می توانست قاهره و رياض را با هم متحد کند و باعث ايجاد مرکز 
قدرت جديد ، قابل گسترش و وسيعی شود ، و تاثيری جهانی داشته 

  . باشد
بنابراين ، پس از آن که اياالت متحده مدتی سعی کرد به 

با  ی ا  ، و برادرش آلن دالس  مدير سی آ  السجان فوسترد رهبری 
ناصر  الس بزند ، عليه ناسيوناليسم عرب با لندن در يک خط قرار 

 نخست وزير بريتانيا که سرسختانه ضد ناصر  آنتونی ايدن. گرفت 
 طرح کودتا در قاهره را مورد تامل قرار 1953بود ، در اوائل سال 

به استثنای ارتش ، تنها نيروی سياسی که می توانست در مصر . داد 
 جمال عبدالناصر بسيج شود ، اخوان المسلمين بود که صدها هزار عليه

اخوان المسلمين ، طرفدارانی هم در ارتش مصر داشت ، . مريد داشت
که از آن جمله ژنرال محمد نجيب از رهروان قديمی اخوان المسلمين 

در سال . و عضو محافظه کار جنبش افسران آزاد عبدالناصر بود 
ران آزاد ملک فاروق را سرنگون کرد ، نجيب کودتای افس  که 1952

به رياست جمهوری و نخست وزيری مصر رسيد ، و ناصر معاون 
. پشت صحنه ، قدرت واقعی جمال عبدالناصر بود . نخست وزير شد 
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کارمند ارشد سياسی سفارت اياالت متحده در » ويليام ليک لند « 
 ی ناصر مصر ، بی درنگ تاکيد ورزيد که نجيب مرد جلو صحنه

زمانی که «   : مايلز کوپلند ، با تکيه براين واقعيت می نويسد  » . بود
توده های مصری و جهان خارج از مصر برای محمد نجيب هلهله می 
کردند ، سفارت اياالت متحده ، از طريق ويليام ليک لند ، شروع کرد 

جيب  اما ن   )10(». به مذاکره با ناصر که تصميم گيرنده ی اصلی بود
که قدرتی کمتر از ناصر داشت ، با حسن اسماعيل الحدايبی ، مردی 
که جانشين حس البنا رهبر اخوان المسلمين بود ، رابطه ای تنگاتنگ 

سرانجام ، جنگ قدرت ميان ناصر و نجيب آغاز شد و نجيب . داشت 
 دست به دامن اخوان المسلمين ، به عنوان – با حمايت بريتانيا –

  . ی خود شد بزرگترين حام
رابطه ی پيشين خود ناصر با اخوان المسلمين ، مصلحتی و 

 که افسران آزاد به قدرت رسيدند ، 1952 در سال )11(.محدود بود
بسياری از . حواس شان جمع بود که با اخوان المسلمين وحدت نکنند 

اعضای جنبش افسران ، و بيشترشان ؛ از جمله جمال عبدالناصر ، در 
در آغاز . وابط فشرده ای با اخوان المسلمين داشتند دهه ی چهل ر

کار، انجمن سری ارتشی ، گروه های ائتالفی مخالف و مختلفی را 
 و چپ ، سلطنت طلبان ، حزب جوانان وفدشامل می شد ، که حزب 

 ناصر شخصا  . فاشيست مصر و اخوان المسلمين از آن جمله بودند
 محتاط بود و خنثی کردن در رابطه با اين سازمان مالحظه کار و

 1953وقتی در سال . اخوان المسلمين را به تقابل با آن ترجيح داد 
رژيم جديد مصر احزاب سياسی را ممنوع اعالم کرد ، اخوان 

  . المسلمين را مورد استثنا قرار داد
با اين حال ، فرصت چندانی وجود نداشت که ناصر و اخوان 

المسلمين طالب جامعه اسالمی بود ، اخوان . المسلمين رو در رو شوند 
شايد مهمترين مورد . ناصر به عدم دخالت دين در دولت اعتقاد داشت 

اختالف اين بود که برنامه ناصر، اصالحات ؛ از جمله اصالحات 
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ارضی و تغيير نظام آموزشی بود که اخوان المسلمين سرسختانه با آن 
، محمد رضا پهلوی  یدر اوائل دهه ی چهل شمس(    مخالفت می ورزيد

نيز در ايران مساله ی مشابهی با روح اهللا خمينی و دار و دسته ی او پيدا 
جفرسون کافه ری  سفير  درگفت و گوئی ميان    ) م –. کرده بود

 همانی که شرکت سعيد رمضان در همايش –اياالت متحده در مصر 
 در کاخ سفيد 1953دانشگاه پرينستون و حضور او را در سال 

سرکرده ی اخوان المسلمين ،  » حدايبی «  ، و –پيشنهاد کرده بود 
بهتر است بسياری از اعضای جنبش افسران «    : گفته بود کافه ری 

ديپلمات » ترفور ايوانز « در همين زمان ،    )12(».آزاد حذف شوند
در  سفارت بريتانيا  » مشاور شرق شناسی « و  ارشد بريتانيائی 
م يک بار با حسن اسماعيل الحدايبی رهبر عالی اخوان قاهره ، دست ک

اين مالقات ، بعدها بهانه ای شد برای جمال . المسلمين مالقات کرد 
هم بريتانيائی ها و هم . عبدالناصر تا اخوان المسلمين را در هم بکوبد 

.  ، روابط رسمی خود با اخوان المسلمين را همچنان ادامه دادند آمريکا
 به  مدتی برای رسيدن اخوان المسلمين که   با  ناصرزور آزمائی 

اين .  رخ داد 1954تعويق افتاده بود ، در سال  نقطه ی شدت به 
واقعه ، مقارن بود با عقيم ماندن مذاکرات بريتانيائی ها با رهبران 
. مصری در مورد انتقال کانال سوئزو پايگاه های بريتانيائی به مصر

هبران حزب کارگر انگلستان به مراوده با در حالی که جناح چپ و ر
ناصر تمايل داشتند ، طيف راست بريتانيا که به وسيله وينستون 
چرچيل معمار امپرياليسم جديد رهبری می شد ، تقريبا داشت به خاطر 

  به بعد ، 1954از سال  . جنبش روبه اعتالی مصر سکته می کرد 
ما ، . ناصر را می خواست آنتونی ايدن نخست وزير بريتانيا ، سرعبدال

آنتونی » جهاد « در رابطه با » استيفن دوريل « مرهون گزارش 
در اين .  به اوج خود رسيد 1956ايدن عليه ناصر هستيم که در سال 

 روی طرحی کار می کرد تا   MI6« : گزارش تاکيد می شود که 
به استيفن دوريل ، در گزارشی »   .پرزيدنت ناصر را به قتل برساند
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 ، می گويد محمد هيکل مشاور جمال عبدالناصر» بريدن دم شير « نام 
نماينده ی سی آی ا در لندن » جميز آيشل برگر « نسخه ای از تلگرام 

به  آلن دالس  مدير اين سازمان را منتشر می کند که در گفت و گوئی 
او علنا از قتل   «  : گفته است MI6مامور ارشد  با جورج يانگ 

رف می زد و به جای استفاده از تعبير مودبانه ی برچيدن و ناصر ح
برانداختن ، می گفت مامورانش با عناصر مطلوبی در مصر و ساير 

 آيشل  » .نقاط جهان عرب در ارتباط اند تا ناصر را به قتل برسانند
طرفداران خجول ناصر قرار می  برگر، که مثل  کوپلند درگروه 

 )13(! ره ی ناصر گفته بود ، افشا کرده بودگرفت ، آنچه را يانگ در با
اين مزخرفات  «  : يک ماه بعد ، آنتونی ايدن لغزخوانی کرد که 

چيست که شما در باره منزوی کردن و خنثی کردن عبدالناصر می 
گوئيد ؟ من می خواهم او نابود شود ، چرا نمی خواهيد بفهميد ؟ می 

مصر هرج و مرج و من اجازه نمی دهم در ... خواهم کشته شود
   )14(». بحران به وجود آيد

، بحران تقريبا به وجود آمد و اخوان 1954در نخستين ماه 
زمانی که اوباش آدم کش اخوان . المسلمين و ناصر درگير شدند

 به دانشجويان ناسيوناليست طرفدار ناصر 1954المسلمين در ژانويه 
عضو  انورسادات ،. در دانشگاه قاهره حمله کردند ، جنگ شروع شد 

  پيشين اخوان المسلمين که عليه سازمان سابق خود به ناصر پيوسته
بود ، مقاله ای در تقبيح چماقداران اخوان المسلمين نوشت ؛ که شما 

دو روز بعد ، ناصر گروه اخوان المسلمين .  مذهب را آلوده کرده ايد 
کرد که به را گروه تروريستی قانون شکن اعالم کرد و آنان را متهم 

اين اطالعيه که اخوان . مثابه پنجه های بريتانيا عمل می کنند 
انقالب «   المسلمين را غير قانونی اعالم کرد ، تصريح کرد که 

 )15(». هرگز اجازه نخواهد داد فساد ارتجاعی به نام مذهب عمل کند
گزارش های خارج شده از طبقه بندی محرمانه نشان می دهند که 

س بريتانيا ، دقيقا مراقب اوضاع بوده و در مورد سرويس جاسو
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شايعاتی از درگيری های سخت  «  : فعاليت اخوان المسلمين می گويد
ميان نيروهای اخوان المسلمين و پليس در مصب رود نيل و ميتينگ 

   )16 (».های علنی اسماعيليه وجود دارد
کارشناس سابق عمليات » رابرت بائر « بنا به گزارش 

ن هم بر استفاده از اخوان المسلمي  نه ی سی آی ا ، سازمان سيامحرما
رابرت بائر در کتاب . عليه جمال عبدالناصر صحه گذاشت 

، از خط مشی خشن کوشش های فوق » همخوابگی با شيطان «
  :محرمانه ی  سی آی ا پرده بر می دارد

  
در اساس اين اقدام سری و کثيف واشينگتن ، اين واقعيت نهفته 

د که کاخ سفيد ، اخوان المسلمين را متحدی خاموش و سالحی عليه بو
اين عمل محرمانه ، در دهه ی پنجاه با برادران . کمونيسم می پنداشت 

 آلن دالس به عنوان مدير سی آی ا  و جان فوستر دالس به –دالس 
 و درست زمانی آغاز شد –عنوان وزير امور خارجه ی اياالت متحده 

ر موافقت کردند عربستان سعودی به لحاظ مالی از که اين دو براد
درک واشينگتن . اخوان المسلمين مصر عليه عبدالناصر پشتيبانی کند

اين بود که ناصر کمونيست است و صنايع بزرگ و تجاری مصر ، از 
منطق جنگ سرد ، به نتيجه ی . جمله کانال سوئز را ملی خواهد کرد 

. ق جنگ به نفع ما باشد ، عالی استاگر اهللا مواف: روشنی ره می برد 
اگر اهللا موافق ترورهائی باشد که به سود ما تمام شود ، بازهم خوب 
است ، البته مشروط بر آن که کسی کاری به کار عامالن و جمعيت 

  . های با نزاکت آن نداشته باشد 
مثل بسياری ديگر از عمليات سری ، اين واقعيت هم در هيچ 

 نه سندی در  سی آی ا وجود داشته ، نه چيزی .کتابی نيامده است 
حتی يک پنی هم از خزانه . درگزارش های کنگره به چشم می خورد 

  به بيان واضح. داری بابت اين عمليات غير علنی خارج نشده است 
تنها . پائی از خود به جا نگذاشته است  تر ، اين بازی کثيف هيچ رد
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اره ای بود به کشورهائی مثل کاری که کاخ سفيد بايد می کرد ، اش
عربستان سعودی و اردن که اخوان المسلمين را در خود پناه داده 

)17 (».بود

در حالی که بريتانيا و اياالت متحده با آتش بازی می کردند و 
به سازمان دادن آدم کش های اخوان المسلمين برای قتل جمال 

بت می کند اخوان عبدالناصر مشغول بودند ، مدارکی وجود دارد که ثا
المسلمين با آدم کشان خشونت گرای اسالمی ديگری در ايران ، به نام 

هی بود که برای لفدائيان اسالم ؛ که يکی از بنيانگذارانش آيت ال
سرنگون کردن دکتر محمد مصدق با سی آی ا کار می کرد ، همکاری 

رنارد لوئيس  ب  ) م –منظور آيت اهللا ابوالقاسم کاشانی است (    .می کرد 
مامور سابق اطالعاتی بريتانيا و شرق شناس معروف می نويسد که 
تصميم اخوان المسلمين برای سازماندهی عليه جمال عبدالناصر ، با 

برنارد لوئيس  گزارش می دهد . فدائيان اسالم در ارتباط تنگاتنگ بود 
ان  ميان رهبران فدائيان اسالم و اخو1954پس از مالقاتی که در سال 

المسلمين در قاهره صورت پذيرفت ، اين سازمان شورش عليه ناصر 
  : را آغاز کرد 

  
 که در اخوان المسلمين وجود   تقوا و تروریيبهمان ترک

دارد ، در يک سازمان ايرانی به نام فدائيان اسالم نيز مشاهده می شود 
. که اصول قرون وسطائی خود را از انسان قديمی کوه نشين می گيرد 

را ، درست ) پان اسالميسم ( ين شيعه ، نظريه وحدت جهانی اسالم ا
 می کند که برادران مرتبط با ايشان در   مطرح به همان صورتی

 ، يکی از اعضای اين سازمان ، 1951در هفتم ماه مارس . مصر 
پس از مالقات . ژنرال رزم آرا نخست وزير ايران را به قتل رساند 

 در مصر بود 1954ب صفوی در ژانويه سال رهبر فدائيان اسالم نوا
    که نخستين سلسله از درگيری ها ميان اخوان المسلمين و ارتش رژيم 

   )18 (.ناصر آغاز شد



  
  

  بازی شيطان .  165
  

 

 
 
 

  
 ، پيوندهای اخوان المسلمين و فدائيان اسالم 1954در سال 

ئی بنياد گراچنان استحکام و توسعه ای يافت که در نتيجه ی آن ، 
. ه تبديل به يک پديده جدی بين المللی شد اسالمی در دهه ی پنجا

گسترش اين پيوند ، در نخستين مراحل جدی به سراسر مرزهای جهان 
عرب رسيد ، خشک انديشان عرب را به فناتيک های پاکستان وصل 
کرد و نظامی کارهای سنی و شيعه را در ايران و ساير نقاط جهان ، 

حتی پس از گذشت نيم  . با هم در ارتباط تنگاتنگ سازمانی قرار داد
قرن ، هنوز روشن نيست که آيا افسران ارشد سی آی ا متوجه طول و 

قدرتی که با آن معامله می کنند شده  عرض و ميدان عمل و مقصود 
اند ؟ و اين واقعيت را درک کرده اند که طيف راست اسالمی در 

وتی مصر ، عربستان سعودی ، ايران و ساير نقاط ، مثل سايه و در اخ
جهان عمل می کنند ؟ يا نه ، براين باورند که هر وقت و هرجا که 

 برای خود پرورده   که در ذهن خواستند ، بنا به اقتضا و ضرورتی
اند ، می توانند از طيف راست اسالمی حمايت کنند ؟ واقعيت اين است 
که در دهه ی پنجاه ، اسالميست ها تبديل به سازمانی فرا مليتی شدند 

ورشان توانسته است دهه ها  سی آی ا را دچار سرگيجه کرده که حض
به جای توجه به اين واقعيت ها ، . و طرح هايش را به بطالن بکشاند

ئی و سران سی آی ا ، ترجيح داده اند که فعاالن آمريکاديپلمات ها 
اسالمی را فقط از زاويه ی کشورهائی که در آن ها حضور دارند ، 

  . بنگرند
 ،  رابطه ی ناصر و اخوان المسلمين ، 1954 درخالل سال

اگر چه اخوان المسلمين غير قانونی اعالم . دچار تنش شديدتری شد 
در وهله . شده بود ، اما در سراسر کشور حضور قدرتمندی داشت 

در جدلی که از فوريه تا . نخست ، ناصر عليه نجيب موضع گرفت 
 حاشيه راند ، او را مارس ادامه يافت ، ناصر ، محمد نجيب را به

عمال کنار گذاشت و زيرکانه در جريان اين درگيری ، اخوان المسلمين 
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در ماه آوريل ، ناصر نخستين گروه از رهبران اخوان . را عقيم کرد 
المسلمين را به دادگاه کشاند و درگيری نهائی با اين سازمان ، اجتناب 

يت های اخوان پليس مصر شروع کرد به نظارت برفعال. ناپذير شد 
و  وعظ  و مجالس  المسلمين و ، حتی به مساجد آنان هجوم برد 

در ماه . خطابه ی امامان تندرو سازمان را مورد کنترل قرار داد 
سپتامبر ، دولت مصر شهروندی پنج تن از مقام های رسمی اخوان 

لغو  ماموريت سوريه رفته بودند ،  المسلمين را که در آن زمان به 
سعيد رمضان رهبر عقيدتی اخوان المسلمين نيز ، از آن زمره . کرد 
آن پنج عضو کادر رهبری ، در دمشق مصاحبه مطبوعاتی . بود 

ترتيب دادند که در آن اعضای اخوان المسلمين در عراق ، اردن و 
سودان را بر آن داشتند تا عمل جمال عبدالناصر را تقبيح و محکوم 

              )19 (.کنند
.  رهبران اصلی اخوان المسلمين ، مثل حدايبی ، مخفی شدند 

سرانجام روز بيست و ششم اکتبر، يکی از اعضای اخوان المسلمين ، 
اسناد مربوط به اقدام به . پنج گلوله به سمت عبدالناصر شليک کرد 

ترور ، چندان روشن نيست ، اما در اغلب گزارش ها آمده است که 
سيار نزديک به وسيله ی يکی از اعضای اخوان شليک از فاصله ب

آيا . المسلمين انجام شده که ضارب نيز بالفاصله دستگير شده است 
ابعاد توطئه از اين هم وسيع تر بوده است ؟ آيا بريتانيا اخوان المسلمين 

؟ مسلما مدارک رسمی ، پای  را به قتل عبدالناصر تشويق کرده است
  . يتانيا را به ميان نمی کشدنخست وزير بر آنتونی ايدن 

در اوايل دهه ی پنجاه ، طی عملياتی که خبر از کوشش های 
برای کشتن فيدل کاسترو می داد ،  کندی . سی آی ا دوره ی جان اف

بريتانيا نقشه های متعددی را برای قتل رهبر مصر امتحان کرد ، که 
ردند تا پول کالنی به مصر سرازير ک. بعضی شان ديوانه وار بودند 

يکی از نقشه ها . به پزشک ناصر برای مسموم کردن او رشوه بدهند 
اين بود که در نوعی شکالت مرسوم مصری سم مهلک تزريق کنند و 
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»  جيمزباند « نقشه ی ديگر اين بود که به سبک . بخورد ناصر بدهند 
» دارت  « آنقوطی سيگاری درست کنند که وقتی باز می شود ، از

نقشه ی سوم اين بود که در فنجان قهوه ی ناصر قرص : شليک شود 
کوپلند که از نقشه ی سوم مطلع شده بود ، می گويد . کشنده بيندازند 

جمال ، لطفا يک «  : در اين مورد به شوخی به ناصر گفته است 
لحظه سرت را برگردان تا من اين زهر را بريزيم در فنجان قهوه 

ک مغزی های بريتانيائی ها خنده دار  اما ، همه ی اين پو  )20 (».ات
خوان نبود ، زيرا سرانجام به اين نتيجه رسيدند که آدم کش های ا

  اقدام تالفی جويانه عليه اخوان. المسلمين را هم امتحان کنند 
بيش از هزار عضو اين .  بسيار سريع و مرگبار بود ، المسلمين

النی محکوم بسياری شان به حبس های طو.  سازمان دستگير شدند
دارائی های سازمان . شدند و  شش تن از آنان نيز به دار آويخته شدند 

مصادره شد ، و دفاتر و انجمن های خيريه اش به اشغال عوامل دولتی 
ژنرال محمد نجيب که اعتبارش را در ارتش از دست داده . در آمدند 

در ماه بود و متحدانش در اخوان المسلمين پراکنده شده بودند ، بکلی 
در » سالز برگر. آل. سی « و   نوامبر از دولت کنار گذاشته شد 

» ) فينه ( قرمز منگوله دار  کرنسکی با کاله « مز او را ينيويورک تا
   )21 (.ناميد

برای دور زدن اخوان المسلمين ، ناصر همان کارت محرمانه 
ای را بازی کرد که پس از جنگ جهانی دوم عليه گروهی از نازی 

در جريان . ی سابق که در مصر پناه گرفته بودند از آن استفاده کردها
جنگ دوم جهانی ، بسياری از فعاالن جناح راست اسالمی و اخوان 
المسلمين ، از جمله حاج امين الحسينی مفتی اورشليم که در قاهره 
مستقر شده بود ، با نازی ها و عوامل اطالعاتی آلمان روابط صميمانه 

س از جنگ ، بسياری از نازی های سابق که از محاکمه پ. ای داشت 
دادگاه نورنبرگ و دام های ديگر گريخته بودند ، به نقاط امن جهان 
گريختند که بخصوص مصر دهه ی چهل ، محل اختفای مناسبی برای 
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در آن زمان ، سی آی ا و ام آی سيکس ، نازی های سابق . آنان بود 
. ير شوروی بازسازی می کردند را در جنگ سرد عليه اتحاد جماه

رئيس سابق اطالعات » راينهارد گلن «  ، با آمريکاسی آی ا و ارتش 
» سازمان گلن«نازی ، برای سازماندهی تشکيالت معروفی به نام 

اين سازمان ، تشکيل شده بود از جاسوسان سابق . همکاری کردند 
ان به عنوان نماينده ی سی آی ا  از آن» جيمز گريچ فيلد « نازی که 

بعضی از آنان ، . مغز سيستم اطالعاتی آلمان غربی استفاده می کرد
بدون ترديد از طرف اياالت متحده يا اطالعات بريتانيا ، در مصر نفوذ 
کرده بودند ، بقيه هم به کشورهائی پناه برده بودند که اميدوار بودند 

  . مامن امنی برای شان باشد
 بود   که سر از مصر در آورده سابق  نازی ها  يکی از اين

آلمانی بود که به خاطرانتشار داستانی ضد يهود به » فرانتس بونش « 
معروف شده بود ، و همو بود که  » عادت های جنسی يهوديان « نام 

به صورت تله ی ناصر برای شکار موش های صحرائی که نقشه های 
ه گزارش مايلز بنا ب. اخوان المسلمين را طراحی می کردند ، در آمد 

کوپلند  ،  فرانتس بونش نقشه ای برای اجرا در خارج را پيشنهاد کرد 
تا بنا بر آن ، بتوانند از نازی های بيشتری برای سازمان دادن اسالم 
زير زمينی در سطح جهان ، در ارتباط با اخوان المسلمين را سازمان 

 شطرنج به گفته ی کوپلند ، ناصر به شرکت در اين بازی. بدهند 
عالقه نشان داد و رئيس امنيت او از اين موقعيت برای دور زدن 

  : اعضای اخوان المسلمين استفاده کرد 
  

پروژه ای را ارائه داد که بی درنگ توجه مصری ها .. بونش 
نقشه اين بود که همه نازی ها را از مخفی گاه . را به خود جلب کرد 

 ، ايرلند ، اسپانيا و ساير ارژانتين ، برزيل(هاشان در سراسر جهان 
 و به  بيرون بکشند ، روی آن ها نام های اسالمی بگذارند) کشورها 

که به وسيله مصر در جريان جنگ جهانی » تشکيالت زيرزمينی « 
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  ويرانگر  تا سازمان   تزريق شان کنند،دوم تشکيل شده بود 
و آن ،  مرکب از استعدادهای آلمانی و مصری را بسازند اطالعاتی 

لناصر عليه کمونيسم و را برای مبارزه ی بين المللی جمال عبدا
  . ، در خدمت او قرار دهند امپرياليسم 

، افسر عالی رتبه اطالعات » سعد افرق « نقشه در اختيار 
سعد . مصر که مسئول اداره و نظارت آلمانی ها بود ، قرار گرفت

زهای مصر افرق که در خوش مشربی و زيرکی ازمعروف ترين  مغ
بود ، عالقه وافری نسبت به اين پروژه از خود نشان داد ، اما اصرار 

تشکيالت « ورزيد که احتياج به اطالعات مشروح تری از طرح 
بونش که تا آن زمان حالش از بی تفاوتی مصری . دارد » زيرزمينی 

ها نسبت به پروژه ای که فکر می کرد فورا مورد استقبال قرار می 
فته بود ، فکر می کرد ابتکارش مورد ستايش قرار می گيرد گيرد ، گر

با تشويق و در . و به او خواهند گفت که کار بزرگی کرده است 
 تمام جزئيات تفضيلی را که او خواسته بود و می ،خواست سعد افرق 

توانست به ياد بياورد ، تدوين کرد و همه ی اطالعاتی را هم که می 
ای فراری کسب کند ، به طرح تفصيلی خود توانست از ساير آلمانی ه

نتيجه کافی بود که دولت مصر به مدارک کافی برای معلق . افزود 
کردن نيمی از اخوان المسلمين دست يابد ، و عالوه بر آن ، افسران 
امنيتی مصری را تا دو سال بعد برای توسعه ی اقدامات نفوذی در 

در سراسر جهان عرب اخوان المسلمين ؛ نه تنها در مصر ، بلکه 
)22 (.سازمان دهی کرد

  
 ، مصر و بريتانيا قراردادی را در مورد کانال 1954در سال 

عمر اين . سوئز و حقوق پايگاه های نظامی بريتانيا امضا کردند
بريتانيای کبير ، فرانسه و اسرائيل ، نقشه ی . قرارداد کوتاه بود 

 بر کانال سوئز آماده مشترکی را عليه مصر ، سرنگونی ناصر و تسلط
اين نقشه ، در واقع توطئه ای بود که اخوان المسلمين هم در . کردند 
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 که مذاکرات بريتانيا و مصر به 1956در سال . آن ثبت نام کرده بود 
نتيجه نرسيد و مختل شد ، اخوان المسلمين در ابعاد وسيعی از هم 

ند ، يا چاره ای پاشيد و اعضايش يا به زندان افتادند ، يا تبعيد شد
، مانع از  اين واقعه اما. نيافتند جز آن که در مصر زير زمينی شوند 

  .  آن نشد که بريتانيا متحد قديمی خود را تنها بگذارد 
داستان کانال سوئز را بارها و به صورت های مختلف بازگو 

چگونه جمال عبدالناصر پيشنهاد اياالت متحده برای : کرده اند 
اسوان را به صورت توهين آميزی رد کرد ؛ چگونه بازسازی سد 

اياالت متحده از فروش اسلحه به مصر سرباز زد ؛ چگونه اتحاد 
برای » چک « جماهير شوروی وارد ماجرا شد تا ارتشی را به سبک 

ناصر بسازد ؛ چگونه بريتانيا راه مذاکره بر سرواگذاری کانال سوئز 
پاريس با اسرائيل نقشه ی حمله به مصر را سد کرد ؛ و چگونه لندن و 

سرانجام ، نفرت آنتونی ايدن نخست وزير بريتانيا . به مصر را ريختند 
اگر چه اين مساله . از جمال عبدالناصر ، به سر منزل مقصود رسيد 

چندان دانسته نيست ، اما واقعيت اين است که بريتانيائی ها و اخوان 
صر ، جلسات محرمانه ای المسلمين ، پيش از جنگ سه جانبه عليه م

دو نماينده ی  ،  » دوريل « گزارش  بنا به .  در ژنو داشتند 
که با » جوليان آمه ری « و » نيل مل لين « بريتانيائی ، سرهنگ 

MI6 روی تشکيل جبهه ی ضد ناصر در جنوب فرانسه و سوئيس کار 
لسه آنقدر در اين رابطه پيش رفتند که منجر به تشکيل ج« . می کردند 

» نورمن داربی شاير« محرمانه ای در ژنو شد که محل استقرار 
 در MI6.     در منطقه و اعضای اخوان المسلمين بودMI6رئيس 

باره اين ارتباط فقط گزارش می دهد که خط مشی بر آمده از آن ، از 
ساير گروه های صاحب منفعت در کانال سوئز هم مخفی نگه داشته 

جوليان آمه ری .) شه ی عمليات نظامی بوداين خط مشی ، نق. ( شد
وزير امور خارجه » سلوين لويد « اسامی مختلفی را در اختيار 

 با اخوان المسلمين MI6  طبيعت دقيق ارتباط های )23(.بريتانيا گذاشت
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در اين مرحله ، معلوم نيست ، اما می توانست طرح اقدام به قتل 
 ی جانشين او پس از محرمانه ی عبدالناصر و تشکيل دولت مخفی

  . جنگ کانال سوئز باشد 
 فاش شد ، طرح 1956 فرانسه که در سال –نقشه ی بريتانيا 

لندن و پاريس ، . امپرياليستی قرن نوزدهم را به ذهن متبادر می کند 
بنا به اين . اسرائيل را به جنگی تحريک آميز عليه مصر واداشتند 

ر کمين فرصت دخالت می توطئه ، بريتانيائی ها و فرانسوی ها د
ماندند که شايد روزی با دخالت نظامی ، ترک مخاصمه را به مصر و 
اسرائيل تحميل کنند ، و ، در ضمن ، بتوانند کانال سوئز را در تحول 

امپرياليست ها ، اميدوار بودند که ناصر . اين مناقشه ، به چنگ آورند 
ن ، اگر چه اخوان المسلمي. شکست بخورد ، و حتی سرنگون شود 

سرانجام ، پرزيدنت آيزنهاور . ضعيف شده بود ، در ليست انتظار بود 
که می ترسيد اتحاد جماهير شوروی نتيجه ی تجاوز بريتانيا ، فرانسه 
و اسرائيل را مال خود کند ، با ذهنيت خنثی کردن نقشه به ماجرا 

برای مدتی ، چنين به نظر می رسيد که اياالت متحده . پيوست 
. ديگر فرصتی يافته است تا رابطه ی مثبتی را با عبدالناصر بسازد بار

اگر چه ، تقريبا به فوريت اين فرصت از دست رفت و برادران  دالس  
  . به الگوی پيشين تقابل با ناصر و ناسيوناليسم عرب برگشتند 

اين مقام های دولتی و مسئوالن عالی رتبه ی سی آی ا بودند 
ولت اياالت متحده با موضع ضد عبدالناصر که نسبت به انعطاف د

يکی از . اظهار بی ميلی کردند و اساسا از اين فکر به وحشت افتادند 
کوپلند در . ايشان ،  کوپلند بود که از ستايش گران گستاخ ناصر بود 

نوشته خود ، ستايش از ناصر را با لحنی طعنه آميز و تند نسبت به 
جمال عبدالناصر يکی « : آميخت که دولتمردان اياالت متحده در هم 

از شجاع ترين ، فساد ناپذيرترين و مستقل ترين انسان هاست و روش 
او ، انسانی ترين رهبر ملی را که من تا کنون شناخته ام ، نمايندگی 

  با اين حال ، هرچه دهه ی پنجاه به پايان خود نزديک )24 (». می کند
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 های در گير در جنگ سرد از ئیآمريکاترمی شد ، به موازات آن که 
ناصر شيطان مجسم می ساختند ، کوپلند و همگنانش در اقليت قرار 

با « کوپلند می گويد عرب شناسان دولت اياالت متحده . می گرفتند
اين تمايل با مخالفت جامعه  «  اما ، به قول او» ناصر نرم بودند ، 

 اياالت بخصوص کمپانی های بزرگ نفتی و بانک های  » تجاری 
در چرخشی منسجم عليه نظر کوپلند نسبت . متحده رو به رو می شد 

به ناصر ، يکی از همکاران سی آی ا که به قاهره رفته بود ، به طعنه 
کوپلند در  »  .من فکر می کنم شما عاشق ناصر شده باشيد «  . گفت 
 ، با لحنی اندوهناک نوشت که رئيس سی آی ا در قاهره ، 1954سال 
خواسته تا اسرائيل را به  و از آنان  رافی برای واشينگتن فرستاده تلگ
  )25(» تاکيد توانائی اخوان المسلمين در سرنگونی عبدالناصر «

  . ترغيب کنند 
از کارشناسان خبره مسائل اسالمی ، می گويد » جان ول « 

واقعيت و ضرورت اين است که حمايت از اخوان المسلمين در جريان 
اخوان   « جان ول  می نويسد.  بهترين سياست است جنگ سرد ،

اخوان  «    و ادامه می دهد  ». المسلمين بهترين ابزار اطالعاتی است
حزب کمونيست مصر چنين . المسلمين تنها جانشين عبدالناصر است 

در طرح های اطالعاتی و سياسی ، ما بايد خيلی احمق . توانی ندارد 
   )26 (».زنيم باشيم که با آن ها رابطه ن

مروری بر وقايع گذاشته ، در هر حال چيزی جز حماقت را 
اياالت متحده نيازی به داشتن گزينه ای برای . در منظر نمی گذارد 

به عکس ، بايد از او استقبال می کرد و کمکش . عبدالناصر نداشت 
به جای اين سياست . می کرد تا بساط طيف راست اسالمی را برچيند 

الت متحده به شدت در مقابل ناصر موضع گرفت ، روابطش اما ، ايا
ی آنان تقويت کرد و بنياد گرارا با خانواده سلطنتی سعودی و متحدان 

چند دهه سرمايه گذاری کرد تا از اسالم سياسی به عنوان ستون نفوذ 
  .  در خاورميانه استفاده کند آمريکا
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گان عالوه بر اين ، شدت ايدئولوژيک سياست خارجی نخب
در حالی که اياالت متحده در . ئی ، تنها منحصر به مصر نبود آمريکا

جست و جوی راه هائی برای از بين بردن جمال عبدالناصر بود ، 
دکتر محمد  : رهبر ملی ديگری را در منطقه ای ديگر، هدف گرفت 

اين اقدام ، علنی ترين عمليات . مصدق نخست وزير ايران را 
 بود که دکتر محمد مصدق را با 1953ل معروف سی آی ا در سا

و ، درست مثل مصر ، نقش اصلی را در اين . کودتا برکنار کرد
  .طيف راست اسالمی به عهده داشت ، کودتا 
  
  

 C I A و پدر خوانده خمينی 
 

يکی از طنزهای تاريخ در رابطه با جمال عبدالناصر و دکتر 
به قدرت رسيدن محمد مصدق ، اين است که هر دو مرد ، در آغاز 

 حمايت شدند ، اما اقتضای جنگ سرد آمريکاشان ، اندکی از طرف 
در آغاز ، . سياست اياالت متحده را به طور قطعی عليه آنان چرخاند 

اياالت متحده به صورت آزمايشی از ناسيوناليسم ايران به رهبری 
اين حمايت ، بخشی به اين واقعيت بر می گشت . مصدق حمايت کرد 

اشينگتن باور داشت ناسيوناليست های جهان سوم ، می توانند اين که و
قدرت را پيدا کنند که ملت هاشان را به سمت تجدد سوق دهند ، اما ، 

دولت آيزنهاور اما ، . در عين حال آنان را در مدار غربی نگه دارند
يا با ما : نظر آيزنهاور اين بود که . زير بار اين نظريه نمی رفت 

که در اين صورت رهبران جهان سوم بايد اجازه بدهند  –هستند 
اياالت متحده در خاک شان پايگاه نظامی داشته باشد ، به متحدان 

 بپيوندند، و با پذيرش سياست بازار آزاد ، حافظ منافع آمريکا
در جهان دو . يا بر ماهستند   ، –  اقتصادی اياالت متحده  باشند

ل جمال عبدالناصر، می توانست  قطبی ، دکتر محمد مصدق هم ، مث
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همان گونه که . تا دوره ای طوالنی در قطب واشينگتن قرار بگيرد 
در مصر اخوان المسلمين را عليه ناصر به خط کردند ، نيروهای 

 بسيج  تندرو اسالم سياسی در ايران هم ، با بدگمانی عليه مصدق
 را  شاه1979همان رهبرجناح راست اسالمی که در سال . شدند 

 پول گرفت تا از او حمايت  CIA از 1953سرنگون کرد ، در سال 
  )روح اهللا خمينی  . (کند 

دکتر محمد مصدق ، حقوق دانی بود که در فرانسه و سوئيس 
 ، 1953درس خوانده بود ، چهره ی پيچيده ای بود که پيش از سال 

 1915در سلسله ی قاجار ، در سال . چند دهه سابقه سياسی داشت
.  ، وزيرامور خارجه بود1924و پارلمان و بعد ، در سال عض

) رضا خان (روابطش با شاهان پيشين ، او را به رضا پهلوی 
 ، مجددا به 1944در سال . وپسرش محمد رضا پهلوی نزديک کرد

محبوبيت او بيشتر به خاطرانگيزه ی پر . نمايندگی مجلس انتخاب شد
 با شرکتی بود که امروزه توانش در ملی کردن صنعت نفت و جدالش

مصدق رئيس کميسيون . معروف است  ) BP( به بريتيش پتروليوم 
نفت مجلس شد و جنبش ائتالفی سياسی ای به نام جبهه ملی را بنيان 

محمد (  ، شاه 1951پس از ترور ژنرال علی رزم آرا در سال . نهاد 
ين چاره ای نداشت جز آن که مصدق را به عنوان جانش) رضا شاه 

دکتر محمد مصدق به عنوان نخست وزير، طرح ملی . معرفی کند 
اين . کردن شرکت نفت انگليس و پرشيا را سرسختانه به پيش برد 

 نفت  شرکت.  بار بود   فاجعه  ضربه ای حرکت ، برای انگلستان
که بعد ها به شرکت نفت انگليس و  ) APOC  (و پرشيا انگليس 

گليس تغيير نام داد ، در دايره ی وسيع ايران و بعد به شرکت نفت ان
. دارائی های جهانی خود ، در آمد سرشاری از اين شرکت می برد 

آغاز کار اين عمل غارتگرانه ، در جريان جنگ اول جهانی به 
عنوان طرح ويژه ی امپراتوری وينستون چرچيل شکل گرفت که نفت 

انيا می برای تامين سوخت نيروی دريائی بريت ايران را عمدتا 
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مصدق ، بيدرنگ در سياست بريتانيا مورد نفرت قرار . خواست 
گرفت و شاه که نبض ملی او، فقط برای حفظ تاج و تختش می زد تا 
بتواند با حمايت لندن و واشينگتن آن را حفظ کند،  به اين وضع دامن 

در آغاز، اغلب آيت اهللا های سياسی به جبهه ملی پيوستند ، . می زد
 CIAا جبهه ملی را ترک گفتند و به جريان مبارزه ای که اما بعده

   عليه مصدق راه انداخته بود و منجر به کودتای نظامی آگوست سال 
عليه دکتر محمد مصدق شد ،    ) م – 1332 مرداد 28 (  1953

شاه که از کشور گريخته بود ، به تخت طاووس خود . پيوستند 
در نتيجه ی اين . م ماند بازگشت و ملی کردن صنعت نفت ، عقي

چهل در صد از : واقعه ، اياالت متحده بر نفت ايران چنگ انداخت 
ئی رسيد و سهم آمريکاسهام کنسرسيوم جديد به پنج شرکت نفتی 

  . کاهش يافت  ) BP( بريتيش پتروليوم 
اين که ماجرای کودتا عليه دولت ملی دکتر محمد مصدق ، با 

جام شد ، بارها گفته و نوشته شده  انMI6 و  CIAعمليات مشترک 
آنچه اما هرگز گزارش نشده است ، اين واقعيت است که دو . است 

، تنگاتنگ  ) MI6 و  CIA( ئی آمريکاسازمان جاسوسی انگليسی و 
با روحانيان و علمای ايران کار کردند که در مرحله ی نخست مصدق 

عيت انبوهی از جم. را تضعيف کنند و در نهايت ، او را بر اندازند 
 خريده بود و  CIAاوباش به خيابان ها ريخته بودند که سران شان را 

اين جمعيت ناآگاه که اغلب از اراذل . به خيلی شان پول نقد داده بود 
بودند ، در پيوند با علما و به وسيله ی آنان به حرکت در آمده و 

زگشت سازمان دهی شده بودند ، و مطالبه شان برکناری مصدق و با
آيت اهللا سيد ابوالقاسم کاشانی ، نماينده ی اصلی اخوان . شاه بود 

المسلمين در ايران و آيت اهللا روح اهللا خمينی تعزيه گردان روحانيون 
   CIAاسالميست ، در مرکز اين جدال سازمان دهی شده به وسيله 

  . قرار داشتند 
  در بنا به گزارش های رسمی مقام های سابق ايران ، خمينی 
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آن زمان آخوند گمنام و ميان سالی بود که از پيروان کاشانی بود و در 
جريان طرفداری از شاه ، عليه مصدق در مرکز تظاهرات 

 خنده آورترين )27 (. شرکت داشت CIAسازماندهی شده به وسيله ی 
 ، همان 1978طنزتاريخ اين است که بيست و پنج سال بعد ، در سال 

رديگر جمعيت های خيابانی را رهبری کرد ، اما روح اهللا خمينی ، با
  . اين بار برای براندازی شاه و ايجاد جمهوری اسالمی ايران 

پدر خوانده  ) 1882 – 1962( آيت اهللا ابوالقاسم کاشانی 
  . روح اهللا خمينی بود ) God fatherگاد فادر (

آيت اهللا ابوالقاسم کاشانی ، عصاره ی سياسی بود و موقعيت 
با نمايندگی مجلس آغاز ) ميالدی   ( ی خود را از دهه بيستسياس
در ايران ، روحانيون می توانستند هر قانون و حرکتی را که . کرد 

اين اقتدار ، در دهه ی بيست . مغاير با اصول شان بود ، متوقف کنند 
بدين صورت به کار آمد که مجمع علما علنا کوشش ايران برای تبديل 

معروف به رضا خان (   رضا پهلوی . ا وتو کردشدن به جمهوری ر
 ، مرد قدرتمند نظامی که در اوائل دهه ی بيست مهار   ) م –ميرپنج 

امور ايران را به دست گرفت ، کمال آتاتورک رهبر سکوالر 
جمهوری ترکيه را می ستود و بر آن بود که با الگوی ترکيه ، در 

از جمله ابوالقاسم کاشانی ، اما آخوندها ، . ايران اعالم جمهوری کند 
می ترسيدند که جمهوری سکوالر قدرت شان را به صورت مهلکی 

شاهزاده . به خطر اندازد، بنابراين ، حکم بر ادامه پادشاهی دادند 
اشرف پهلوی ، خواهر دوقلوی محمد رضا پهلوی ، در خاطراتش در 

 پدرم «: باره مقاومت روحانيون در مقابل اعالم جمهوری می نويسد 
موافق اعالم جمهوری مثل ترکيه بود و اين پيشنهاد را با رهبری 

اما در مالقاتی که در شهر مقدس قم . مالهای شيعه در ميان گذاشت 
صورت پذيرفت ، روحانيون که سرسختانه طرفدار نظامی فئودالی ، 
پادشاهی و حفظ همه ی سنت های تحميلی اسالمی بودند ، به پدرم 

جمهوری  بدهد ، مخالفت  خواهند   بوی   که حیگفتند با هر طر
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  رضا که حاضر به دعوا با نهاد قدرتمند دينی نبود ، )28(».کرد
کاشانی . پيشنهاد جمهوری را پس گرفت و خود را شاه اعالم کرد 

  . جوان ، يکی از معماران اين پادشاهی بود 
در بيست سال بعدی ، ابوالقاسم کاشانی دو دشمن در برابر 

مثل ساير نقاطی که اسالميست ها . کمونيست ها و شاه : د داشت خو
و  و حزب توده می ترسيدند  قدرت داشتند ، علما از کمونيست ها 

اما ، در . همه ی توان مذهبی خود را عليه چپ به کار گرفتند 
ارزيابی مالها ، تهديد واقعی برای قدرت آنان در ايران ، شاه بود که 

وان عقب ماندگان قرون وسطائی که مخالف روحانيون را به عن
. کوشش های او برای مدرنيزه کردن کشور بودند ، تحقير می کرد 

در اوائل دهه ی سی ، رضا شاه به پيروی از الگوی کمال آتاتورک ، 
رضا شاه محاکم . در برخورد با روحانيون به زور متوسل شد 

هبی را ملی شرعی را تحت کنترل دولت در آورد ، بعضی اوقاف مذ
. کرد ، قدرت مالی آنان را تقليل داد و بر در آمدهاشان نظارت کرد 

هم چون اين ، پوشش سبک غربی را نهادينه کرد، پوشش اسالمی را 
، امر ازدواج و طالق را از چنگ آخوندها  در آورد و  کرد ممنوع 

رضا شاه . بر سر مساله ی آزادی زن ، با اسالميست ها در گيرشد 
زنان در اماکن عمومی را آزاد اعالم کرد و روسری و چادر حضور 

   ، رضا شاه هرگونه1939در سال . اسالمی را ممنوع کرد 
خودزنی ، اخته کردن و نقص عضو داوطلبانه را که از مراسم آئينی 

      يان شيعه بود ، ممنوع اعالمبنياد گرای چند جانبه ی بعضی 
استقبال تجدد طلبان ايران قرار    اين معيارها ، مورد )29 (.کرد
با حمالتی جسته و . ، اما باعث خشم شديد روحانيون شد تگرف

گريخته ، اما کامال محتاط به شاه ، کاشانی با تانی ساختار قدرت 
  . سياسی خود را پايه گذاری کرد 

همانگونه که اخوان المسلمين در دهه ی چهل دست به اقدامات 
 هم کاشانی وفرقه های هم قماش او ، تروريستی زدند ، در ايران
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، 1945در سال . خشونت های تروريستی عليه شاه را برانگيختند 
کاشانی شاخه ی غير رسمی اخوان المسلمين را به نام فدائيان اسالم 
بنياد نهاد و مالی تند روئی به نام نواب صفوی را در راس آن گمارد 

مينی در آغاز قيام ضد  شيخ صادق خلخالی جالد معروف روح اهللا خ (
   وابسته به اخوان المسلمين  و   اسالم  فدائيان سلطنتی نيز ، از اعضای

 يک سلسله اقدام به قتل ، از جمله اقدام به قتل محمد رضا ) م –بود 
 ، به وسيله ی يکی از اعضای جريان اسالمی که 1949شاه در سال 

ه اقداماتی بودند که بود ، از جمل» پرچم اسالم« وابسته به نشريه ی 
 ، يکی از 1950در سال . جنبش کاشانی آن ها را سازمان داده بود 

فدائيان اسالم عبدالحسين هژير وزير در بار محمد رضا شاه را به قتل 
 ، يکی ديگر از اعضای فدائيان اسالم ، 1951، و در سال  رساند

ايران ژنرال علی رزم آرا نخست وزير شاه را ، درست در زمانی که 
در مورد حقوق منابع نفت خود با لندن مذاکره می کرد ، به قتل 

  . رساند
زمانی رزم آرا « : محمد رضا شاه در خاطراتش می نويسد 

را ترور کردند که پيش از مرگش، قرارداد شرکت  نفت انگليس و 
 بسياری ازايرانيان تحصيل )30 (».ايران را در دست بررسی داشت

هم مساله جدی داشتند ، مشکوک بودند که بريتانيا کرده ای که با شاه 
با روحانيان ايران و جنبش اسالمی روابط تنگاتنگ دارند ، حتی اگر 

  . خود ، مستقيما اين ترورها را انجام نداده باشند 
 سفير ايران در 1979فريدون هويدا که تا انقالب سال 

تاد اميرعباس هويدا در دهه ی هفسازمان ملل بود و برادرش 
نخست وزير شاه بود و در رژيم خمينی اعدام شد ، می ) ميالدی(

بريتانيائی ها می خواستند امپراتوری خود را حفظ کنند ، و  «: گويد 
بهترين راه برای حفظ سلطه بر ايران ، سياست تفرقه بينداز و 

با اخوان . انگليسی ها چند طرفه بازی می کردند . حکومت کن بود 
ر و مالهای ايران معامله می کردند ، اما همزمان با المسلمين در مص



  
  

  بازی شيطان .  179
  

 

 
 
 

او می گويد » ارتش و خانواده ی سلطنتی ايران هم در معامله بودند 
انگليسی ها اسالميست ها را ابزار ديگری ارزيابی می کردند تا به آن 

  : وسيله بتوانند قدرت شان را توسعه دهند 
  

. الی داشتند بريتانيائی ها با مالها روابط و معامالت م
و آخوند ها . مهمترين شان را پيدا می کردند و به کمکش می شتافتند

. می دانستند که بريتانيائی ها مهمترين قدرت جهان اند : زيرک بودند 
انگليسی ها چمدان های پر . البته پای علف و عليق هم در ميان بود 

 بازاری ها و مثال ،. از پول نقد را می آوردند و تقديم آنان می کردند 
تجار ثروتمند ، هر کدام برای خود آيت اللهی داشتند که به آنان پول 

  )31(. طرح و مجری اين برنامه ، بريتانيا بود. می خوراندند 

  
اشرف نيز ، در خاطراتش از روابط تنگاتنگ انگليسی ها و 

  :روحانيان ايران می نويسد 
  

نيروهای خارجی بسياری از روحانيان با نفوذ ، با نمايندگان 
در وحدت عملی قرار گرفته بودند که اين ارتباطات ، اغلب با 

در تعريف عاميانه ی اين ارتباط ها و وابستگی ها ، . انگليسی ها بود 
: مثالی ميان مردم ايران از ديرباز وجود داشته است که می گويد 
« عمامه ی هر آخوندی را که برداريد ، زيرش نوشته شده است 

اين رهبران شيعه ، نفوذ باالئی روی عامه مردم » نگلستان ساخت ا
همزمان ، صدای خدا به زبان های انگليسی و روسی به گوش . داشتند

برای روستائيان دشوار بود که متوجه شوند چه زمانی . می رسيد 
شاهزاده اشرف (  ) 32(.مذهب کنار می رود وسياست آغاز می شود

 قلم انداخته است که مردم می گفتند اين واقعيت را در خاطراتش از
تاج سلطنتی را هم که از سرشاه بردارند، يا کاله را  از سر سران 

در اين مورد . آمريکاعشاير ، زيرش نوشته است ساخت انگليس و 
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توصيه می کنم کتاب های مربوط به تاريخ استعمار در ايران و 
ستاد بخصوص آخرين کتاب تحقيقی پروفسور دکتررضا آيرملو ا

جامعه شناسی دانشگاه گوتنبرگ به نام توسعه مدرنيسم و مقايسه عقب 
  )  م –ماندگی ايران و ترکيه را مرور بفرمائيد 

  
که ايران تحت (  اشرف می افزايد پس از جنگ جهانی دوم 

         حاکميت محمدرضا پهلوی در سمت نازی های آلمان ايستاده
می به عنوان ستون نگه دارنده ، لندن از طيف راست اسال)  م –بود 

با تشويق « . اش در استراتژی جنگ سرد در منطقه استفاده می کرد 
و حمايت بريتانيا ، مالها به مثابه نيروی مخالف وصاحب نفوذ ضد 
کمونيست ، پس از سال ها سرکوب شدن ، دوباره جان گرفتند و فعال 

)33 (».شدند

اتی که پيش از در خاطر)  م –محمد رضا شاه ( خود شاه 
مردی به نام فخرآرائی که وزير :  مرگش در تبعيد نوشته ، می گويد

 به قتل رساند ، هم  با فدائيان اسالم 1950دربارش را در سال 
فخرآرائی به محافظه « رابطه ای تنگاتنگ داشت ، هم با بريتانيا 

کارترين گروه مذهبی که از عقب مانده ترين فناتيک های مذهبی 
و با افزودن اين مطلب که فخرآرائی » .می شد ، متعهد بودتشکيل 

احتماال با سفارت بريتانيا در تهران هم غير مستقيم ارتباط داشته ، می 
انگليسی ها در همه ی کارها دخالت می کردند و با «  : نويسد 

 )34 (».مرتجع ترين روحانيون در سراسر کشور، رابطه داشتند

، تيرک های بريتانيا در ) ميالدی ( در اوائل دهه ی پنجاه 
از جنگ جهانی اول ، صاحب حقوق . ايران مورد تهديد قرار گرفتند 

بنابراين ، تعجب آور نبود که اياالت . تام و تمامی برنفت ايران بودند 
مصدق در پی . متحده ، در آغاز مصدق را به سود خود ارزيابی کند 

ود تا قرارداد نفت را به مذاکراتی با شرکت نفت ايران و انگليس ب
اين امر ، باعث شد که انگليسی ها شمشير را . سود ايران تغيير بدهد 
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واشينگتن برای رفع نابرابری . از رو ببندند و شروع به تهديد کنند 
قدرت خود در خاورميانه با لندن ، زمينه های کمک و فروش اسلحه 

 به ، مصدق1951به دولت مصدق را فراهم آورد و در سال 
پرزيدنت ترومن « : يکی از مورخان می نويسد . واشنيگتن رفت 

يادداشتی برای انگليس ها فرستاد و آنان را از اشغال ايران بر 
 برای آمريکا  اما به محض آن که مصدق نقشه ی )35 (».حذرداشت 

ورود شرکت  های نفتی اياالت متحده به ايران را رد کرد ، سياست 
ناگهان ، سازمان جوان .  ت عليه مصدق چرخيداياالت متحده به سرع

CIA  و MI6 بريتانيا ، مشترکا نقشه ی سرنگونی مصدق را  
  . ريختند 

  
  

  .کاشانی وارد می شود 
  

 ، آيت اهللا ابوالقاسم کاشانی در جبهه ملی که 1952تا سال 
ائتالفی از ناسيوناليست ها بود و دولت را در دست داشت ، در 

اما به محض آن که اياالت . ق عمل می کرد موضع وحدت با مصد
متحده و بريتانيا بر مصدق شدند ، کاشانی او را ترک گفت و به 

کاشانی سازمان تروريستی زيرزمينی را اداره . مخالفان او پيوست 
می کرد ، اما در مالء عام چنين وا می نمود که هيچ رابطه ای با 

  به CIA.  آنان،  ندارد فدائيان اسالم و دار و دسته های مرتبط با
 در گزارش اکتبر سال CIA.  خوبی از قدرت کاشانی خبرداشت

، می » چشم انداز رژيم مصدق در ايران «  خود در باره 1952
  : نويسد

  
 ، گزارش 1952از زمان به قدرت رسيدن مصدق در جوالی 

. های متعددی در دست است که نقشه ی سرنگونی او را داشته اند 
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اين گزارش ها ، کاشانی و افسران ارتش رهبران اين نقشه در اغلب 
  ... ها ذکر شده اند 

درگيری خيابانی ميان نيروهای طرفدار مصدق و هواداران کاشانی ، 
   )36 (.می تواند به سختی منهدم کننده باشد 

  
در ميان نيروهائی که می توانستند « :  می گويد CIAگزارش 

 ها بريزند، جمعيت بازار ودار و دسته به وسيله ی کاشانی به خيابان
هم چون اين ، سازمان تروريست فدائيان اسالم « و » پسر او بودند 

حتی بنا به آن گزارشی که  تحليل گران » از جناج تند رو اسالمی 
CIA نوشته اند ، واحد عمليات سری CIA با کاشانی در کار بودند تا 

 1952سال » بانی درگيری خيا« نيروهای او را دقيقا برای 
 آمريکادر يادداشت های وزارت امورخارجه ی . سازماندهی کنند 

ممکن است الزم آيد که کمونيست ها را اصال به لحاظ «آمده است ، 
   )37 (».فيزيکی تنبيه کنيم 

 به کاشانی و  MI6 و  CIA ،1953 و 1952در سال های 
 پيشنهاد پول گروهی از رهبران کليدی مذهبی نزديک شدند و به آنان

و ساير امکانات اغوا کننده را دادند تا از مصدق ببرند و از شاه 
رهبران مذهبی پول   « )38 (»دوريل « بنا به گزارش . حمايت کنند 

» .گرفتند تا خط بنياگرايان را برای درهم شکستن مصدق تقويت کنند
، از انگليسی ها ، با استفاده از شبکه اطالعاتی گسترده خود در ايران

منابع شرکت نفت انگليس و ايران ، که سازمان سری جمله 
 ) CIB( مخصوص خود را داشتند و اسمش دايره اطالعات مرکزی 

البته انگليسی ها ، پيش از آن . بود ، ابتکار عمل را در دست داشتند 
که اياالت متحده وارد صحنه شود ، در عمليات سری عليه مصدق 

صلی ارتباطی با کاشانی ، در دست فعال بودند ، اما مجرای ا
پروفسور شرق شناسی و مطالعات » آن لمبتون « . ئی ها بود آمريکا

آفريقائی دانشگاه اکسفورد و افسر اطالعاتی پيشين بريتانيا که نقش 
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پشت صحنه را در نابودی مصدق ايفا می کرد ، در گزارشی که 
 کالنی از کاشانی پول« همان زمان نوشته ، تاکيد کرده است که 

 CIAو برآن است که اين پول کالن را به احتمال قوی » جائی گرفت 
)39(. تامين کرده بوده است 

 مدير عمليات سری  ،  جان والر 1953 تا 1946از سال 
به عنوان مردجوانی که » جان والر«. اياالت متحده در ايران بود 

 اغلب مسئوليت های باالئی داشت ، در جريان جنگ جهانی دوم ،
موقعيت « می نويسد » والر« . مامور خدمت در قاهره و تهران بود 

من چنين بود که در نوزده سالگی مسئول عمليات ضد جاسوسی در 
 که  جان والر در آستانه ی بيست 1946در سال » .خاورميانه بودم

 در ايران را پس از آمريکاسالگی بود ، نخستين مرکز اطالعاتی 
اد کرد که برای تاسيس آن ، از جاسوسان سابق جنگ جهانی دوم ايج

آلمانی سربازگيری کرد تا اياالت متحده را درجنگ سرد ياری دهند و 
با سران عشاير ايران ، از جمله قشقائی ها ، بخيتاری ها و کردها ، 

  . کار کنند 
ما ، در صحنه ايران ، مصدق را « : جان والر می گويد 

 والر تقريبا هيجده ساله بود و تازه به در اين زمان ،» دوست داشتيم 
ئی ها در آمريکااما چيزی نگذشت که .  در آمده بود CIAخدمت 

والر می . مخالفت با مصدق ، در کنار بريتانيائی ها قرار گرفتند 
ما نسبت به متحد قديمی خود بريتانيا ، متعهد بوديم و نفت « : نويسد 

ه والر ، يکی از نقاط اتکای به گفت» . يکی از موارد اين تعهد بود 
بازاری ها و آخوندها ، بسيار بسيار . مصدق ، مالها و بازار بودند 

به هم نزديک بودند و آخوندها بر مردم ، بخصوص طبقات زيرين 
اشتباه محاسبه ،  ر ازظصرف ن (    )40 (».جامعه ، تسلط کامل داشتند

ب ، سازمان ها و هدايت غير مستقيم و مستقيم و مشی شتابزده ی احزا
شخصيت های سياسی ، مهمترين عامل پرتاب شدن خمينی و دار و دسته 

، همين فاکتور بود )  شمسی 1357(  ميالدی 1979اش به قدرت در سال 
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 بود که تا به امروز ، کمونيست ها ، MI6  وCIAکه سرنخ آن دست 
 جنبش ناسيوناليست ها ، روشنفکران و توده های پراکنده ی آزاديخواه و
  ) م –های اجتماعی را ؛ بی رحمانه از دم تيغ اسالم سياسی گذرانده است 

جان والر بر آن است که در ميان همه رهبران مذهبی ، پر 
اهميت ترين شان ابوالقاسم کاشانی بود، که در عرض هفت سالی که 

 ، در ايران کار می کرد ، روابط CIAاو به عنوان رئيس پايگاه 
من پرتره ای از مال کاشانی با مداد « . ن داشت نزديکی با ايشا

او لحظاتی پيش من نشست و . کشيدم)  پاستيل–مداد رنگی ( شمعی 
والر می گويد کاشانی » .من از روی عکس او اين پرتره را کشيدم 

شود   CIA   کارکشته ی»  مامور«  به يک   تبديل هرگز نتوانست
عداد کافی است ، ماموری نمی شود از يک آيت اهللا که فاقد است« 

اما ، اضافه می کند که اياالت متحده و بريتانيائی ها » ورزيده ساخت 
  .   داشتند  فراوانی  کار کشته ی مصدق ماموران  ضد  در ائتالف

 بازار و آخوند  با  بعضی از اين ماموران ، در معامله ی دوجانبه« 
  : و ادامه می دهد » . ها ، بسيار تردست بودند 

  
کاشانی ... کامال معلوم بود که اين روحانی با اهميت است « 

دليلش اين بود . به من گفت که چرا از ائتالف مصدق جدا شده است 
هر دو تصور مشابهی از . که مصدق حزب توده را تحمل می کرد 

  .روس ها داشتند  و مردان مذهبی  با کمونيسم ميانه ای  نداشتند
منظورهمان آيت اهللا  (      ی خود خدا کاشانی مرد نمونه ی

اين وضع ، درست .  بود ، که به او قدرت سياسی می داد   ) م –است 
او آيت اهللا بود ، يعنی  خمينی . شبيه حقوق مسيحيت در غرب است 

روی مردم فقير ، که . حتی بر کليسا هم سلطه داشت . آن دوره بود 
در آن دوران . داشت اغلب جنوب شهری ها بودند ، نفوذ گسترده ای 

  » . آخوندها خيلی به بازاری ها نزديک بودند ) م –مثل اين دوران ( 
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 مستقيما کاشانی را کشف کرده بود ؟  جان والر ، به CIAآيا 
پول کالنی به سمت کاشانی و « . اين پرسش پاسخ مثبت می دهد 

ی ابزارهای او سرازير شده بود ، پولی که قادر بود روابط کانال ها
والر ، با لب »  .او را تغذيه کند و ميان مردم جنوب تهران پخش شود

خوب ، « : و لوچه آويزان و چهره ای گرفته اضافه می کند که 
و با احتياط در انتخاب .  آيت اهللا ها هم فاسد بودند  باالخره حتی

من فکر می کنم آيت اهللا کاشانی يک مذهبی « : کلمات ، می گويد 
اما ، به . را می بخشيد که کمی بدگمان حرف می زنم واقعی بود ، م

  هر حال ، مرد دين بودن باعث نمی شود که شما  دور واقعيت
  » ! تجارت ، يا سکس و انحراف جنسی را خط بکشيد
 با MI6و  CIA با نقش تعيين کننده ای که کاشانی داشت ،

سهولت بيشتری قادر بودند تظاهرات خيابانی عليه مصدق و 
قدرت کاشانی در ميان محله های . يست ها را سازمان بدهند کمون

کودتای نظامی . پرجمعيت تهران و مسجدها ، قابل توجه و تامل بود 
 که ميان جمعيت های CIAکه مصدق را سرنگون کرد ، با پول 

طرفدار کاشانی که به وسيله روحانيون سازماندهی شده از طرف او، 
دسته های چاقو کشان توزيع شده دسته های اوباش و آدم کش و سر

جان والر به واشينگتن برگشت تا کودتا را .  بود ، صورت پذيرفت 
از ستاد فرماندهی و با  کرميت روزولت  معروف که عمليات را در 

دو برادر ايرانی ، بوسکوئی . محل اداره می کرد ، سازماندهی کند 
، رشيديان ها ،  بودند ، با سه برادر ديگر CIAها ، که تحت کنترل 
 بودند ، به شعبان جعفری زورخانه MI6که تحت کنترل 

کارچاقوکشی که اجرا کنند بود ، پيوستند تا جمعيت خيابانی را راه 
شعبان جعفری زورخانه کار و آدم « : جان والر می گويد .  بيندازند

اما قادر . تردستی بود که در همکاری با ما کودکی رام را می مانست 
برای اين اقدام ، ما به او . عيت وسيعی را به حرکت در آورد بود جم

  » .پولی کالن داديم 
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  از طريق برادران MI6   و CIA« : می نويسد » دوريل « 
رشيديان با روحانيون محافظه کاری چون آيت اهللا بروجردی و آيت 
اهللا بهبهانی که می ترسيدند مبادا گرايش چپ مصدق امنيت ملی را به 

ارتباط وسيع تری با مالهای . ندازد ، ارتباط برقرار کرديم خطر ا
مخالفی مثل کاشانی و مکی از اعضای وقت جبهه ی ملی نيز که فکر 

 ،  از اين )41(».کرملين تسلط کاملی بر خدانشناسان دارد« می کردند 
در آن زمان ، اسالم « می گويد ، » جان والر « . طريق برقرار شد 
اما کمونيسم .  سازمان يافته سرراست نکرده بود هنوز در تشکيالتی

   )42(».و اسالم ، هرگز با هم سازگار نبودند
در اوايل دهه ی پنجاه ميالدی ، يکی از کوشش های شديد سی 
آی ا در ايران ، تقويت احساسات مذهبی عليه اتحاد جماهير شوروری 

يش های ضد اين ، مقارن با دوره ای بود که اياالت متحده ، گرا. بود 
کمونيستی اسالميست ها را در مصر ، پاکستان و ساير نقاط ، تجربه 

در ايران ، تمرکز سی آی ا مستقيما عليه حزب توده بود ؛ . می کرد 
و چيزی (   اگر چه اين حزب هرگز تهديدی واقعی به شمار نمی آمد 

شه نبود جز فرمانبر و عروسک کرملين که بنا به اسناد تاريخی ، هرگز پي
ای جز خيانت به مردم ايران و جريان های کمونيستی و دموکرات نداشته 

در اين مورد ، بجز هزاران صفحه خاطره و کتاب و سند که موجود . است 
تاريخ سی «   به   حواله می دهم خوانندگان عزيز را بخصوص است ، 

 بيست و هشت مرداد و خيانت های حزب  «بيژن جزنی و کتاب »  ساله 
مصدق کمونيست نبود و     ) م –   .ی حسن ضياء ظريفی»   هتود

. بخشی از به قدرت رسيدن خود را مديون حمايت اياالت متحده بود 
اما زمانی که در فهرست دشمنان واشينگتن قرار گرفت، سی آی ا 
کوشيد تا چهره ای از او ترسيم کند که وانمود کند به وسيله کمونيست 

 از آمريکاوص در تبليغاتی که با حمايت بخص. ها کنترل می شود 
طرف مالها عليه مصدق صورت می پذيرفت ، اين تصوير جعلی 

کوشش های تبليغی عليه مصدق ، به وسيله . بسيار عمده می شد 
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که در آينده » ريچرد کوتام « و » دونالد ويلبر « دوافسر سی آی ا 
  . به آنان خواهيم پرداخت ، هماهنگ می شد 

ائی ، اين تبليغات بسيار گسترده ، عميق و سنگين در زمان ه
  : می شدند 
  

در « آيت اهللا بهبهانی ، . حرکت بعدی ، جنگ روانی بود 
کوششی ترسناک برای روشن کردن شعله های خشم در مردم برای 

ئی ها گرفت ، آمريکابا پول کالنی که از » بی اعتبار کردن چپ 
ر مشخصات حزب توده به نامه ای با مرکب قرمز نوشت که با ذک

اينان می خواهند در سراسر « ، گفت » تهديدی وحشتناک « عنوان 
   )43 (». ايران آخوندها را به تير چراغ برق بياويزند 

  
بنا به گزارش دوريل ، سی آی ا از دو روزنامه نگار ، يکی 

خبرنگار نيويورک تايمز ، و ديگری موسوم به » که نت الو « به نام 
، به عنوان ) AP(خبرنگار خبرگزاری آسوشيتدپرس » يند آن اشو« 

 نه تنها )44(. مامور و سازماندهی و گسترش تبليغات بهره می جست
سی آی ا از آيت اهللا هائی مثل بهبهانی در گسترش وحشت از توده 
بابت آويختن مالها به تيرهای چراغ برق استفاده  می کرد ، اخوند 

دمتش بودند ، به اين وحشت دامن می های ريز و درشتی هم که در خ
. زدند و زمينه های برخورد فيزيکی با آنان را فراهم می آوردند 

زمينه های اين درگيری ، با حمالت سازمان يافته از طرف انگليسی 
آدم کش ها ، . ئی به مجامع مذهبی فراهم می شد آمريکاها و 

 حزب توده در چاقوکش ها و توده های عقب مانده ، به نام طرفداران
  : تظاهرات خشونت بار خيابانی به موسسات شيعه حمله می بردند 

  
اين سازماندهی ، ... توده های عقب مانده به خيابان ها ريختند 

کليد نقشه ای بود تا آن توده های عقب مانده  و وحشی را حاميان 
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حزب توده جا بزنند و با اين نقشه ، زمينه های کودتا برای 
 جمعيتی را  MI6ماموران .  شاه به قدرت را فراهم کنند بازگرداندن

که به صورت جعلی توده ای معرفی می کردند ، با ترکيبی غير 
متعارف از پان ايرانيست ها و اعضای حزب توده هماهنگ کردند و 
برای ايجاد چنين نمايش خشونت باری ، پنجاه هزار دالر به وسيله 

، » ريچرد کوتام « . پرداخت شد افسران سی آی ا به آنان وجه نقد 
ما با « ماموری که برای انگليسی ها کار می کرد ، می نويسد 

استفاده از اين فرصت جمعيتی را که زير سلطه خود داشتيم ، طوری 
وظيفه اين . به خيابان ها ريختيم که همه باور کنند توده ای اند 

بودند که بايد آنان گروه حمله . جمعيت ، فراتر از تحريک کردن بود 
خود را توده ای وانمود می کردند و به اين نام ، به سمت مساجد و 

مقصود « : نويسنده ی ديگری می گويد » .مالها سنگ می انداختند
آن بود که اکثريت ايرانيان را بترسانند تا باور کنند که پيروزی 
مصدق ، به معنی پيروزی حزب توده ، اتحاد جماهير شوروی و 

  » . زی است مذهب ستي
  

پس از بازگرداندن شاه به قدرت ، کوشش های فراوانی 
اما قدرت اسالم . اسالمی را به بطری برگردانند » جن « درگرفت تا 

سياسی که در دهه ی بيست ميالدی در ايران مهار شده بود ، حاال 
آرام کردن .  ، احيا شده بود  MI6 و  CIAديگر به يمن کمک های

در واقعيت امر ، نيروهائی . ی ، کار آسانی نبود اين فواره ی سياس
 سرنگون کردند ، دقيقا همان نيروهای 1979که شاه را در سال 

 او را به قدرت باز 1952زنجير گسيخته ای بودند که در سال 
، ) ساواک ( در دهه ی پنجاه ميالدی ، سازمان امنيت شاه . گرداندند 

را زير نظر بگيرد ، آن ها را با همه ی توان کوشيد تا اسالميست ها 
   قرون بخرد ، فاسد کند ، يا ؛ در غير اين صورت ، مالهای

فريدون هويدا سفير سابق . وسطائی ، از جمله خمينی را خنثی کند



  
  

  بازی شيطان .  189
  

 

 
 
 

ايران در سازمان ملل که برادرش سال ها به عنوان نخست وزير به 
 به در دوران حکومت شاه ، دولت« شاه خدمت کرده بود ، می گويد 

بخشی از اين پول ها « . و می افزايد » .روحانيون هم حقوق می داد 
را از طريق برادرم به روحانيون می دادند ، بخشی را نيز ساواک 

و ساواک در ميان روحانيان عوامل . مستقيما به آنان می پرداخت 
با اين حال ، شاه ترجيح می داد اسالم را به »  . خود را داشت 
بنابراين ، وقتی در اواسط دهه ی . گ گذشته حفظ کند عنوان مرده ري

هفتاد ميالدی جنبش عليه شاه به صورتی جدی شروع شد ، شاه و 
   می بسياری از چاپلوسان دوروبرش نمی دانستند از کجا دارند

 ، کاشانی رفته رفته از نظر ها پنهان 1953پس از سال  . خورند 
نی ، اسالم سياسی کين توز و اما شاگرد ارشد او روح اهللا خمي. شد 

او ، تازه در آغاز پيمودن پله های . سرسخت جديدی را توليد کرد 
  . قدرت بود 

دهه های چهل و پنجاه ميالدی ، تازه سال های شکل گرفتن 
نظريه های سياسی خمينی ، دچار تناقض و جزر و مد . خمينی بود 

م ، حامل اگر چه نوشته های او در جريان جنگ جهانی دو. بود 
رضا شاه بود که سرانجام در سال » ديکتاتوری سياه « نفرت از 

 ، اما به )  م –به وسيله انگليسی ها (    از سلطنت خلع شد 1941
يعنی (   .طور غريزی طرفدار حکومت اسالمی در ايران بود

به همين دليل و با    ) م –ديکتاتوری سياه ديگری ،  منتها از نوع مذهبی 
 تناقض سياسی ، به کاشانی ، نواب صفوی و فدائيان اسالم حمل همين

. تمايل پيدا کرد و به پااليش نقطه نظرهای تند روانه ی خود پرداخت 
موضع سياسی خود « : باقر معين بيوگرافی نويس خمينی می نويسد 

  روحانيت و فدائيان اسالم خمينی ، در اين دوران جائی ميان نهاد 
،  محافظه کار حمايت می کرد بروجردی  اهللا خمينی از آيت » بود 
  :  اما 

  



  
  

  بازی شيطان  . 190
  

 

  
 
 

به شدت با سکوالريسم مخالف بود و حکومت مطلق اسالمی و 
به بيان ديگر ، . فعاليت برای ايجاد چنين حکومتی را قبول داشت 

احتماال پس از مالقاتی که با نواب صفوی داشت ، جذب عقايد فدائيان 
ن بيوه ی او ، اغلب به خانه ی اسالم شده بود که به گفته ی آخري

)48 (».خمينی می رفت

  
  . کاشانی ، الگو و سازنده ی خمينی بود 

  
يکی ديگر از عقربه هائی که شاخص عقايد سياسی خمينی در 

 -1962(آن دوران بود ، اين بود که آيت اهللا ابوالقاسم کاشانی 
با  ، 1945را به شدت می ستود ؛ آيت اللهی را که از سال ) 1882

خمينی اغلب به خانه ی ... فدائيان اسالم در رابطه تنگاتنگ بود 
در بسياری . کاشانی می رفت و جسارت و استقامت او را می ستود 

از امور ، مثل مباحث ضد استعماری ، جهانی شدن اسالم ، فعاليت 
   )49(.های سياسی و مردم ، مورد مشورت کاشانی بود

  
، خمينی با  ) 32داد  مر28 ( 1953در جريان کودتای 

تروريست های فدائيان اسالم کار می کرد و حتی پس از آن که 
کاشانی بر آن شد تا با آنان فاصله بگيرد ، به ارتباط خود با فدائيان 

با اين حال ، روابط نزديک خمينی و کاشانی به .  اسالم ادامه داد 
رفتن با قوت خود باقی ماند و خمينی رهنمود کاشانی را در فاصله گ

مصدق و حمايت از بازگرداندن شاه به قدرت ، پذيرفت و از آن 
با وجود اين ، خمينی وابستگی هايش را با فدائيان اسالم . تبعيت کرد

حفظ کرد و در کوشش عبث برای جلوگيری از اعدام نواب صفوی 
اما ، اين آيت اهللا . در اواسط دهه ی پنجاه ميالدی ، دخالت کرد

به نظر او ، .  آموخت 1953ای بسياری از تجربه حسابگر ، درس ه
کاشانی و فدائيان اسالم ، زيادی سياسی بودند و رابطه ی بسيار پر 
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از سوی . اهميت خود با علمای شهر مقدس قم را از دست داده بودند
    جهان   به رهبر شيعيان که معروف (    ديگر ، آيت اهللا بروجردی 

له ی بسياری داشت نيز ، به عنوان رهبر و باسياست فاص    ) م –بود 
وقتی خمينی دوباره به قم بازگشت و . مذهبی مورد ستايش خمينی بود 

پناه گرفت ، ده سال بعدی را صرف متحد کردن عناصر سياسی و 
او ، دوباره در سال های . مذهبی برای ايجاد جنبش شيعه کرد 

اه را  در صحنه ظاهر شد و بنای مخالفت با ش1964 و 1963
  . گذاشت 

در اين معرکه ، اياالت متحده ، همه چيز را در باره اسالم 
شاه را به ايران بازگرداند و . ايران به بوته ی فراموشی سپرد 

واشينگتن توسط شرکت های بزرگ نفتی خود ، . احساس امنيت کرد 
بر صنعت نفت ايران مسلط شده بود و با همه ی توان برای ساختن 

، به او ) ساواک (  پليس و سازمان امنيت مخوف شاه ارتش ، نيروی
کمک کرد و عليرغم کمک بعضی روحانيون در برانداختن مصدق ، 
امپراتوری شاه کمترين تمايلی به تقسيم قدرت با جريان هائی مثل 

بنابراين ، . ليبرال ها ، بازرگانان ، يا روحانيون از خود نشان نداد 
کردند و قدرتی به هم رساندند و اسالميست ها بيخ گوش او رشد 

  . ناگهان زير آبش را زدند 
داستان اسالم سياسی و جوانه زدن اتحادش با اياالت متحده ، 

جمال عبدالناصر که . حاال ديگر به سمت جهان عرب چرخيده بود 
 کانال سوئز بود ، روياروئی سختی را درجنگ 1956فاتح جنگ 

اخوان . ر ، نمايندگی می کرد سرد با نظريه پردازان دولت آيزنهاو
. المسلمين مصر در هم شکسته بود و ناچار شده بود به تبعيد برود 

برای متوقف کردن ناصر ، و برای حمايت از نيروهای ضد 
کمونيست و ضد ناسيوناليست در سراسر جهان عرب ، اياالت متحده 

  . به عربستان سعودی رو کرد 
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  سلطان اسالم
  
  
  
  
 

احمقانه ی صريحی ه هرگز حرکت ئی ها در اين است کآمريکاا  نبوغ شم« 
شما فقط حرکات احمقانه ی پيچيده ای می کنيد که ما را به . انجام نمی دهيد

حيرت می اندازد ؛ چندان که امکان دارد ما را احتماال دچار ترديد کند که 
  –» .حلقه ای اين وسط مفقود شده است

  1957جمال عبدالناصر  
  

 ژنرال خوب و رئيس جمهوری فروتنی ،ديويد آيزنهاوردوايت 
  . بود ، اما در مطالعات اسالمی فقير بود 
 کانال سوئز ؛ پس از 1956 يکی از نتايج فوری جنگ 

 آيزنهاور در جهت مجبور کردن اسرائيل برای عقب نشينی از دخالت
 فرانسوی عليه –صحرای سينا و خنثی کردن توطئه ی انگليسی 

لناصر در مصر ، اين بود که فرصتی برای اياالت متحده جمال عبدا
به . پيش آمد تا روابطش را با ناصر و ناسيوناليسم عرب بهبود بخشد 

جای اين اما ، آيزنهاور به وحدت با عربستان سعودی و ساختن 
يان اسالمی گرايش پيدا کرد و به بنياد گرااستحکاماتی ارتجاعی با 
. دين اصلی خود در جهان عرب پرداخت ارزيابی آنان به عنوان متح

، عربستان 1970پيش از مرگ نا به هنگام جمال عبدالناصر در سال 
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 در منطقه ، در خدمت آمريکاسعودی به مثابه باروی محافظ نفوذ  
همانگونه که فرانکلين روزولت پيش از آيزنهاور . اياالت متحده بود 

االت متحده است ، ادعا کرد که نفت عربستان ستون استراتژيک اي
 هم بنياد و اساس روابط دوستانه ی اياالت متحده با عربستان آيزنهاور

 ، بنياد آيزنهاوراما . را ، اهميت ثروت نفتی آن کشور ارزيابی کرد 
اين روابط دوستانه را به گرفتار کردن اياالت متحده در وحدت با 

 گذاشت که در آيزنهاور جريانی را پايه. نقطه نظرهای اسالمی کشاند 
سنگ بنای . دولت های کندی ، جانسون و نيکسون هم ، ادامه يافت 

سياست خاورميانه ای دولت های اياالت متحده را ، دکترين آيزنهاور 
در نتيجه ی عمل فرانکلين روزولت ، آيزنهاور اعالم کرد . گذاشت 

 در خاور ميانه ، آمريکاکه هدف همکاری های اقتصادی امپراتوری  
آيزنهاور .  حفظ و توسعه ی ثابت نفوذ در منطقه بر آورده می شود با

  خالء موجود خاورميانه ، پيش از آن که به چنگ روسيه« گفت 
 رئيس جمهوری در )1(.بيفتد ، بايد به وسيله ی اياالت متحده پر شود

هر کشوری «  به کنگره فرستاد ، قول داد 1957پيامی که در ژانويه 
 مورد تجاوز علنی و کنترل کمونيسم بين المللی قرار که در خاورميانه

اياالت متحده به آن ملت کمک ،   )2(بگيرد و از ما تقاضای کمک کند
در دفاع از اين دکترين ، آيزنهاور » .نظامی و اقتصادی خواهد کرد

ملک سعود را برای ديداری رسمی به اياالت متحده دعوت کرد و 
عودی ، شخصا برای استقبال از او به برای تاکيد براهميت عربستان س

ملک سعود هم در کمال مسرت و مباهات ، بر . فرودگاه رفت 
  . دکترين آيزنهاور صحه گذاشت 

برای آيزنهاور بسيار با اهميت و پر معنی بود که عربستان را 
چرا که يک چهارم نفت جهان ، زير . گنجينه ای بی پايان ارزيابی کند

اما به نظر آيزنهاور ، از عربستان .  شده بودشن های عربستان ذخيره
در . سعودی بايد بيش از يک گنجينه حفاظت و حمايت می شد 

ارزيابی های واشينگتن ، نقش عربستان سعودی به عنوان مرکز 
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 می توانست چون لبه ی تيز شمشيری – و اسالمی گرائی –اسالم 
 مثل جنبش عليه اتحاد جماهير شوروی و جنبش های ناسيوناليستی ؛

 که تکيه گاه شان شوروی بود ، نقش پراهميتی را ايفا ؛عبدالناصر 
  . کند 

 ، آلن دالس  مدير سی آی ا ، و  وزير امور خارجه آيزنهاور
اياالت متحده جان فوستر دالس ، ضمنا نقشه ريخته بودند تا با جنبش 

وهابی های عربستان هم ) پان اسالميک ( وحدت جهانی اسالم 
را ايجاد کنند ، و آلن دالس مدير سی آی ا  به طور سری وحدتی 

عربستان سعودی را به بازسازی اخوان المسلمين عليه عبدالناصر 
رئيس جمهوری می ترسيد که مبادا اتحاد جماهير . تهييچ می کرد 

تبديل به « شوروی بکوشد مصر تحت سلطه ی جمال عبدالناصر را 
  :  آيزنهاور ندا داد که .کند  » مرکز جهانی شرارت اسالمی 

  
در آزمودن هر وسيله ای برای ايجاد تحرک در اين جهت ، ما 
بايد امکانات الزم برای تبديل کردن عربستان سعودی به نقطه ی 

پادشاه در اين مورد تصميمی . مقابل عبدالناصر را فراهم آوريم 
   کمونيست حداقلش اين است که ملک سعود ضد. منطقی گرفت 

ايگاه و زمينه ی مناسب مذهبی دارد و در ميان همه ی ملت است ، پ
)3(. های عرب ، دارای جايگاه واالئی است 

  
  . عقيده ی معيوبی بود
  اين بود که فکر می کرد اتحادآيزنهاوراولين ايراد نظريه 

. جماهيرشوروی در صدد تامين منافع سرشاری در خاور ميانه است 
و اين تلقی که شوروی ها ممکن . د اين نظر، شديدا اغراق آميز بو

است سعی کنند اسالم را در آغوش بگيرند ، به شدت از مرحله پرت 
واقعيت اين بود که مسکو سعی می کرد از کشورهای ضد . بود

اين . کمونيستی شمالی ، مثل ترکيه ، ايران و پاکستان ، بجهد 
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ن  بر جها جوی راه هائی برای تاثير گذاشتن سياست، در جست و
،  تقويت روابط با جمال 1958عرب ، و بخصوص پس از  

عبدالناصر ، به اميد پيوند دادن دولت انقالبی با مصر ،  به قصد 
اما ، نه دولت مصر طرفدار کمونيسم بود ، نه . ايجاد اتحاد عرب بود 

 )4 (.دولت عراق ، و وحدت عراق و مصر هم هرگز تحقق نيافت
 جماهير حتمال وجود داشت که اتحادعالوه بر اين ، اگر چه اين ا

شوروی ، با تاکيد بر ناسيوناليسم ، تمايلی به تحقق پان عربيسم داشته 
باشد ، مسکو می ترسيد که کار خيزش اسالم به مرزهايش در آسيای 

پس عالقه ای به توسعه و ترويج پان اسالم در . مرکزی بکشد 
 واقعيات ، آيزنهاور با اين حال ، هيچ يک از اين. خاورميانه نداشت 

  . نداشت را از دنبال کردن وحدت با رياض ، باز
از اين گذشته ، انديشه ی ايجاد وحدت اياالت متحده و 
عربستان سعودی بر اساس اسالم ، از توجه به اين حقيقت غافل بود 

جيمز . مسلمانان جهان نداشت ميان که ملک سعود هيچ اعتباری در 
سال ،  )5(ی اياالت متحده که در دهه ی هفتادآکينز، ديپلمات کارکشته 

: ها به عنوان سفير در عربستان سعودی خدمت کرده بود ، می گويد 
ملک سعود آدم ضعيف النفس ، کودن و فاسدی بود که چاپلوسان 

اسناد و شواهد (   . خوش گذران درباری هم محاصره اش کرده بودند 
 خود مامور بوده اند ، و گزارش های شرق شناسانی که اغلب تاريخی ،

هزاران صفحه از خاطره نويسی های گوناگون ، نشان می دهند که شاهان 
سلسله قاجاريه و پهلوی ، بخصوص پهلوی دوم به نام محمد رضا و خانواده 

اسناد ديگری هم وجود      ) م –ند  شان نيز ، دچار بيماری مشابهی بودها
ا آدم نادانی بود که فقط درک دارند که نشان می دهند ملک سعود اساس

،  سعود به طرز گسترده ای هرزه. مه آلودی از دنيای مدرن داشت 
معتاد جنسی ، می خواره و همواره در پی لذت جويی بود که خدمت 

 می کردند ، هم الکل فراهم می آوردند پااندازیگزارانش ، هم برايش 
دند ، مدام به تا حداقل در ده عشرتکده ای که برايش آماده کرده بو
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 و کاست ، نه تنها  همين شرايط  را ، بدون کم(   . عيش و نوش بپردازد 
خاندان های قاجار و پهلوی داشتند ، بلکه آخوندهای حاکم بر ايران ، 

 در ابعاد وسيعی دارند 1357ازبزرگ و کوچک ، از انقالب ضد سلطنتی 
، در اين سفره ی و حتی پاسداران و محافظان و دور و بری هاشان را هم 

از ) 6(ملک سعود بيش از صد فرزند    ) م –شريک کرده اند ! گسترده 
همسران بی شمار و صيغه هايش دارد که در اين صورت به طور 

 و خواننده ی آشنا به تاريخ   (  . غيررسمی پدر کشور خويش است
ی ايران را ، بی اختيار به ياد ناصرالدين شاه  و ماجرای قصر فيروزه م

گذشته از همه ی اين ها، و با چنين پرونده ای ، ملک    ) م –اندازد 
سعود کوچکتر از آن بود که سازنده ی امپراتوری خاورميانه باشد ، 

 که آدم به محافظه کاران جهان اسالم نظر داشته  بخصوص وقتی
  . باشد 

با اين وجود ، ملک سعود به عنوان پادشاه عربستان که قلمرو 
مدينه ؛ دو شهر مقدس اسالمی را در بر می گرفته است ، او مکه و 

با آغاز جنگ سرد ، . مدعی متولی گری دو حرم اساسی اسالمی بود 
نقش عربستان سعودی به مثابه مرکز جهانی اسالم ، در تفکر 

اگر . استراتژيک اياالت متحده ، موقعيت بازهم حساس تری پيدا کرد 
داشت بدبينانه است ، اما ملک چه ممکن است بعضی بگويند اين بر

سعود خود را پادشاه اسالمی تصور کرد و اين چهره پردازی ، 
عربستان  «   :آيزنهاور نوشته است . آيزنهاور را کفايت می کرد

و دليل    » .سعودی مکان های مقدس جهان اسالم را شامل می شود
    )7(».شاه می تواند تبديل به رهبر روحانی شود«   آورده است که 

فکر ساختن رهبر اسالم از ملک  ، » ناتان سی تی نو« به گزارش 
سعود ، استراتژی مشترکی با بريتانيای کبير بود که اسمش را گذاشته 

 که    اصرار می ورزيد آيزنهاور    ») .  OMEGA( اومگا  بودند 
کوشش های ما بايد در جهت جدا کردن عربستان سعودی از مصر « 

زمانی که ملک سعود از رهبر مذهبی وهابی ها     )8(».متمرکز شود
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فتوای حاکميت اسالمی و ممنوع اعالم کردن کمک گرفتن کشورهای 
اسالمی از بلوک شوروی را گرفت ، بيش از پيش در جهت اجرای 

  . نفشه ی خود به وجد آمدند 
در » استراتژی اسالم « کوششی جدی برای وصله پينه کردن 

پيرو « ناتان سی تی نو می گويد   . ورکرد  ظه1957اوائل سال 
نشست ملک سعود و آيزنهاور ، دولت به تقويت اسالم به مثابه 
باروئی عليه کمونيسم و گسترش نفوذ خود در خاورميانه ، بيش از 

که محقق روابط اياالت متحده و  ناتان سی تی نو   » .پيش ادامه داد
در اواخر ژانويه  «   :د عربستان در دوره آيزنهاور بود ، می نويس

ی » کميته کار «  ، شورای امنيت ملی را به فکر انداخت تا 1957
را برای تلفيق جريان های اسالمی که سازمان های اجتماعی ، 

 مثل اخوان صوفی در خاورميانه و ؛فرهنگی و گروه های مذهبی 
ن را در بر می گرفتند ، ايجاد کند تا بتواند کار سازماآفريقا شمال 

های اطالعاتی اياالت متحده را برای هدف گيری های تبليغاتی تسهيل 
   )9(». کند

دونالد « کارشناس سی آی ا در امور اسالم ، در آن زمان 
بود که از ماموران اجرائی برای هموار کردن سازماندهی »  ويلبر

 جان ويلبر.  عليه دکتر محمد مصدق در ايران بود1953کودتای 
نشسته ی سی آی ا که از ستاد سی آی ا بر جريان ازماموران باز 

ويلبر،  : ، می گويد   )10(کودتا عليه مصدق نظارت عالی داشت 
اطالعات زيادی در مورد اسالم داشت ، اما در خاطراتش به نام 

 با حجب و فروتنی از نقش آن زمان خود  ، »حادثه های خاورميانه «
  : در مقوله ی اسالم سخن می گويد 

  
کی از مقوله هائی که من مدام در زمينه اش فعال بودم ، ي« 

برای آن که بهتر از . موضوع اسالم و مسلمانان در خاورميانه بود 
من کسی را پيدا نکرده بودند ، من مامور متخصص در مورد اسالم 
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، من مامور هماهنگی ماموران کميته کار  1957در بهار سال . شدم 
از آن نيز مسئول هماهنگی گروه مطالعات در مقوله اسالم بودم ، پس 

در صحنه و در ستاد ، پرونده های بسياری را مرور . اسالم شدم 
کردم و مطالب کتبی و اطالعات بسياری را در جريان سفرهايم گرد 

اسالم در « آوردم و رساله های بسياری نوشتم که از آن جمله بودند 
. ، و غيره » ر افغانستان اسالم د«،  »اسالم در پاکستان« ، » ايران 

عالوه بر خسته کننده بودن جمع آوری و تدوين اين مطالب ، نقش 
اصلی اين نوشته ها روشن کردن خط و مشی گروه های کار،  با 

   )11(». گروه های اسالمی بود 
  

ويلبر در اين مرور و مطالعه ی اجمالی ، اين وظيفه را هم 
ا تا قلب جمهوری های مسلمان داشت تا دامنه مطالعات و تحقيقاتش ر

نشين اتحاد جماهير شوروی نيز گسترش دهد تا بتوانند آنان را عليه 
در اواخر  تبليغات  هماهنگی . اتحاد جماهير شوروی برانگيزانند 

برای به نمايش در آوردن هدف ها و خواسته های « دهه ی پنجاه 
يف اين کميته هم ، از جمله وظا   )12(»کمونيست ها در مقابل اسالم 

  . کار بود 
آيزنهاور ، کارشناسانی را هم که با سی آی ا نبودند ، ولی در 

مقوله ی اسالم تخصص داشتند ، وارد بازی کرد ، که از آن جمله  
می توان شرق شناسان برجسته را که بعضی شان در کنفرانس 

اين ، همان . دانشگاه پرينستون موقعيت شاخصی داشتند ، نام برد 
يشی بود که اخوان المسلمين و سعيد رمضان نيز در آن شرکت هما

به خاطر تجربه و درجه ی کارشناسی   ، داشتند و به قول سی تی نو
  : شان ، شرايط ممتازی هم داشتند 

  
دولت آيزنهاور ، هزينه و مديريت کنفرانسی در واشينگتن را 

ه از به عهده گرفت که در آن تاريخ شناسان معروف خاورميانه ، ک
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کارشناس تاريخ عثمانی ؛ » خليل اينالچيک « جمله در ميان ايشان 
شورای . که  بعدها استاد دانشگاه شيگاگو شد نيز ، حضور داشتند 

امنيت ملی ، مدام از اين گونه کنفرانس ها  با شرکت متخصصان 
برپا می کرد تا بتواند تحليل های مشخص از شرايط موجود در خاور 

. ان سخنرانی ها و مباحث ، جمع آوری و تدوين کند ميانه را از مي
نمونه قابل توجهی از اين تحقيقات خاور ميانه ای در جريان اوج 
گيری جنگ سرد ، که به وسيله کارشناسان شورای امنيت ملی 

)NSC (  فراهم آمده ، به صورت مدون در کتابخانه ی آيزنهاور
ارک  روشن می کند که  براساس اين مد ، برنارد لوئيس. وجود دارد 

چگونه می توانستند از دراويش نقشبندی قفقاز ، در داخل شوروی به 
)13 (».عنوان ستون پنجم استفاده کنند

  
 يوسف ياسين و محمد –مشاوران نزديک به ملک فيصل 

 طرف های مذاکراتی از جانب عربستان سعودی با –سرور سبحان 
 ياسين که اصال   )14 (.بودندجان فاستر دالس وزير امور خارجه 

واقع در سواحل دريای مديترانه بود ، » التاکيا « سوريه ای و اهل 
آب زيرکاه وعياری بود که رابطه ی تنگاتنگی با اطرافيان شاه داشت 
و نخستين بار به توصيه سياستمداران سوريه ای به عربستان رفته 

. گی می کرد او ، عاليق اقتصادی ابن سعود را در دمشق نمايند. بود 
ياسين ، با استفاده از پول سعودی ها و روابط خود در سوريه ، در 

سی آی ا .   سوريه را واژگون ، يا متزلزل کند نظر داشت حکومت
 آغاز کرد 1957 و 1956هم ، عمليات مخفيانه ای را از سال های 

 ، ياسين در توطئه 1958در سال   )15 (.تا دولت سوريه را ساقط کند
.  سعودی ها برای کشتن جمال عبدالناصر داشتند ، دست داشت ای که

قرار بود اين توطئه در پرواز پرزيدنت ناصر از دمشق صورت 
وجود اين نقشه را ، رئيس اطالعات ارتش سوريه اعالم و . پذيرد 

اعتراف کرد که عربستان سعودی به او يک ميليون و نهصد هزار 
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. وطئه رشوه پيشنهاد کرده بود پاوند انگليس برای کمک به اجرای ت
اين ، آخرين توطئه مشترک اياالت متحده و عربستان سعودی عليه 

، جالب تر از همه  در اين ماجرا.  رهبران ناسيوناليست عرب نبود
سرور برده ی آزاد شده ای بود که در . نقش محمد سرورسبحان بود 

ئول اواخر دهه ی چهل معاون وزارت امور مالی عربستان و مس
. پرداخت پول از طرف سعودی ها به اخوان المسلمين در مصر بود 

در دهه ی پنجاه ، محمد سبحان سرور به مقام وزارت مالی و نزديک 
در دهه ی شصت ، محمد . ترين مشاور ملک سعود رسيد 

سرورسبحان ، در اداره ی اقدامات جهانی عربستان سعودی در جهت 
تا آفريقا ی اسالمی ؛ از د گرابنياتوسعه و هماهنگی گروه های 

معلوم نيست که آيا  . يافتاندونزی ، موقعيت بسيار قدرتمندی 
   پذيرفته ،  صورت مذاکرات سرور و دالس بر سر اخوان المسلمين

اما ، آنچه معلوم است ، . يا ؛ اگر چنين بوده ، چه ابعادی داشته است 
سعودی که آن اين است که در وحدت اخوان المسلمين با عربستان 

زمان بزرگترين کمک مالی را از عربستان دريافت می کرد ، اياالت 
متحده در جنگ سرد اخوان المسلمين را در رديف هم پيمانان خود 

  . ثبت کرده بود 
 در حمايت آمريکادر پاسخ به اين پرسش که تصميم و سياست  

يکی از گروه عربستان سعودی عليه ناصر ، از چه قرار بوده است ، 
از مقام های عالی رتبه ی سی آی ا که آن زمان مامور خدمت در 
خاور ميانه بود ، به طور خالصه جنگ سرد را چنين استدالل می 

چه انتخاب ديگری داشتيم ؟ ملک حسين را ؟ موضوع « : کند که 
درک ما . جنگ سرد در آن زمان تعيين کننده بود . جنگ سرد بود 

ليست ، ضد غرب ، و عليه پيمان بغداد از ناصر اين بود که سوسيا
اقدامات سعودی در جهت . ما ، بايد تضاد او را پيدا می کرديم . است 

اسالميزه کردن منطقه ، به نظر ما بسيار توانمند و موثر می آمد و 
ما می . ما دنبال همين می گشتيم . احتمال موفقيتش را هم می داديم 
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 موثری عليه کمونيسم داشته خواستيم متحد قدرتمند و با نفوذ و
   )16 (».باشيم

يکی از نتايج اقدامات آيزنهاور در دهه ی پنجاه برای تبديل 
   به باروئی عليه کمونيسم ، برخاستن  سعودی کردن عربستان

در جست و جوی راهی برای باال بردن . خانواده ی بن الدن بود 
 های مقدس در اعتبار و قدر و منزلت سعودی به مثابه متوليان مکان

مکه و مدينه ، دوايت آيزنهاور موافقت کرد تا نيم ميليون دالر برای 
مطالعات مقدماتی در مورد کشيدن خط آهن برای انتقال زائران به 

مکه به اين دليل در مرکز توجه بود که مرکز . ، هزينه شود  مکه
ملک سعود ، شيخ محمد بن الدن . فرهنگ اسالمی ارزيابی می شد 

در . ه خدمت گرفت تا ناظر بر بازسازی مسجد بزرگ مکه باشد را ب
جريان اين قرارداد چرب بود که بن الدن ها ثروت بی کران خود را 

  . توسعه دادند
  
  

   اخوان المسلمين به عربستانتمهاجر
  

در آغاز ، عربستان سعودی فقط به لحاظ مالی اخوان المسلمين 
، خود عربستان تبديل به 1954اگر چه پس از .  را حمايت می کرد

وقتی جمال . يکی از مراکز اصلی عملياتی اين سازمان شد 
عبدالناصر به تشکيالت اخوان المسلمين در مصر ضربه ای شکننده 
زد ، سعودی به آنان پناه داد و بسياری از آنان ، به صورت گسترده 

 اين مهاجرت بزرگ ، به اين دليل. و انبوه  ، به عربستان گريختند 
رخ داد که اياالت متحده از ناصر نوميد شده و به سعودی ها رو کرده 

 ،اعضای اخوان المسلمين در جده سامان گرفتند که در اين شهر. بود 
 رو به کار تجارت پرداختند و در رياض و مکه و مدينه ، به تند

در نيم قرن بعدی ، عربستان . ترکردن جنبش وهابی دست زدند 
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اخوان المسلمين شد که همه ی امکانات سعودی چشم و چراغ 
.  تدارکاتی و مالی گسترده خود را از آن کشور تامين می کردند 

ديويد النگ  که مامور خدمت در بخش اطالعات و مطالعات وزارت 
   کارهای يکی از احمقانه ترين«   : امور خارجه بود ، می گويد

 اما در آن . بود  دعوت اخوانی ها به عربستان سعودی فيصل ، 
   خود در آن زمان ، همه ، مثل. زمان ، اين کار اجتناب ناپذير بود 

    )17(».فيصل هم از آن جمله بود. ما ، با کمونيسم می جنگيدند 

فيصل ، که اين زمان وليعهد بود و در دهه ی شصت در جريان 
کودتای درباری به پادشاهی رسيد ، بسيار سفسطه بازتر ، حيله گرتر 

  . شن تر از شاهی بود که به دست او برکنار شده بودو رو
اخوان المسلمين ، به مثابه سازمان سياسی گسترده ای که بنا 
داشت مرکز خليفه گری مسلمين جهان را ايجاد کند ، هم متحد 
. سعودی ها بود ، هم تهديدی برای عربستان سعودی ارزيابی می شد

سعودی ها «   : می گويد   ، )18(، استاد دانشگاه جرج تاونجان ول 
اياالت ( چندان از اخوان المسلمين خوش شان نمی آمد ، اما اگر ما 

و سعودی ها ، می ترسيديم ناصر را بکشيم ، اخوان ) متحده 
عربستان سعودی ، درسياست . المسلمين تنها برگ برنده ی بازی بود 

 در خارجی خود ، از اخوان المسلمين به عنوان ابزاری عليه ناصر
مصر ، سوريه و عراق استفاده کرد ، پايگاهش را در سودان سازمان 

 جائی که با گروه اسالمی  ابول عال –داد ، در افغانستان و پاکستان 
، به تهييج آن پرداخت ، و حتی برای دخالت  – مودودی هم پيمان بود

جماهير شوروی هم ، اين  در جمهوری های آسيای مرکزی اتحاد
اما از نظر داخلی ، خانواده ی سلطنتی .  کارگرفتسازمان را به

ری « . عربستان سعودی ، اعمال اخوان المسلمين را بر نمی تافتند 
 رئيس دايره ی سی آی ا  در 1977 تا 1970که از سال » کلوز

خانواده سلطنتی ، اخوان المسلمين «    می گويد   )19(.عربستان بود
 و سودان و نقاط ديگر ، تحمل را در رابطه با عمليات شان در مصر
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و تقويت می کردند ، اما شديدا با اقدامات آنان در داخل خاک 
  » . عربستان سعودی مخالف بودند 

ئی که آمريکا يکی از ورزيده ترين عرب شناسان  هرمن آيلتس
  : بود ، می گويد   در عربستان سعودی  سفير اياالت متحده سال ها

.  سعودی ها مخالف همه ی احزاب بودند همان طور که می دانيد ،« 
و رژيم سعودی در اواخر دهه ی بيست ، نه مستقيما با اخوان 
المسلمين ، بلکه با اخوان قبايلی که خشک انديش تر از آنان نبودند و 
از بابت اهميت اسالم با کارهائی که حسن ال بنا و اخوان المسلمين 

لفت با ناسيوناليسم به در مصر و سوريه انجام می دادند ، در مخا
با اين  . خط قرار می گرفت  عنوان عامل ايجاد وحدت ، در يک 

حال ، تمايلی نداشتند که اخوان المسلمين ، يا هر نيروی سياسی 
آنان مايل . ديگری ، خود را در عربستان سعودی سازمان دهی کند

نبودند اجازه بدهند هيچ گونه حزب سياسی ، از جمله احزاب سياسی 
حقيقت آن است که در    )20(» .اسالمی ، در عربستان فعاليت کنند

، زمانی که حسن ال بنا کوشيد تا شاخه ی اخوان  1946سال 
المسلمين را در مکه داير کند ، مقام های سعودی بی هيچ تعارفی زير 

)21 (.بار نرفتند

اگر چه سعودی ها برای جلوگيری از تبديل شدن اخوان 
ان نيروی سياسی در عربستان سعودی معيارهای المسلمين به عنو

سختی گذاشتند ، اخوان المسلمين به صورت نيمه مخفی به کارش در 
بسياری شان به کار تجارت اشتغال ورزيدند و . آن کشور ادامه داد 

عده ای شان . بانک ها و شرکت هائی زدند تا ثروت شان بيشتر شود 
 رئيس  ری کلوز. ی شدند هم به صورت نفوذی وارد رسانه های خبر

در عربستان سعودی ، با اشاره به کتاب صريح   دايره ی  سی آی ا 
، او را به عنوان » جمعيت اخوان المسلمين « به نام  ريچرد ميچل 

من از طريق «   : يکی از افراد کليدی معرفی می کند و می گويد
 ، ديک ميچل تنها عضو اخوان المسلمين را که هرگز نمی شناختم
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سردبير روزنامه ی ال . اسمش محمد صالح الدين بود . مالقات کردم 
 سال هائی را در مصر گذرانده .در سودان متولد شده بود . مدينه بود 

تا زمانی تحمل ، حضور او . بود و همه اخوانی ها را می شناخت 
  خيلی از اعضای اخوان  » .می شد که عليه کمونيسم می نوشت

و در شبکه ی  يافتند  به مراکز عالی آموزشی راه  هم ،  المسلمين
با اين حال ، به عنوان جمعيتی .  دانشگاه های اسالمی نفوذ کردند

مخفی عمل می کردند ، عضويت شان را مخفی نگه می داشتند و در 
  .های سعودی حضور غير علنی داشتند بسياری از نهاد

شگاهی ، اخوان المسلمين می توانست از طريق شبکه های دان
عربستان سعودی هرگز . امن ترين موقعيت و جايگاهش را پيدا کند 

 و فقط می توانست در معيارهای ارزشی  نظام آموزشی باالئی نداشت
در .  تربيت کند کشور ، آخوند  در ميان جوانان سراسر  وهابی ، 

يکی . دهه ی شصت ، عربستان سعودی توانست دو انستيتو ايجاد کند 
، آن ديگری   تاسيس شد1961سالمی مدينه بود که در سال دانشگاه ا

 به وجود آمد و تبديل 1967دانشگاه ملک عبدالعزيز بود که در سال 
دانشگاه اسالمی مدينه . به مرکز روشنفکری طيف راست اسالمی شد 

کارخود را با  مودودی  پاکستانی ؛ از نظامی کاران اسالمی ، به 
ی خواست در مقابل دانشگاه هزارساله عنوان معتمدترين آدمی که م

االزهر قاهره که جريان اصلی سنت اسالمی بود ، دکانی ديگر باز 
خانواده سلطنتی ،  اخوان المسلمين و وهابی ها    )22 (.کند ، آغاز کرد

پس . را قانع کردند که دانشگاه االزهر بسيار به ناصر نزديک است 
عده ی قابل توجهی از . را پذيرفتند آنان با اشتياق ايجاد دانشگاه مدينه 

مدرسان اسالمی وابسته به اخوان المسلمين ، يا متمايل به آنان ، 
  . ار خود گرفتند تيموقعيت های حساس دانشگاه مدينه را در اخ

که دهه ها از چهره های اصلی »  شيخ عبدالعزيز بن باز« 
ين سياست طيف راست اسالمی در عربستان سعودی بود ، معاون ا

بن باز که از جوانی نابينا بود ، از وهابی های فناتيکی . دانشگاه شد 
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بود که در مقابل هرگونه تجدد خواهی در عربستان سعودی مقاومت 
، بن 1966در سال . می کرد و نظر به خشونت و تروريسم داشت 

باز اصرار ورزيد که نظريه ی کوپرنيک مبنی بر اين که زمين به 
خد و خود زمين مسطح است ، کفر و ارتداد دور خورشيد می چر

بن باز گفته بود هر کسی که با نظر او موافق نباشد ، . محض است
 و محمد پيامبر پشت کرده قرآن به خداوند و  «   گناهش اين است که

ملک فيصل را برآشفت ، ولی در سال ، نظريات او     )23(».است
قات اسالمی ، احکام  ، بن باز به رياست کل مرکز رسمی تحقي1974

   )24(. قانونی اسالم و ارشاد و تبليغات اسالمی ، منصوب می شود
بردانشگاه اسالمی مدينه ، محمد ابن ابراهيم الشيخ ، مفتی 
اعظم عربستان سعودی و رئيس خاندان وهابی الشيخ نظارت کامل 

دقيقا هشتاد و پنج در صد شاگردانش غير سعودی بودند که . داشت 
ن وظيفه ای معنوی ، از کشورهای اسالمی سراسر جهان به به عنوا

از طريق اين انستيتو و دانشگاه های . آن مرکز اسالمی رفته بودند 
وابسته به آن در عربستان سعودی ، اخوان المسلمين به اين امکان 

 عالوه بر آن ، ده )25 (.دست يافته بود تا عقايدش را همه جا بگسترد
توانسته بودند از طريق نظام سعودی ، به ها هزار جوان سعودی 

جمعيت دانشجوئی نظام دانشگاهی . مدارج باالتر تحصيلی دست يابند
، به 1965طلبه در سال   3625سعودی ، به طرز سرسام آوری از 

مضمون و .  افزايش يافت 1986 هزار طلبه در سال 113بيش از 
بود و ، بنا طبيعت نيمی از شش دانشگاه عربستان سعودی ، مذهبی 

به تحقيقاتی که انجام شده است ، نزديک به يک سوم مجموع 
دانشجويان سعودی ، در مواد اسالمی درس می خواندند و يک سوم 

)26(.مواد درسی هفتاد در صد دانشجويان ، اسالمی بود

جميز آکينز که در دهه ی هفتاد سفير اياالت متحده در 
ذهبی خشنود نبود ، اد درسی معربستان سعودی بود ، از تاکيد بر مو

 به او گوشزد کردند تا در اين امر دخالت ، سلطنتیاما خانواده ی 
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به من گفتند در کاری که به شما  «  جيمز آکينز می گويد .  نکند
    »کار ديگری از ما ساخته نبود . يدمربوط نيست ، دخالت نکن

 که چرا آکينز و بسياری از سعودی های پيشرو ، بر آشفته بودند
دانشگاه های عربستان سعودی ، مدير ، متخصص ، عالم و مهندس 

من با آن ها بحث کردم که چرا  «: آکينز می گويد . نمی پرورند 
پزشک ، شيميست و مهندس تربيت نمی کنند و توليد مال را کاهش 

 اما به من تذکر دادند که فراتر از صالحيت ام دارم حرف ؟نمی دهند 
اری دخالت می کنم که در خواستی برای آن از من می زنم و در ک

تربيت . من فکر می کردم آن نظام آموزشی احمقانه است . نشده است 
عده ای از شاهزادگان ازمن . آن همه مال ، فاجعه بزرگی بود 

خواستند که موضوع را عوض کنيم و در مورد ساختار قدرت به 
شی عربستان ززارت آموو. بحث بيهوده ای بود    » . بحث بپردازيم 

سعودی را الشيخ کنترل می کرد و چنگ انداختن او به آن بخش از 
  . دولت ، باعث تعجب نبود

روابط ميان السعود ، الشيخ و اخوان المسلمين ، مقوله ی 
بعضی از اعضای خانواده ی سلطنتی ديندار و . پيچيده ای بود

. ی می دانستند بودند و وهابی گری را بهترين طريق اسالمارتدوکس
 که ملک سعود و ملک فهد و صدها شاهزاده در –بعضی ديگر 

 التبه نسبت به آن ديگران آزاد –درجات مختلف از آن جمله بودند 
انديش تر بودند و روابط شان با ايدئولوژی وهابی ، در بهترين حالتش 

هم چون اين ، خاندان الشيخ ، برای ايجاد روابط خونی ، .  محتاط بود
نتيجه اش ايجاد وابستگی و .  وع کرد به وصلت با خاندان السعودشر

زنجيره ای بود که هر يک از دو طايفه را  به دو سمت مشخص می 
برای مثال ، مادر ملک فيصل از . (  در بار و مذهب   :کشاند 

خاندان الشيخ بود و به فيصل امتيازاتی می داد که ساير پسران 
بنا به  . )  باشند   مدعی اش  آسانی ه ب عبدالعزيز نمی توانستند
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ميان خانواده  » مسابقه طناب کشی مستمری « :    آيلتز نوشته
  : سلطنتی و خانواده مذهبی وجود داشت 

  
با گذشت زمان ، متوجه می شويم که در ميان خاندان الشيخ ، 
هرچه بيشتر و بيشتر طايفه را ترک می گويند و به جای گرويدن به 

به مرور ، . ی ، به ارتش و نهادهای مشابه می پيوندند رهبری مذهب
اين ضعف به حدی . ادامه اين وضع باعث تضعيف خانواده الشيخ شد

 ، ملک فيصل پس از مرگ مفتی اعظم ، 1971رسيد که در سال 
اين سمت را در دوره ای منحل کرد و وزارت دادگستری را به جايش 

ده سعودی و رهبری مذهبی را اين تحول ، رابطه ی دو خانوا. نشاند 
وزارت دادگستری . که قدمتی دويست ساله داشت ، دچار فترت کرد 

 شاه موقعيت مفتی را ابقا  ،به جای خود باقی ماند ، اما پس از مدتی
علما قدرتمند . کرد و يکی از اعضای خانواده الشيخ را بر آن گمارد 

فته رفته که نفوذ اما ر. بودند و خانواده شيخ بر آنان تسلط داشت 
خانواده الشيخ رو به ضعف گذاشت ، فقط عده ای از ايشان به 
روحانيت می پيوستند و جوان تر ها ارتقاء می يافتند و خيلی ها شان 
آخوند می شدند ، رابطه ی ميان خاندان سعودی و شيخ ، يک جوری 

، متوجه شرايط جاری می شويد  که شمار  بنابراين. ترک برداشت 
ی از جوانان به مخالفت با بزرگترها ، علما و خانواده ی سلطنتی باالئ

برخاسته اند و می کوشند تا به جای پيوستن به ارتش ، راه خود را 
   )27 (.جست و جو کنند 

  
با شدت يافتن اختالفات و زورآزمائی ميان السعود و الشيخ که 

ديکی ، الشيخ تاثيرهای قديمی و نز در سطح عام نمود پيدا می کرد
داد  های پيوسته ی خود در رابطه با اخوان المسلمين را ، بيشتر بروز

از آن جائی که الشيخ در اساس بيشتر . و به تحکيم آن پرداخت 
بخصوص ثبات ( مذهبی بود تا سياسی ، و از همه مهمتر به ثبات 
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می انديشيد ، حال آن که اعضای اخوان المسلمين ) پادشاهی سعودی 
، به شدت سياسی و دارای ذهنيتی انقالبی بودند ، پس عموما تهاجمی 

، با استقرار هرچه بيشتر اخوان المسلمين ، بديهی بود که 1954از 
اگر خاندان شيخ به نقطه . الشيخ هم به مشی نظامی گرايش پيدا کند 

نظرهائی رسيده بود که ازسعودی ها  فاصله بگيرد ، اخوان المسلمين 
  . دائی داشت تمايل قوی تری به اين ج

مارتا کسلر تحليل گر سابق سی آی ا  در امور   بنا به گزارش
خاورميانه که مطالعاتی در باره ی اخوان المسلمين کرده بود ، 
وفاداری نهاد وهابی در عربستان سعودی به خانواده سلطنتی ، چندان 
نپائيد و درمورد اعضای اخوان المسلمين که در قلمرو پادشاهی 

اخوان المسلمين  «   .تر بود د ، وضع از اين هم بدسعودی بودن
مصری در عربستان سعودی ، بيشتر از شيخی ها از دربار فاصله 

روشن نيست که آيا اخوان المسلمين می خواست رژيم . گرفتند 
سعودی را سرنگون کند ؟ اما در درون اين سازمان هميشه اين بحث 

 کنند ، و اعضائی که ميان اعضائی که می خواستند رژيم را ساقط
فکر می کردند بهتر است وقت شان را صرف سازماندهی و توسعه 

   )28 (».در جامعه کنند ، وجود داشت
روابط حساس و ظريف ميان خانواده سلطنتی سعودی ، نهاد 

تر  رو وهابی ، اخوان المسلمين ، و حتی گروه های اسالمی تند
رت نسبی هريک ، بسته به قد. تروريست ، روبه توسعه گذاشت 

شدت درگيری در خانواده سلطنتی وغلبه ی گروهی بر گروه ديگر ، 
وزنه ی . و سياست های منطقه ای ، تعادل اين رابطه تنظيم می شد 

؛ که اغلب از طرف  اين تعادل ، به شکرانه ی نذورات اسالمی
شاهزادگان تامين می شد ، وابسته به تاثير آنان بود ، و ميزان پولی 

دايا و نذورات اسالمی برای گروه های تروريست فراهم می که ه
 يا آن جريان سنگينی می کرد و پيچيده تر از  آورد ، به نفع اين ،

که شاهزاده گان ،  اغلب مستقل از  واقعيت اين بود . پيش می شد 



  
  

  بازی شيطان .  209
  

 

 
 
 

 ری .شاه ، دولت و ساير اعضای خانواده ی سلطنتی عمل می کردند 
ده سلطنتی سعودی ، در هيچ موردی خانوا«  :  کلوز می گويد
سرمايه . هميشه يکی هست که به کسی پول بدهد . يکپارچه نيست 

گذاری های آزاد فراوانی برای ايجاد شرکت  های بزرگ در سياست 
  » . خانواده سلطنتی سعودی وجود دارد 

وقتی نفوذ اخوان المسلمين در عربستان سعودی به حد کمال 
از او ملک فيصل ، ماهرانه اين سازمان را رسيد ، ملک سعود و پس 

، در دهه ی شصت. ادشاهی خود کردند وارد سياست خارجی رسمی پ
دو نقطه ی تحول تاريخی ، اين طرح بزرگ را جامه ی عمل 

 ، و ايجاد 1962ايجاد اتحاديه ی جهانی اسالمی در   : پوشاندند 
با  ،  عربستان سعودی . 1969سازمان کنفرانس اسالمی در سال 

بلوک « به صورت قدرتمندی روی برنامه  رهبری ملک فيصل ،
ئی ها کامل شد ، و باالخره موفق شد آمريکاکه با حمايت   » اسالمی 

  .       جمال عبدالناصر را از سر راه بردارد ، کار کرد
               
  

 بلوک اسالمی ملک فيصل
  

داد ، در دهه دسته گلی را که آيزنهاور در دهه ی پنجاه به آب 
  .های بعدی به سرعت رشد کرد

 بر اريکه ی پادشاهی 1975 تا 1964ملک فيصل که از 
 -1964( عربستان سعودی تکيه زد ، مدرن تر از ملک سعود 

بود ، و ديدگاه روشنی نسبت به سياست خارجی عربستان  ) 1953
ئی که آمريکامن ، مامور کار کشته ی  چارلز فری. سعودی داشت 

او به «   : سفير اياالت متحده در عربستان بود ، می گويد مدتی 
   ».ر استطور قطعی بر آن بود که اسالم پادزهر جمال عبدالناص

اگر چه بعضی . ، برای واشينگتن بسيار جذاب بود  اين پيشرفت
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ديپلمات های سکوالر و افسران اطالعاتی اياالت متحده ، گه گاه 
ادند ، اتحاد اياالت متحده و عربستان مخالفت هائی از خود نشان می د

 بر اسالم   خارجی ی مبتنی در استحکام خود باقی بود و سياست
حتی حاميان . عربستان سعودی ، نگرانی چندانی از اين بابت نداشت 

وحدت اياالت متحده و اسرائيل که در دهه ی شصت تحرک چشم 
تا عربستان گيری داشتند ، بيشتر نگران جمال عبدالناصر بودند ، 

  . سعودی 
 ، آغاز طغيان مجدد 1962ايجاد اتحاديه جهانی اسالم در سال 

 در 1962اين اتحاديه که در سال . طيف راست اسالم سياسی بود 
  مکه پديد آمد ، فهرستی از رجال طيف راست اسالمی را به دست

برای نخستين بار ، اين جنبش مرکز اعصابی به هم زد که . داد 
توانائی نا . مان يافته تر از اخوان المسلمين مخفی کار بود بسيار ساز

محدود عربستان سعودی در تغذيه ی مالی اين سازمان ، امکانات 
در ميان بنيانگذاران و . غير قابل تصوری در اختيارشان گذاشت 

تقريبا رهبران همه ی سازمان های شورش    )30(مديران اين اتحاديه ،
 ، که از آن جمله می توان به فهرست زير گر اسالمی حضور داشتند

  : توجه کرد 
  

سعيد رمضان داماد حسن ال بنا بنيانگذار اخوان المسلمين ، که 
 با حمايت 1961پيش از گشايش مرکز اسالمی ژنو در سال 

عربستان سعودی ، رئيس روابط بين المللی اخوان المسلمين بود و 
  . ط ديگر فعاليت کرده بودسال ها در سوريه ، اردن ، پاکستان و نقا

 پاکستان  رو اسالمی  تند  بنيانگذار جمعيت ابول عال مودودی
   و پر اهميت که معمار منحصر به فرد  ، ) جماعت اسالمی ( 

نظريه ی ايجاد جمهوری اسالمی بود و در حکومت ضياء الحق 
 به قدرت رسيده بود ، در قلع و 1977ديکتاتور پاکستانی که در سال 

 مخالفان معتقد به جدائی دين از دولت و چپ سکوالر پاکستان و قمع
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سوق دادن پاکستان به سمت اردوی طيف سرسخت و تند رو راست 
  . اسالمی ، نقش اصلی را داشت 

حاج امين الحسينی مفتی اورشليم که طرفدار نازی ها بود ، در 
 دهه ی بيست مامور اطالعاتی بريتانيا بود ، و پس از جنگ جهانی

  . دوم ، مبلغ جيره خوار سعودی ها عليه جمال عبدالناصر شد
فعال محمد صديق مجددی افغانی که در دهه ی شصت رابط  

     جريان و ميراث مستقيم او ،  سی آی ا در آن کشور نگون بخت بود 
 مستقيم  مورد حمايت  جهاد افغانی ضد شوروی را که 1979 – 89

، از کار در  ر و پاکستان بود مص سی آی ا ، عربستان سعودی ،
  . د ورآ

که دولت او را به عنوان مفتی اعظم ، محمد ابن ابراهيم الشيخ 
عربستان سعودی گماشته بود ، رهبر افتخاری جنبش وهابی بود و 

  . رابطه ی تنگاتنگی با خانواده سلطنتی داشت 
ی نظامی کار که بنياد گراعبدل الرحمان ال ايريانی ، مسلمان 

و پس از جنگ داخلی   در يمن به قدرت رسيد 1967ل در سا
  . طوالنی ، جمهوری طرفدار ناصر را به ارودی عربستان سوق داد

روی هم رفته ، بيست و دو رهبر اسالميست از سراسر جهان 
   )31 (.در اتحاديه جهانی اسالمی گرد آمدند
در  «    :  می نويسد جرج تاون جان اسپوسيتو محقق دانشگاه 

در ها خ به تهديد ناسيوناليسم عرب و سوسياليسم ، رويای وهابی پاس
ستان سعودی و ساير پادشاهی ها عرب. دهه ی شصت جهان گير شد 

رو  ، بخصوص ناصريسم و به طور کلی دولت های تندرا
عربستان سعودی ، پيشرو ... سوسياليست عرب ، تهديد می کردند

 سوسياليست  – سکوالرسياست پان اسالميک در مقابل پان عربيسم 
... ناصر شد که به زعم ايشان با کمونيسم خدانشناس پيوند داشت 

دولت سعودی ، روابط نزديکی را هم با اخوان المسلمين و جماعت 
عليرغم اختالفات فاحشی که اينان با يکديگر . اسالمی معماری کرد 
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 ناصريسم ، سکوالريسم و –داشتند ، در ضديت با دشمنان مشترک 
   )32 (». ، دارای وجه مشترک بودند–مونيسم ک

اتحاديه جهانی اسالم ، هيئت هائی را به اين سو و آن سوی 
جهان فرستاد ،  مالت های تبليغاتی چاپ کرد ، و برای ساختن 

  : مساجد وهابی و انجمن های اسالمی ، سرمايه گذاری کالنی کرد
  

 ، آنان را اتحاديه ، وظيفه خواران با ارزشی را شناسائی کرد
به عربستان سعودی فراخواند و قول داد که با اعانه های شخصی ، 
از جانب  خانواده سلطنتی ، شاهزادگان و بازرگانان ، سبيل شان را 

اتحاديه را اعضای نهاد مذهبی سعودی که . حسابی چرب خواهد کرد 
با همکاری اعراب ديگر ؛ چه در طيف اخوان المسلمين  ، يا وابسته 

در اين مديريت ، علمای هندوستان . نان بودند ، اداره می کردند به آ
و قاره های ديگر ، که به مدارس حقانی يا حزب تاسيس شده به وسيله 

   )33 (.مودودی وصل بودند نيز ، شرکت موثر داشتند
  

سی آی ا  فقط به صورت مبهمی متوجه اهميت اتحاديه جهانی 
 می خواستند بدون توجه به نا  که–اسالم بود ، ومقامات واشينگتن 

 از سی آی ا –مطبوع بودن متحدان شان فاتح جنگ سرد باشند 
يکی از ماموران سی آی ا . د ستند که تحقيقاتی در مورد آن بکننخوا

   دراز مدت ما متوجه نتايج«   .  سعودی می گويد  در عربستان
هه ی هفتاد ، بنا به گفته ی اين افسر سی آی ا ، در اوائل د»  .نبوديم 

. سی آی ا  کوشيد تا ماموری را به اتحاديه جهانی اسالم تزريق کند 
اب  اين مامور ، با انتخ   ».   نفوذ کنمرابياتمن سعی کردم در « 

به نظر   «  :نامی عربی برای سازمان اسالمی ، می گويد 
 ستادهای     ». واشينگتن، اين کار من چندان اهميتی نداشت

فقط به جنگ ها ، کودتاها و مسلح کردن خليج فارس می فرماندهی ، 
حال آن که به «    .  نه به فعاليت های سازمان اسالمی  ، انديشيدند
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و می     ».يار جالب توجه و با اهميت بود نظر من ، اين مساله بس
ر من اين سازمان فقط کوشش برای توسعه ی نفوذ ظبه ن«   : افزايد 

ودی نبود ، بلکه اقدامی بود درجهت توسعه ی بين المللی عربستان سع
داستان فقط اين . نفوذ اسالم در کشورهای عربی و حتی فراتر از آن 

به . نبود که ، مثال ، عربستان سعودی تبديل به نوعی واتيکان شود 
غاير خواست عربستان عکس ، به نظر می رسيد که مبتکر عملياتی م

جريان به يقين تهديد به نظر نمی  به نظر او ، اين    ».سعودی باشد 
. نبود مساله ای در رابطه با اوضاع جغرافيائی اصال آمد ، يا نه ، 

صدای  « :   می گويد . واشينگتن هيچ عالقه ای به اين مساله نداشت 
را کر می کرد ، اما عمليات محرمانه رو به فلک خرناسه گوش 

)34 (».کاهش می گذاشت

امور عربی سی آی ا که سال ها چارلز واترمن ، کارشناس 
مامور خاورميانه بود و سرانجام رئيس دايره ی سازمان جاسوسی 
اياالت متحده در عربستان سعودی شد ، می گويد اتحاديه ی جهانی 

بی آزار  کامال  عرب در دهه های شصت و هفتاد ، به نظر سی آی ا 
يگری به نظر ، به مثابه سازمان اسالمی د اين اتحاديه«   . می رسيد 

   وجود می آمد که ضرورتی نداشت هيچ دغدغه ای در موردش
اگر کارشان به آن جا می «     : واترمن  می افزايد    ». باشد داشته 

رسيد که در نقطه ای از جنبش های اسالمی دانشجويان حمايت می 
کردند ، و در درگيری با دانشجويان جناح چپ دخالت می کردند ، 

اين ويژگی ، عمل خوش خيم ديگری به .  عالی بود بسيار خوب ،
 و در پاسخ به     ».  چپ بودمهار کردن نظر می آمد که قصدش 

اين پرسش که آيا سی آی ا در آن زمان سياست غلطی را در متمرکز 
   اين گروه ها و شخصيت ها پيش می برد ؟ میروی کردن خود 

ا و افراد ، سازمان به نظر می رسيد که اين جريان ه«    : گويد 
)35(» ؟ خوب ؟ تا چه حدی. های خيريه ی اسالمی باشند 

  .  است   نظر موافق با اين  ، سی آی ا  ری کلوز رئيس سابق



  
  

  بازی شيطان  . 214
  

 

  
 
 

کلوز در پاسخ به اين پرسش که آيا سی آی ا دغدغه ای هم در مورد 
: روحانيون وهابی داشت ؟ می گويد   و   اخوان المسلمين پيوندهای

  اگر کسی در اين مورد مقصر. مساله را پی نمی گرفتيم ما اين « 
. ما آنان را در حد تهديد ارزيابی نمی کرديم . بود ، خود من بودم 

من سياهه ی هدف را داشتم ، اما هيچ کس . آنان هدف های ما نبودند 
اين مساله ، ... در واشينگتن از من نمی خواست نگاهی به آن بيندازم

  » . ه بودوارد آگاهی ما نشد
نود ونه در صد بودجه ی اتحاديه جهانی اسالم را دولت 

  . عربستان سعودی تامين می کرد
يکی از دبيران . پيوندهايش با نهاد مذهبی سعودی ، چند جانبه بود 

کل اتحاديه جهانی اسالم ، محمد علی الحرکان ، از رهبران وهابی ها 
تی اعظم غير قانونی و وزير سابق دادگستری سعودی بود که بعدها مف

عالوه بر وزارت دادگستری ، وهابی ها و .  عربستان سعودی شد
قدرت کليدی  وزارت آموزش و پرورش ، وزارت ، سازمان اسالمی 

قدرتمند حج و موقوفات دينی را هم که کنترل ميليون ها زائر مسلمان 
می توانست به صورت  در مکه را در دست داشت و با دست باز

 امور خيريه و تبليغات مذهبی سرمايه گذاری کند ، در کالنی روی
همه ی اين امکانات ، به نظام دانشگاهی ، بخصوص . اختيار داشتند 

سازمان اسالمی ، با انجمن . دانشگاه های اسالمی گره می خورد 
نيز که در سال  ) WAMY( جهانی شبه نظامی مسلمانان جوان 

مات تروريستی در آن سوی  تاسيس شد و بعدها متهم به اقدا1972
   )36 (.درياها شد ، رابطه ای تنگاتنگ داشت 

در جريان جنگی که در دهه ی شصت ظاهرا به نيابت از 
طرف عربستان سعودی و مصر ، اما عمال ميان ايشان در يمن در 

، دو هدف  گرفت و اياالت متحده در سمت عربستان سعودی ايستاد
 اولين هدف آن بود که   : شدند مشخص ، به موازات هم ، دنبال می

اخوان المسلمين دو باره در مصر شعله ور شود ، دومين هدف ، 
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جنگی بود که در حمايت از ناصر عليه فيصل ، در يمن ؛ کشوری 
کوچک در جنوب شرقی گوشه ی شبه جزيره عربستان ، بايد جبهه 

در هر دو جهت ، پيوندهائی اخوان .  ناصر را محکم می کرد
ين ، اتحاديه جهانی اسالم و شاهان محافظه کار جهان عرب که المسلم

وظيفه خوار رياض بودند ، عربستان سعودی را به تشکيالت قدرتمند 
  . عليه ناصر وصل کرد ، منطقه ای 
  
  

  سعيد رمضان و بازگشت اخوان المسلمين
  

سازماندهی مرکزی بلوک اسالمی سعودی ، با همان سعيد 
 1953وری اياالت متحده در سال رمضان بود که رئيس جمه

بنا به گزارش های رسمی دولت سوئيس ، سعيد . مهماندار او بود 
ئی شناسائی شده بود ، آمريکارمضان در اين دوران به عنوان مامور 

ضمنا از آلمان غربی هم کمک می گرفت ، به لحاظ مالی از طرف 
ر کاخ عربستان سعودی و قطر تامين می شد ، و نماينده ی اردن د

 متفکر زدر همان حال ، مغ. بود هم ) ژنو( اروپائی سازمان ملل 
اخوان المسلمين در روابط بين المللی بود و گفته اند که در دومين 

اقدام به قتل . اقدام به قتل جمال عبدالناصر هم شرکت داشته است 
ناصر ، در اواسط شورش ديگری بود که اخوان المسلمين  در مصر 

اين اقدام ، به وسيله ی تشکيالت مخفی سعيد . خته بود به راه اندا
بخشی از اين ماشين . رمضان در تبعيد ، با دقت سازماندهی شده بود

ترور ، در مصر مستقر بود و بخشی ديگر ، در ژنو که محل اقامت 
  . سعيد رمضان بود 

 ، 1954نسبت به قدرت اخوان المسلمين در دوران پيش از 
اخوانی ها مجبوربودند از . ر سايه کار می کرد اين زمان سازمان د

اخوان المسلمين سعی می . دهه ی پنجاه عميقا زير زمينی کار کنند 
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کرد سازمان های علنی خود راهم به صورت گرفتن تاالرهای 
سخنرانی در جهت حفظ حضور مادی خود برپا کند ، اما سازمان 

، در  ا وجود اينب.  های امنيتی ناصر، کامال مراقب اوضاع بودند
اواسط دهه ی شصت ، بسياری از زندانيان سياسی که پس از سال 

 در جريان درهم کوبيدن اخوان المسلمين دستگير شده بودند ، 1954
آزاد شدند و دوباره اقدام به سازماندهی خود عليه جمال عبدالناصر 

  . کردند
سعيد رمضان ، از ژنو سرنخ بسياری از سازمان ها را در 

، ناصر شهروندی او را لغو کرد و او 1954در سال .  داشت دست
به کمک دولت آلمان غربی که از به رسميت شناختن . به تبعيد رفت 

آلمان شرقی از طرف مصر خشمگين بود ، و با پاسپورت ديپلماتيک 
آن جا ، با . آلمان شرقی ، پيش از رفتن به سوئيس ، به مونيخ رفت 

 مرکز 1961بستان سعودی ، در سال حمايت و پول های کالن عر
اسالمی را در ژنو تاسيس کرد ، که به مثابه ستاد اخوان المسلمين  

 ، به 1995سعيد رمضان ، تا زمان مرگش در سال . عمل می کرد 
  . مدت سی و چهار سال مقيم سوئيس بود 

اين مرکز ، تبديل به مرکز اعصاب سازمانی شد که دارای 
ز مالقاتی برای ديدار طيف راست اسالمی و دايره انتشارات و مرک

ريچارد «بنا به گزارش . فعاالن اخوان المسلمين از سراسر جهان بود 
روزنامه نگاری که در مورد رابطه ی اخوان المسلمين » البه ويه  

، سعيد رمضان نه تنها مدير مالی  با تروريسم مطالبی نوشته است
کی از مسئوالن مالی اخوان ، سازمان   بود ، بلکه با يوسف ندا ، ي

   )37 (.بانکی را به نام ال تقوا بنياد نهاد
 یعربستان سعود سعيد رمضان به کمک،  1962در سال 

هانی رمضان پسر سعيد و مدير .  اتحاديه جهانی اسالم را ايجاد کرد 
مبتکر اصلی ايجاد  «   :کنونی مرکز اسالمی در ژنو ، می گويد 

 بود که بدان وسيله بتواند اين سازمان   را به سازمان اسالمی ، پدرم
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به گفته ی    » .مرور تبديل به ابزاری برای اشاعه ی افکار خود کند
 وقتی اين سازمان در سوئيس ايجاد شد ، مورد «:   هانی رمضان 

هيچ چيزی امروزه مثل ترس بيهوده از اسالم . استقبال قرار گرفت 
 به پدر من و ظاهرشدن مرکز نخستين واکنش نسبت. وجود ندارد 

اسالمی در ژنو ، از طرف سوئيسی ها ، و به طور کلی اروپائی ها ، 
اما هانی رمضان تاکيد می ورزد که کل برنامه ، فکر   » .مثبت بود

 ايجاد قصد از«   . احيا و تعميق اخوان المسلمين را در سر داشت 
مرکزی بود مرکز اصلی ، تحقق آرزوی پدر من برای سازمان دادن 

تا بتواند از آن طريق تعاليم حسن ال بنا را با گرد آوردن طلبه هائی 
  ميسر  را به آنان  و انتقال پيام اسالم،  جهان عرب  از سراسر 

)38(» .کند

با وجود پراکندگی در جهان و زندگی زير زمينی در مصر ، 
در . رشد اخوان المسلمين بسيار تندرو تر از اوايل دهه ی شصت بود 

قاهره ، اخوان المسلمين برای زور آزمائی با ناصر ، تجديد قوا می 
  . در نقاط ديگر ، اسالم سياسی در حال رشد بود.  کرد

عربستان سعودی به صورت فزاينده ای برای رهبری اعراب 
و بلوک اسالم کفش و کاله می کرد ، آيت اهللا خمينی در ايران به 

گرای عراق ، حزب سياسی   بينادجنب و جوش افتاده بود ، شيعه ی
 بود و جنبش ابول فعال کرده را )39 (»الدعوه « توطئه گری به نام 

 تحرکات آنی خود دست می   در پاکستان ، به نتايج عال مودودی
 که بحران های اخوان المسلمين در مصر پيش 1965در سال . يافت 

 سيد آمد ، سعيد رمضان و راس هرم نظريه پردازی اين سازمان
قطب ، که رهبر شبه نظاميان هم بود ، هر دو پشت توطئه ی قتل 

،  در اين مرحله. ناصر در مصر که مرکز بحران بود ، قرار داشتند 
آمادگی ناصر بهتر بود و بنا بر آن ، دوستان و حاميان خود در مصر 
و روحانيان اسالمی را به پشتيبانی از خود فراخواند و سعيد رمضان 

گيلس که « . لمسلمين را ماموران اياالت متحده معرفی کرد و اخوان ا
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می ، روزنامه نگار معروفی که تحليل گر مسائل اسالمی بود » پل 
، سخنرانی عمومی ناصر که از مسکو  در سی اگوست «  : گويد 

ايراد شده بود ، خط را به مسئوالن مصری داد که جمعيت اخوان 
سازمان های جاسوسی غول المسلمين نيروئی است که پشتش به 

رئيس جمهوری ، در اين نطق تاکيد ورزيد که . آسائی گرم است
جماعتی روزنامه نگار هم دارند با اين جريان دست نشانده همکاری 

که از آن جمله به طور مشخص از مصطفی امين  می کنند ، 
روزنامه نگار معروف نام برد که روز دوم سپتامبر به اتهام جاسوسی 

پس از اين تهاجم بود که .  دستگير شد ، ياالت متحده برای ا
کارگزاران و سخنگويان رژيم و نويسندگان ، فعال شدند  و عناصر 

و اخوان المسلمين را ... فتنه جوی مامور اياالت متحده را افشا کردند 
گيلس که   » .به عنوان تروريست های قرون وسطائی محکوم کردند

روزنامه ها پرده از روابط فناتيک های  «   :پل در ادامه می نويسد 
مذهبی با سرويس های جاسوسی خارجی برداشتند که سعيد رمضان 

مطبوعات افشا کردند که سعيد . داماد حسن ال بنا از آن جمله بود
سنتو ، سرنخ همه ی وقايع عمان و اردن ) پيمان ( رمضان به دستور 

د داشت که سعيد  اين امکان وجو  )40 (».را نيز در دست دارد
رمضان مامور اياالت متحده باشد ، يا نباشد ، اما در اين ترديدی 

 ، از جمله پاکستان ، سنتووجود ندارد که روابط تنگاتنگی با اعضای 
هم چون اين با دولت اردن و عربستان سعودی که جملگی عليه ناصر 

  . به وسيله ی اياالت متحده پشتيبانی می شدند ، داشته است 
، مصر تنها دولتی » التمپ «  گزارش روزنامه سوئيسی به

دولت . نبود که سعيد رمضان را مامور اياالت متحده می دانست 
ئی ها کار می آمريکاسوئيس هم اطمينان می داد که رمضان برای 

 که اوج بحران در مصر بود ، مقامات عالی 1966در سال . کند 
س فدرال سوئيس و سرويس رتبه سوئيسی ، از جمله ديپلمات ها، پلي

های امنيتی اين کشور گرد آمدند تا در مورد سعيد رمضان به بحث 
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مدارک موجود در آرشيو دولتی سوئيس ، افشا می کنند که .  بپردازند
سعيد رمضان تمايل محافظه کارانه ای به غرب داشته که نمی « 

» .توانسته موضعی خصمانه و خطری برای سوئيس ارزيابی شود
   سوئيس ، هم چون اين گواهی می دهد که دولت و دولتیآرشي

 MI6سوئيس ، دست کم اطمينان داشت که سعيد رمضان برای 
موقعيت سعيد رمضان «    . اياالت متحده کار می کندCIAبريتانيا و 

 بنا به   ».می شود بيش از يک مبلغ ساده عليه کمونيسم ارزيابی 
گذشته از ساير «   : ود که ، تحليل سوئيس بر آن بگزارش التمپ

امور ، اين اطمينان وجود دارد که سعيد رمضان  برای سرويس های 
 اين روزنامه   ». ئی ها کار می کندآمريکاجاسوسی انگليسی ها و 
ده ها سند در پرونده ی امنيتی سوئيس ، «   سوئيسی تاکيد می کند که 

مختلفی در به ما می گويد که سعيد رمضان با سرويس های جاسوسی 
 1965 -66تهاجم سال های    )41(».ارتباط ارگانيک بوده است
 .  بی شماری از اخوان المسلمين گرفتناصر ، بارديگر تلفات

بسياری از رهبران زير زمينی اين سازمان ، يا دستگير شدند ، يا پا 
ناصر دستور داد سيد قطب رهبر عقيدتی و نظريه . به فرار گذاشتند 

المسلمين را که قبال پناهنده عربستان سعودی بود ، به پرداز اخوان 
 به گفته هرمن آيلتس ، ملک فيصل به شدت دخالت   )42(.دار بياويزند

)43(.کرد تا جلو اعدام سيد قطب را بگيرد ، اما فايده ای نداشت

  
  

  کندی ، ناصر و يمن
  

 1970 تا 1962درگيری ميان ناصر و ملک فيصل از سال 
دو .  ميان آنان در يمن درگرفت ، کامال علنی شد که جنگ خونينی

ناصر ، رهبر . رهبر ، در دهه ی شصت در اوج قدرت بودند 
ستودنی عرب بود که در کشورهای عربی طرفداران بسياری داشت ، 
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 ، – که ملک سعود را در دهه ی شصت ساقط کرده بود –و فيصل 
هابی سعودی از پول سعودی ، اتحاديه جهانی مسلمانان و جنبش و

رهبر مصر که از . سود می جست تا تکيه گاه خود را محکم کند 
فصاحت کالم خاص خود برخوردار بود ، پادشاهی صحرا را متهم به 

، و ملک   عمل می کندآمريکااين می کرد که از جانب امپرياليسم 
کمونيست « سوسياليسم عربی ناصر را متهم به وابستگی به ، فيصل 

  .  می کرد » های خدا نشناس
ئی آمريکااگر چه چهره و مضمون اين جنگ در جامعه ی 

کامال قابل رويت بود ، تاثير بسيار مفيدی بر سياست اياالت متحده در 
ئی با کشورهای محافظه کار آمريکاخاورميانه گذاشت و پيوندهای 

عرب ، و مهم تر از همه عربستان سعودی و بلوک اسالمی آن را ، 
 در آمريکاماجرای جنگ يمن و تاثير آن برسياست . محکم تر کرد 

  از دوست من حمايت«  در کتاب » وارن باس« خاورميانه را ، 
، با جزئياتی بازگو کرده است که الس زدن های دولت کندی » کنيد 

با رفتن آيزنهاور و کنار . با جمال عبدالناصر در آن آمده است 
ق با هر گونه سازشی با گذاشته شدن نظريه ی او مبنی برعدم تواف

در . ناصر ، دولت کندی شاخه ی زيتونی را به مصر پيشنهاد کرد 
حاکميت کندی ، بعضی مقام های اياالت متحده پذيرفتند که ناصر 

پس واشينگتن بايد .  مستقل است ، نه پنجه ی اتحاد جماهير شوروی
اصر خوش بينان معتقد بودند ن. روابط مناسبی را با او برقرار کند 

کمونيست که نبود ، سهل است ، در واقع اعضای حزب کمونيست و 
پس ممکن است قانع . ساير احزاب چپ مصر را هم قفل کرده بود 

تحليل .   شوروی کنار بگذارداتحاد جماهيرشود تا پيوندهايش را با 
 است در نتيجه ی  برآن بودند که ناصر ممکن  بين تر،  گران واقع

البته هنوز .  خود از اياالت متحده را تغيير دهدسياست جديد ، تلقی 
رجالی ؛ بخصوص افراد طرفدار اسرائيل ، اين وسط بودند که 
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تر بود و  نظرشان نسبت به ناصر ، حتی از عربستان سعودی هم تند
  . او را شيطان مجسم می پنداشتند

تالکوت سی الی که در دوران کندی مسئول ميز شبه جزيره 
روابط ما   «   ت امور خارجه بود ، فکر می کرد عربستان در وزار

در نظر ما جنبش او می توانست تهديدی جدی . با ناصر دشوار است
عليه رژيم سعودی را به وجود آورد ، و واکنشی هم از سوی 

يکی از اعضای  ( طالل  شاهزاده. عربستان سعودی وجود داشت 
به )  شدند گروه شاهزاده هائی که شاهزادگان آزاد ناميده می

مصرگرايش پيدا کرده بودند و دو خلبان سعودی نيز ، چنين کرده 
  )44 (».بنابراين ، ما نگران ادامه ی حيات رژيم سعودی بوديم. بودند 

  »ارزيابی امنيت ملی  «   نام کرد به  را مهيا  تشکيالتی سی آی ا 
 )NIE (  خوانده می شد » ناصر و آينده ناسيوناليسم عرب « که .

ناسيوناليسم نظامی «   : اين تشکيالت سی آی ا ، به کاخ سفيد گفت 
کار،  ادامه خواهد يافت تا تبديل شود به قدرتی ديناميک در روابط 

، و به احتمال قوی جمال عبدالناصر به عنوان رهبر،  سياسی عرب
هبری آن را به عهده خواهد الگو و مظهر غير قابل پيش بينی ، ر

گزارش ، تا آن جا پيش می رود که به رئيس اين  »  .داشت 
چشم انداز دراز مدت برای رژيم «   جمهوری جديد هشدار می دهد 

و   » .ته به غرب ، بی حفاظ خواهد بود های محافظه کار و وابس
   )45 (.رژيم سعودی ، به احتمال قوی از بين خواهد رفت

کندی فکر می کرد ايجاد رابطه با ناصر ، حتی به قيمت 
و سلسله مراوداتی را ، .  آزردن اسرائيل و عربستان ، ارزش دارد 

از طريق ارتباط های  ديپلماتيک ،  نامه نگاری  و مالقات های 
     : نوشت  ناصر به کندی . با رهبر مصر آغاز کرد  حضوری ، 

 چرا اياالت متحده ، کشوری که  بربنيادهای آزادی و با ابزارهای  «
آمده ، مخالف فراخوان برای آزادی و جنبش های انقالبی به وجود 

انقالبی است و با نيروهای ارتجاعی و دشمنان پيشرفت ، در يک 
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منظور ناصر از نيروهای ارتجاعی ،    )46( » ؟ صف قرار می گيرد
البته که عربستان سعودی بود و سئوال بسيار خوبی را هم مطرح  

اکنشی آزاديخواهان جهان به خالف آيزنهاور که به طور و. کرده بود 
سوم را متمايل به کمونيسم می ديد ، جان اف کندی معتقد بود که 

در . چنين جنبش هائی ، الزاما عليه عاليق اياالت متحده نخواهند بود 
سياست های  «  واقع ، کندی در دهه ی پنجاه ، به عنوان سناتور

م عرب را آيزنهاور در حمايت از حکومت شن زارها عليه ناسيوناليس
به هر صورت ، مراوده ی    )47(». مدام مورد انتقاد قرار می داد

 ناصر ، دچار لکنت زبان شد و سرانجام ناکام –دوجانبه ی کندی 
 ، نيروهای طرفدار ناصر دولت قرون 1962در سپتامبر . ماند 

وسطائی يمن را سرنگون کردند که در نتيجه ی خود ، آن منطقه در 
ربستان سعودی را که خطه ی استراتژيک دريای دامنه ی جنوبی ع

در آن زمان ، . سرخ و اقيانوس هند بود ، دچار شرايط سختی کرد
رهبر يمن    )48(».من حتی نمی دانستم يمن کجاست«   : کندی گفت 

، امام احمد سالخورده بود که با سيصد پاوند وزن به  1962در سال 
  رادر دوقلويش روح اهللا که ب (  امام احمد  . توحش شهرت داشت

 شمسی در ايران به قدرت 1357خمينی ، منتها با وزنی کمتر، از سال 
نماينده خدا در «   می پنداشت که ) م –رسيد، رونوشت جديد تر او بود 

روح اهللا خمينی و فزرند ايدئولوژيک او محمود  (   » روی زمين است 
ش در اياالت متحده نيز، احمدی نژاد نيز در ايران و جرج هربرت واکر بو

ادعای مشابهی دارند و گويا قرار است به عنوان دست های چپ و راست 
   ) م – تحميل کنند  و سراسر جهانخدا ، جنگی انهدامی را به مردم ايران

غير «    را  عبدالناصر جمال   برنامه ی اقتصادی  امام احمد
ان طرفدار پس از مرگ او ، شورشي.  اعالم کرد  )49( »اسالمی

ناصر فرزند او محمد البدر را که مثل پدرش مرتجع بود ، سرنگون 
پشت شورش سرنگونی «  ، ناصر » سی الی « به گزارش .  کردند

  )50 (».بود و عربستان سعودی ، از اين بابت بسيار بسيار بر آشفت
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انقالب يمن ، بی درنگ با ورود هزاران سرباز مصری مورد 
ار گرفت و موجوديت عربستان سعودی را به پشتيبانی مستقيم قر

مشاور کاخ سفيد در امور سياسی خاور  رابرت کرامر. خطر انداخت 
سعودی ها می دانند که هدف بعدی  « :   ميانه ، به کندی هشدار داد

عربستان سعودی که خطر را بيخ گوش خود ديد ، اسلحه    )51(».اند
جنگ يمن که تقريبا .   و پول در اختيار سلطنت طلبان يمن گذاشت

  . يک دهه طول کشيد ، دويست هزار کشته به جا گذاشت 
قبال سی آی ا و ساير منابع به کندی هشدار داده بودند که رژيم 

، و مصر احتماال رهبر آينده ی جهان  سعودی ديری نخواهد پائيد
کندی ، در آغاز حتی کوشيد با حکومت جديد يمن  . عرب است 

به عنوان » الس وورث بانکر « ند و با فرستادن رابطه برقرار ک
ميانجی صلح ميان مصر و عربستان سعودی ، دولت جديد را به 

انگليسی ها . اما ، از هر جانب به او فشار آوردند . رسميت بشناسد 
همان ( که هنوز خود را آقای مناطق عربی خليج و عدن می دانستند 

، در اين مورد ناچار ) ند گونه که در بحران کانال سوئز عمل کرد
هارولد مک ميالن نخست وزير بريتانيا که . دچار سکته شده بودند 

پوست  «  در جريان بحران سوئز هم در دولت بود ، می خواست 
انگليسی ها ،    )52 (».سرجمال عبدالناصر را با ناخن های خود بکند

ه توافق جاسوسی اسرائيل ، ب  –بی درنگ با موساد ، سرويس امنيتی 
 و  رسيدند تا به نيروهای ضد ناصر در يمن کمک کنند و تامين سالح

در دستور فوری کار خود قرار به آنان را فوری کمک های مالی 
 که در اين زمان با MI 6جرج يانگ  معاون پيشين «    .دهند

مشارکت  کالين ورس بنسون   صاحب بانک شده بود ، با موساد 
ک انگليسی که مورد قبول عربستان سعودی تماس گرفت تا به کمک ي

نيز باشد ، عليه جمهوريخواهان يمن و حاميان مصری شان جنگ 
  » . چريکی راه بيندازند
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جرج يانگ « : دوريل ، با اشاره به واقعيت فوق ، می نويسد 
من برای ترتيب دادن اين عمليات ، يک اسکاتلندی « : تاکيد کرد که 

وابسته نظامی » دان هيرمن « و سرتيپ » . را برای شما پيدا می کنم
معرفی کرد که قول داد آنقدر سالح و » مک لين « اسرائيلی را به 

پول و عوامل آموزش نظامی تهيه کند تا با قيافه های عربی وارد 
عربستان سعودی ، با اشتياق اين استراتژی را روی . صحنه شوند 

دی را که به اسرائيل يمنی های يهو،  اسرائيل   )53 (».هوا قاپيد
مهاجرت کرده بودند و می توانستند با هويت و قيافه اصلی شان وارد 
. منطقه جنگی شوند ، و به افراد آموزشی نظامی بدهند ، به پيش راند

سی آی ا امکانات نفوذ اين اسرائيلی های  «  : به گزارش  دوريل 
ز سالح های يمنی االصل به خاک يمن را فراهم کرد تا طرز استفاده ا

طبعا کادرهای ورزيده ی .  مدرن را به چريک ها آموزش بدهند
آموزشی بايد دقت می کردند تا مليت يمنی شان را که واقعی بود ، در 

و ) ساواک ( سازمان امنيت ايران   » .جريان عمل حفظ کنند
سرويس اطالعاتی عربستان سعودی هم ، نيروهائی را برای کمک به 

اسرائيل سالح های . ، به يمن اعزام کردند جبهه ی ضد ناصر 
ساخت اتحاد جماهير شوروی را هم که در درگيری با کشورهای 
عربی به غنيمت گرفته بود ، در اختيار شورشيان ضد ناصر يمن 

 ، عمال برای توسعه عمليات به خانواده MI6  وCIA. گذاشت 
، سلطنتی عربستان سعودی که از طرف های اصلی ماجرا بودند 

تکيه داشتند تا اتحادی مخفيانه را ميان اسرائيل ، عربستان سعودی ، 
و اردن ، سازماندهی     ) م –تحت حاکميت محمد رضا پهلوی (    ايران
 به گزارش هوارد تايچر از مقام های طرفدار اسرائيل )54 (.کنند

اياالت متحده ،  اسرائيل حتی به نيابت عربستان سعودی از نيروی 
ود برای دخالت در امور يمن عليه جمال عبدالناصر استفاده هوائی خ

جنگنده های اسرائيلی ، در جهت جنوب « : تايچر  می نويسد . کرد
از روی دريای سرخ به پرواز در می آمدند تا به صورت دو پهلوئی 
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به نيروهای مصری هشدار بدهند که به عربستان سعودی نزديک 
   )55 (».نشوند

به جان اف کندی فشار می  يتانيائی ها در واشينگتن ، بر
فشار بيشتری اما ، از جانب .  آوردند تا در مقابل ناصر موضع بگيرد

در جريان جنگ يمن ، اسرائيلی ها . اسرائيل به کندی وارد می شد 
مقاماتی را که در واشينگتن فکر می کردند از ناصر به عنوان 

، زير فشار می  ستابزاری برای کنترل خليج فارس می شود بهره ج
که تنها اسرائيل به مثابه ضد کمونيست ترين متحد قابل اعتماد  گذاشتند

  . اياالت متحده بايد ارزيابی شود 
با اين حال ، بيشترين فشار از طرف غول های نفتی اياالت 

اين کمپانی های بزرگ نفتی ، .  متحده به دولت کندی وارد می شد
گ ترين تهديد برای منافع آنان در هشدار داده بودند که ناصر بزر

شرکای کمپانی » البی « آخرين ضربه را . عربستان سعودی است 
.  آرامکو و غول های نفتی خليج به نزديکان کندی وارد آوردند

آخرين غول نفتی را کرميت روزولت نمايندگی می کرد که به کاخ 
رار گرفته واقعا در تضاد ق«   ناصر وجود  با آمريکاسفيد گفت منافع 

را فرستاد تا از » تری دی يوس «  کندی مدير قبلی آرامکو  » .است
 و شروع کرد به اقدام عليه   )56 (.طرف او با ملک فيصل مالقات کند
چارلز فری من  سفير سابق می . مصر در يمن و اطراف آن کشور 

کندی با انواع عمليات محرمانه و کاله سبزهای عرب ، «   : گويد 
 )57 (».ار پيچی خود برای وارد آوردن فشار را آغاز کردحرکت م

از آن مهمتر اما ، . پيش در آمد روابط کندی با ناصر ، به پايان رسيد 
 که   عرب  اياالت متحده عليه هدف مرکزی ناسيوناليسم اين بود که

متحد کردن مصر و کشورهای عربی فاقد نفت با عربستان ثروتمند 
پادشاهی «   :  شيرين هانتر نوشته است.بود ، صف آرائی کرد 

. سعودی همواره نگران هرگونه طرح وحدت اعراب بود 
ناسيوناليست های عرب بر آن بودند که ، برای مثال ، نفت عربستان 
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سعودی و ساير کشورهای ثروتمند عرب ، متعلق به ملت های عرب 
اير هدف است تا با استفاده از آن اقتصاد عرب را توسعه بدهند و به س

... های خود برسند ، نه آن که فقط متعلق به توليد کنندگان باشد 
رو برای عربستان سعودی خطری بالقوه تلقی  بنابراين ، اعراب تند

چه  : با نگاهی به گذشته ، می شود پرسيد که     )58(».می شدند
اتفاقی می افتاد اگر اياالت متحده دست از حمايت عربستان سعودی 

شت و می گذاشت جمال عبدالناصر در تغيير شرايط بر می دا
در دهه ی شصت و قلب جنگ  عربستان سعودی کارش را بکند ؟ 

  . سرد ، کسی نمی توانست به چنين گزينه ای فکر کند
به صورت وسيعی وحدت با عربستان ، دولت ليندون جانسون 

و به او . جانسون ملک فيصل را شير کرد  . سعودی را توسعه داد 
ه در آغاز جنگ يمن به جای ملک سعود نشسته بود، کمک های ک

به ارزش چهارصد ميليون دالر امکانات دفاع . نظامی و فنی کرد 
هوای از جانب بريتانيا و اياالت متحده در اختيار عربستان سعودی 

و به موازات آن ، طرح ساختن پايگاه های نظامی و ، گذاشته شد 
د و اياالت متحده برنامه صد ميليون ساير تاسيسات نظامی ريخته ش

های نظامی برای عربستان ری تامين کاميون ها و ساير خودرودال
   )59 (.سعودی را به اجرا در آورد

حمايت اياالت متحده ، ضمنا با اين کمک های بی دريغ ، 
دست عربستان سعودی در جهت اقدامات گسترده بين المللی ملک 

ن درجنگ سرد به نفع اياالت متحده فيصل برای جلب حمايت مسلمانا
 ، ملک فيصل ، شوريده حال  و 1965در سال . را ، بازتر کرد

برآشفته ، برای پيدا  کردن هم  پيمان ، سفر به کشورهای اسالمی را 
مرامی مخرب است که «   آغاز کرد تا توضيح بدهد مارکسيسم 

عود ملک س   )60(».بنيانگذارش يک يهودی فرومايه و فاسد بود
پادشاه عربستان ،  . مصمم شده بود که بر مارکسيسم مهر باطله بزند 

ه   محمد رضا شا(  به شاه  ، برای ايجاد زمينه ی اتحاد بزرگ اسالمی
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 به اردن ، 1966و در اين راستا در سال   پيوست ) م –پهلوی 
سودان ، پاکستان ، ترکيه ، مراکش ، گينه و مالی رفت تا حمايت آنان 

قدرت شيطان نقشه ريخته «    :در اردن ناله سرداد که. ب کندرا جل
و تاکيد   » .است با اسالم و مسلمانان ، در هرجائی به مقابله برخيزد

اين قدرت شيطانی بر آن است تا آثار هرگونه نفوذ «   ورزيد که 
کمونيست ها «  :   در سودان اعالم کرد    )61(».اسالمی را نابود کند

 به ما حمله می کنند که جنبش اسالمی مصمم است تا به اين دليل
اساس کمونيسم را ، بخصوص به اين جهت که قدرت خداوند را قبول 

در اين مورد که کمونيسم وارد قلمرو اسالم   » .ندارد ، از بين ببرد
کمونيست ها به اين دليل از توسعه ی «   : ، اضافه کرد شده است

 که به زور تحت  رو کشورهائیجنبش ما وحشت دارند که به قلم
در پاکستان ،    )62(».سلطه ی خود در آورده اند، نفوذ خواهد کرد

شيپور جنگ را خطاب به همه ی مسلمانان به صدا در آورد که 
اختالف نظرهائی که اسالم را به چپ و راست کشانده «   عليرغم 

. بايد متحدا در مقابل کمونيست ها صف آرائی کنيم    )63(»است
پاکستان که کشوری بود با گرايش راست اسالمی ، بخشی از 
نيروهای هم پيمان غرب بود که سربازانش را برای دفاع از 

در . تهديدهای داخلی و خارجی به عربستان سعودی گسيل داشت 
اوايل دهه شصت ، افسران ارتش پاکستان منصب هائی را در امور 

عودی به عهده گرفته آموزشی و فرماندهی ، در ارتش عربستان س
يکی از ايشان ، ژنرال ضياء الحق بود که بعدها ؛ در سال . بودند 
 ، عليه  ذوالفقار علی بوتو کودتا کرد و به رياست جمهوری 1977

)64 (.پاکستان رسيد

اگر چه کارزار ملک فيصل با هدف جلب حمايت کشورهای 
با استقبال جناح  ،   ) م –محمد رضا شاه پهلوی (    حتی شاه –اسالمی 

و  سوريه   در مصر ،  –ی اسالمی قرار نگرفت بنياد گراهای 
با اين حال ، کوشش ملک فيصل . عراق ، مورد تهديد قرار گرفت 
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در سال . برای ايجاد بلوک اسالمی ، باعث شعف لندن و واشينگتن شد
 بريتانيا در   سفارت ، يکی از افسران دايره ی سياسی1966

 ، آشکارا بر اقدامات ملک سعود صحه گذاشت و عربستان سعودی
تاکيد ورزيد که اياالت متحده از اين اقدام خرسند و با آن هماهنگ 

  : است 
  

...  ما از طرح و اقدام ملک فيصل ، بسيار خشنود بوديم 
سفارت اياالت متحده ، که من در باره ی بسياری مسائل با ايشان 

بودند که اين طرح و اقدام به نفع تبادل نظرکردم ، جملگی براين باور 
با اين ابتکار ، تصور تهاجمی بودن اسالم ، . اياالت متحده است 

جزدر مورد بعضی سعودی های قديمی تر ، به کلی از ذهن ها رخت 
)65 (.بربست

  
خصومت سعودی ها ، اين مقام ، با لحنی موافق می نويسد 

ز هيئت های تبليغاتی مستقيما متوجه کمونيسم ، صهيونيسم و انبوهی ا
  . مسيحی است 

 کرد ، ستاره ناصر در حال افول   طلوع ستاره ملک فيصل
 که ناصر و اردن و سوريه و متحدان شان در 1967بخت از . بود 

جنگ ويرانگر شش روزه ی اعراب و اسرائيل شکست خوردند و 
اسرائيل بخش هائی از اين سه کشور ، از جمله شبه جزيره سينا را 

تا سه سال بعد ، ناصر زنده ماند ، اما . ال کرد ، از او برگشت اشغ
، شيره ی حياتی ناسيوناليسم عرب را 1967جنگ شش روزه ی 

ناصر می توانست توان ضد «   : النگ می گويد  ديويد. مکيده بود 
استعماری و هيجان توده های عرب را تجديد سازمان کند ، اما جنگ 

، اين اسطوره را به کلی 1967در شش روزه اعراب و اسرائيل 
دليلش شکست ، آن هم نه تنها شکست ، که شکستی . درهم نورديد 
 اين : من آن زمان در جده بودم و رئيس ام به من گفت . غم انگيز بود
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   )66 (».ديگر پايان کار ناصر است
  ئیآمريکا   علنی و کامل ملک فيصل ، حاال ديگر با حمايت

د برای سازماندهی بلوک کشورهای اسالمی ها ، به کوشش های خو
افزود و به نقاط دورتری مثل اندونزی ؛ الجزاير، افغانستان و مالزی 

ملک فيصل « می نويسد » خانه سعود « مولف کتاب . سفر کرد
ديوانه وار تر از هميشه در طراحی توطئه عليه صهيونيسم و بلشويسم 

 ميوه ی مطلوب  ،1969 کوشش های او در سال )67 (».بسيج شد
اين باروری ، به شکرانه ی ماليخوليای استراليائی ها . خود را داد 

چه .  به  ثمر رسيد ، برای گشودن آتش بر مسجد االقصی ی اورشليم 
اين برنامه هدف تحريک آميز داشت ،  يا به قصد ايجاد بهانه ای 
برای  فعال کردن توان نظامی اسالمی ها طراحی شده بود ، به هر 

ملک فيصل از آن به عنوان فرصتی برای گرد آوردن ، صورت 
مراکش ، در جهت انجام آن چه  رهبران جهان اسالم در رباط 

از آن جا که  . نخستين کنفرانس اسالمی ناميده شد ، استفاده کرد 
وجهه ی پرستش مسجد االقصی نزد مسلمانان جايگاه واالئی داشت ، 

پيروزمندانه ی ملک فيصل حتی مصر هم پذيرفت تا در همايش 
  اگر چه اين نشست مورد تحريم سوريه و عراق )68 (.شرکت کند

اين همايش ، به . قرار گرفت ، بيست و پنج ملت در آن شرکت کردند 
ايجاد سازمان کنفرانس اسالمی ره برد وتبديل به وحدت ملل ؛ اگر چه 

 ) م –ديه اروپا نسبت به اياالت متحده و حاال اتحا(   در اندازه ای کوچک
شد ، که به سرعت اسالميسم را در مرکز دستورکار کشوری پس از 

در پاکستان ، در افغانستان ، در ترکيه و در  : د قرارداکشور ديگر 
هدف واقعی ملک فيصل ، منتها با صورتی ضد . ميان اعراب 

شوروی اتحاد جماهيراسرائيل ، ايجاد جبهه ی جهانی قدرتمندی عليه 
در اواخر دهه ی شصت ، ما هنوز  «    :يويد النگ می گويدد. بود 

در گير جنگ با کمونيسم بوديم ، بنابراين ، حمايت ملک فيصل از 
. را تقويت کرديم ) پان اسالم( اخوان المسلمين و وحدت جهانی اسالم 
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ما عليه هر کشوری که به افسون مسکو در آمده بود ، به اينان نياز 
ان سعودی می توانست باعث ايجاد و نهادينه اگر عربست. داشتيم 

  » .کردن توافق های اسالمی شود ، چه بهتر
 تحليل گری که با درک درست از واقعيت و ، ديويد النگ 

عليرغم آن که واقعيت «   : لحنی طعنه آميز می نوشت ، می گويد 
کامال روشن بود و مو الی درزش نمی رفت ، بسياری از معماران 

ت متحده و تحليل گران ، کمترين درکی از فراهم شدن سياسی اياال
ما اسالم را نمی  . امکان مجدد طغيان طبيعت اسالمی ها نداشتند 

به نظر ما وحدت . فقط عربستان سعودی را می ديديم  ما. ديديم 
آدم های . تهديدی استراتژيک نمی آمد ) پان اسالم ( جهان اسالم 

چپ و بخصوص با جمال عبدالناصر نابابی بودند که با مردم جناح 
به همين دليل ، . آنان با ميانه روها می جنگيدند . رفتار نابابی داشتند 

حتی با ارزيابی وحدت جهانی اسالم به مثابه تهديدی در حال و آينده ، 
  » . فکر نمی کرديم

 که  ديويد النگ  به عنوان تحليل گر دايره 1970در سال 
ارت امور خارجه کار می کرد ، تاکيد اطالعات و تحقيقات در وز

ئيسم آمريکاکرد که احتمال دارد توان پان اسالم روزی به مجرای ضد 
  . بيفتد ، اما کسی گوش به حرفش نداد 

  
 ) INR(  در بخش اطالعات و تحقيقات 1970من در سال « 

اما . وزارت امور خارجه سعی کردم چيزی در مورد اسالم بنويسم 
من احساس می کردم با .  ر تره هم خرد نکردکسی برای اين کا

 به اسطوره ی جمال عبدالناصر لطمه 1967وجودی که جنگ سال 
ای جدی زد ، هنوز بدنه ی ضد استعمار و کسانی که بر اين امر 

من می ديدم که . متمرکز شده اند ، دارند تجديد سازمان می کنند 
به شدت در حال نظريه ی متوهم بودن نسبت به ناسيوناليسم عرب ، 

افزايش است و نقطه ی مقابل آن که اسالم گرائی باشد ، به طور 
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. فزاينده ی دارد توسعه می يابد ، اما کسی متوجه اين واقعيت نشد 
دير يا زود احساس کردم کسانی به نظريه تقويت اسالم و اين اطمينان 
 که اين جريان هيچ خطر و تهديدی را در بر نخواهد داشت ، چسبيده

دريافت من اين بود که اسالم در آينده ی تبديل به آيه ای جديد . اند 
خواهد شد ، اما مقام های باالتر ، همان تصورات قديمی را دنبال می 

من احساس می کردم که توهم نسبت به ناصريسم و . کردند
من عميقا مظنون بودم که هيچ . ناسيوناليسم عرب ، دارد افت می کند 

انی کردن جنبش ناصر وجود ندارد ، اما هيچ  پديده امکانی برای جه
   )69 (».ای جز اسالم ، اين نظريه را نمی پذيرفت

  
  ، راه را بر طغيان اسالم 1967شکست اعراب در سال 

شکست تحقير آميز اعراب ، باعث ايجاد پرسش هائی جدی . گشود 
ن اين نتيجه ، خشمی گسترده را ميا. در مورد آينده جهان عرب شد 

توده های کشورهای درگير برانگيخت ، و به آشوب ها و آشفتگی 
 ، 1970 و 1967از طرفی ، بين سال های . های سياسی انجاميد 

حافظ اسد . چندين رژيم عربی به ناسيوناليسم متکی به چپ گرويدند 
در سوريه به قدرت رسيد ، معمر قذافی شاه ليبی را سرنگون کرد ، 

 سودان قبضه کرد ، حزب سوسياليست بعث جعفر نميری قدرت را در
قدرت را در عراق به دست گرفت و چيزی نمانده بود که خيزش 

 ، ملک حسين را در اردن 1970فلسطينی ها در واقعه سپتامبر سياه 
بعضی از اين رهبران ، ناصر را قهرمان و الگوی خود . ساقط کند

  . می پنداشتند 
جانشين الگوی ناسيوناليسم اما ايدئولوژی ديگری بر آن بود تا 

  . اسالميسم : ناصر شود 
نا توانی های اعراب در رقابت با اسرائيل و از دست رفتن 

شبه جزيره سينا ، (  قلمروهای بيشتری از اسالم در جنگ شش روزه 
 تنش ، باعث) غزه ، بلندی های جوالن و ساحل غربی رود اردن 
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 جمله اخوان المسلمين ، دشمنان ناصر ، از. های  تازه ای شده بود 
اين نتيجه را عليه او به کار می گرفتند و ناصريسم و سوسياليسم 

اينان ، شروع کردند به تبليغ . عرب را مقصر شکست می دانستند 
اين ، . بازگشت به اسالم به عنوان تنها راه درمان بيماری های عرب 

اما .  بنا بود همان پيام فرا زمانی سيد جمال الدين اسدآبادی و حسن ال
 ، اين نظريه و هدف ، باعث 1967پس از شکستن يخ های سال 

  . خشم ميليون ها عرب شد 
با توجه به خيزش های عراق ، ليبی و سودان که به دست 
شورشيان افتادند ، هم عربستان سعودی و هم اياالت متحده ، نسبت به 

ميدی دست کم اين نو. ايجاد تغييرات تازه در خاورميانه نوميد شدند 
   فلسطين  تاثير سازمان آزاديبخش  و فلسطين جنبش   رشد  بازتاب

 )PLO ( عربستان سعودی به اسالم محافظه کار به عنوان پاد.  بود 
 .زهر ناصريسم متوسل شد و اياالت متحده را هم به دنبال خود کشيد

سه سال بعد ، در ميانه ی جنگ داخلی معروف به سپتامبر 
انورسادات به جای او . ، ناصر چشم از جهان فروبست سياه اردن 

يازده سال رياست جمهوری انورسادات که تکيه بر . نشست 
. واشينگتن و رياض داشت ، موقعيتی اميدوار کننده  به  وجود آورد 

دست اخوان المسلمين به عنوان متحد درجه اول عربستان سعودی باز 
ر وارد آورد ، چپ مصر شد و ضربات سنگينی را به نزديکان ناص

را شديدا زير فشار گذاشت ، اخوان المسلمين را پيروزمندانه به قاهره 
مصر را در حيطه ی اياالت متحده و اسرائيل ، بازگرداند و سرانجام 

با اين حال ، به . سادات جريان تاريخ را تغيير می داد . قرار داد 
  .            دست اسالميست ها به قتل رسيد 
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 شاگرد جادوگر
  
  
  
  
  

در دهه ی هفتاد ، انورسادات با طراحی و راهنمائی کمال 
ادهم رئيس اطالعات عربستان سعودی ، اخوان  را به مصر 

اياالت متحده که به کارکردن با عربستان سعودی عادت . بازگرداند 
کرده بود ، مشکلی با تجديد حيات و رشد اسالميست های مصر 

قع واشينگتن بسيارهم از انور سادات خشنود بود که به در وا. نداشت 
نظر معماران سياسی ، ديپلمات ها و افسران اطالعاتی ، راهی 
درست را برای قرار گرفتن در جبهه ی اياالت متحده در جريان 

 آشکارا سادات را به ادامه ی اين آمريکا. جنگ سرد ، برگزيده بود 
  . سياست تشويق می کرد 

از يکی از اين درها ، . ی محبت را باز کرده بود سادات درها
در بازگشت به زادگاه ، . اخوان  بدون هيچ محدوديتی وارد شدند 

اخوان المسلمين با دست بازتری برای گسترش نفوذش در سراسر 
دست کم . نتيجه ی کار ، عميق و کشنده بود . جهان مايه گذاشت 

  . ای داشت برای خود رئيس جمهوری مصر ، چنين نتيجه 
در موافقت با رشد طيف راست اسالمی در مصر ، انورسادات 

در .  در خاورميانه شد آمريکابانی ی توسعه ی فاجعه بار قدرت 
حاکميت ناصر ، مصری ها ملتی بودند که با اياالت متحده اختالف 
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اتحاد بيست هزار سرباز ، تکنيسين و مشاور . های جدی داشتند 
جنگی . های مسلح مصر پشتيبانی می کردند شوروی از نيروجماهير

و مصر و ، فرسايشی در مرزهای مصر و اسرائيل در جريان بود 
اياالت متحده ، حتی روابط ديپلماتيک عادی خود را نيز قطع کرده 

 ، سی آی ا » ادهم « ی مخفيانه را با ااما انورسادات رابطه . بودند 
. متحده ، به وجود آورد و هنری کيسينجر مشاور امنيت ملی اياالت 

 که هنوز يک سالی از تسلط سادات براوضاع نگذشته 1971در سال 
 ، با 1972بود ، نيروی چپ را از دولت کنار گذاشت ، و در سال 

پس از .  شوروی ، مسکو را گيج کرد اتحاد جماهيراخراج نيروهای 
 که با توافق عربستان سعودی ، زيرعلم – 1973جنگ رمضان 

، ناسيوناليسم عرب ، مصر و اياالت  سازماندهی شده بوداسالم  
 سادات به اورشليم رفت 1977در سال . متحده ، تجديد رابطه کردند 

تا در اجرای توافقی که در کمپ ديويد صورت پذيرفته بود ، باب 
در . مذاکره با اسرائيل را بگشايد و در جهان اسالم شکاف بيندازد 

جه ی اول اياالت متحده در جهان  ،  مصر متحد در1980سال  
عرب شد و با پذيرفتن تعهد در حمايت از جهادی های اياالت متحده 
در افغانستان و تامين پايگاه اياالت متحده برای گسترش نفوذ اياالت 
متحده در ثروت نفتی خليج فارس ، به مقام رهبری روابط اعراب و 

 در آمريکاگاهان امور برای بسياری از آ. اياالت متحده ارتقاء يافت 
  . خاورميانه ، چرخش مصر از دشمنی به اتحاد ، گيج کننده بود 

. در آغاز، فقط عده ی کمی انتظارهائی از سادات داشتند 
. دليلش هم اين بود که  او سی سال زير سايه ی جمال عبدالناصر بود 

در عين حال اما ، عضو اخوان بود و نقش رابط ميان کاخ سلطنتی ، 
  پس از کودتای. وان  و جنبش افسران آزاد را بازی می کرد اخ

ناصر ، رابط درجه ی اول رهبری مصر با اخوان  بود ، بعد هم 
. سفير غير رسمی مصر در امور اسالميست های سراسر جهان بود

 دوم   متحده ، سادات جنس درجه یاياالتاما به نظر مصری ها و 
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 ، سادات ناگهان در 1970پس از مرگ ناصر در اکتبر  . بود 
د تا در درگيری های پشت صحنه ، قدرت را کوشيصحنه ظاهر شد و 

ديويد النگ  مامور سابق سرويس خارجی . در قاهره به دست بگيرد 
در اياالت متحده ، انتظاری جز  « :   اياالت متحده ، می گويد 

سادات در واقع زنبور . صدای بال زنبور از سادات نمی رفت 
   )1(» بود در موقعيت معاونت رياست جمهوری درشتی

و جوی  در جست  « انورسادات در زندگينامه ای به نام 
   اليوت ريچردسن که از خود نوشته است ، می گويد وقتی  » هويت 

ئی پس از مرگ ناصر برای عرض تسليت به قاهره آمريکاايلچی « 
 بيش از چهارتا سادات: آمده بود ، در بازگشت به واشينگتن گفته بود 

در خود مصر ، سادات    )2 (».شش هفته در قدرت باقی نخواهد ماند
با مخالفانی جدی روبه رو بود که از آن جمله  بودند ناسيوناليست 
های پيرو ناصر که عميقا به سادات سوء ظن داشتند ، و مقام های 

خود سادات پايگاه و .  متمايل به کمونيست ها ، يا طرفدار شوروی
با اين حال ، نه تنها در قدرت باقی ماند ، . ايگاه سياسی نداشت ج

در . بلکه موفق به مهندسی کامل سياست خارجی و داخلی مصر شد 
حالی که ناصر روابط محکمی را با سوريه ، عراق و الجزيره 
معماری کرده بود ، انورسادات آغوشش را به روی پادشاهی های 

در حالی که . ليج فارس باز کردمحافظه کار عربستان سعودی و خ
ناصر برای تنظيم و تداوم وضع بين المللی ، از لحاظ تسليحاتی به 
اتحاد جماهير شوروی تکيه داشت ، سادات رشته های پيوند با 
شوروی را گسست و مصر را در جنگ سرد به بلوک اياالت متحده 

تان ، و ، در حالی که مصر ، به همراه يوگسالوی ، هندوس. سوق داد 
ی التين ، رهبری کشورهای غير متعهد را آمريکاو ملت های آفريقا 

در دست داشت ، سادات تن به انزوای مصر در سياست خارجی در 
  . داد 

  ؛  انور سادات با گشودن بند از پای قدرت طيف راست اسالمی
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که کمک های مالی کالنی از عربستان سعودی دريافت می کرد ، و 
، نقش لرزان سياست خود   عنوان چکشی عليه چپاستفاده از آن به

جمال عبدالناصر اخوان  را زير فشار گذاشته . را پايه گذاری کرد 
بود و مبارزه ای سرسخت را برای کاهش دادن قدرت جناح راست 

انور سادات اما ، از بازگشت . اسالمی در مصر ، به پيش برده بود 
کان تجديد سازمان شان را اخوان  تبعيدی به مصر استقبال کرد ، ام

فراهم آورد ، و راه را برای حضور رسمی آنان در دانشگاه ها ، 
پيش از سادات ، . انجمن های حرفه ای و رسانه های خبری باز کرد

اسالميست ها در حاشيه قرار گرفته بودند و تند روی هاشان محدود 
تر  بازوی تند رو بعد از سادات اما ، اخوان  و حتی.  شده بود

  . جوانانش ، به صورت جريانی جدی در سياست مصر در آمدند
مردمی که حتی تصادفی در خالل دهه ی هفتاد به مصر 

در مدرسه . سفرکرده بودند ، از اين تغيير ناگهانی متحير شده بودند 
ها ، خيابان ها ، مسجد ها ، مطبوعات ، و هر محل ديگری ، نشانه 

مايکل « .  به چشم می خورد  میئی اسالبنياد گرا  های رشد سريع
سردبير  ميدل ايست جورنال می گويد تغييری که در نيمه ی  » دان 

همه چيز به «. دهه ی هفتاد در مصر رخ داده بود ، باعث شگفتی بود
همه جا مردم ريش گذاشته . صورت غم انگيزی ديگرگون شده بود

مردم . وان  شهر پر شده بود از روزنامه ها و مجله های اخ. بودند 
ردای سپيد پوشيده بودند و همه جا پر از مسجد شده بود و مردم مدام 

 )3(». و از هر طرف که می نگريستی ، تف به خيابان می انداختند
دانشجويان ، گله ای برای عضويت در گروه های اخوان  هجوم می 

اخوان  که وابسته به .  بردند ، و هزاران مسجد تازه ساخته بودند
 ها و بازار بودند ، چماقداران شان را علنا برای حمله به بانک

چند سالی نگذشت که واقعه (     مخالفان سياسی شان بسيج کرده بودند
که  تند رو تر اسالميست ای درست با همين مختصات ، به رهبری شاخه ی

آيت اهللا روح اهللا موسوی خمينی ، آيت اهللا بهشتی و حجت االسالم هاشمی 
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 ، آيت اهللا منتظری و گله ای ديگر از آخوند ها که آخوندهای رفسنجانی
مکالی ديگری چون ابوالحسن بنی صدر ، ابراهيم يزدی ، صادق قطب 
زاده ، مهندس مهدی بازرگان و گله های ديگری از اين قماش ، چوب بست 
و موتورهای نگه دارنده شان بودند ، به مردم ايران تحميل شد که ياورشان 

مايکل دان از نيمه ی دهه ی هفتاد . توده ی وابسته به کرملين بود نيز حزب 
  ، عليه مردم ايران مشابه واقعه ی شوم  در حالی که ، در مصر می گويد

  )  م  – رخ داد -1979 -در آخرين سال همان دهه 
استقبال از اين جريان ، برای انورسادات مثل دست زدن به 

  . خودکشی بود
اگر چه . ت اسالمی متحد انورسادات بود در آغاز ، طيف راس

، به صورت فزاينده ای ، بخصوص  به مرور ، گروه گروه از ايشان
. پس از مصالحه ای ميان مصر و اسرائيل ، عليه سادات چرخيدند 

در مصر ، انور سادات در محاسبه ی عمق و زهرآگين بودن رشد 
يستی ترور ، بخصوص در مورد عملکرد   اسالميست اپوزيسيون

در اياالت متحده ، وزارت امورخارجه و سی .  آنان ، اشتباه کرده بود
آی ا ، توجه کافی به خطر طيف راست اسالمی در مصر نکردند و 
به اطمينانی تکيه کردند که برمبنای اطالعات جمع آوری شده از 

با قتل . مصری ها ، به ايشان می گفت که مصر تحت کنترل است
 به وسيله جوخه ی ترور اخوان ، 1981انورسادات در سال 

بسياری ديگر از .  اسالميست های زير زمينی ناگهان شکوفا شدند
مقام های مصری ترور شدند ، توريست ها قتل عام شدند ، به مسيحی 
ها حمله کردند ، و  روشنفکران سکوالر مصری ، يا کشته شدند ، يا 

صلی عمليات اخوان  بار ديگر ، مصر تبديل به پايگاه ا. ساکت شدند 
  شد 
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  سادات اخوانی ها را از قفس در می آورد

  
 عربستان  هيچ کس بيشتراز کمال ادهم رئيس اطالعات

سعودی ، در بازسازی سياست های جديد مصر به انورسادات نزديک 
کمال ادهم ، از آن سو با هنری کيسينجر وزير امور خارجه و . نبود 

ده هم ؛ که سخت در خاورميانه دست مشاور امنيت ملی اياالت متح
اندرکار تقويت قدرت امپراتوری اياالت متحده در جريان جنگ سرد 

  . بود نيز ، در رابطه ای نزديک بود 
حتی پيش از مرگ جمال عبدالناصر ، عربستان سعودی ، 
کويت و ساير کشورها و شيخ نشين های خليج ، پس از شکست مصر 

ته بودند و با پيشنهاد کمک های مالی  ، قدم جلو گذاش1967در جنگ 
به کشور شکست خورده ، راه های تحکيم مناسبات سياسی را هموار 

عربستان سعودی ، به آرامی شروع کرد به حمايت از . می کردند 
اين جمعيت ، ناصر را سرزنش می کرد که ديندار . اخوان  مصر 

 کرد به نيست و با اين جنگ ، به اسالم لطمه زده است ، و شروع
کارزار « : می نويسد » راينهارد شولتز «. تحريکاتی عليه  او 

عربستان سعودی ، خود را در نا آرامی های دانشجوئی تابستان 
پس از سال ها ، برای نخستين بار .  در قاهره ، نشان داد 1969

مخالفان حرفه ای با نام اخوان  در صحنه ظاهر شدند که مطالبه شان 
)4(» .عليه جناح چپ و فعاالن کمونيست بودنبردی قطعی تر 

پس از مرگ سادات ، ملک فيصل دو دل بود که به سادات 
اما کمال ادهم با تکيه برچشم انداز توطئه های . مظنون باشد ، يا نه 

 صهيونيستی ، سرسختانه کوشيد تا شاه را قانع کند که –بلشويکی 
رئيس سازمان کمال ادهم . انورسادات عبدالناصر ديگری نيست 

جاسوسی که برادر عفت همسر ملک فيصل بود ، رهبری گروهی از 
مشاوران را به عهده داشت که معتقد بودند عضويت انورسادات در 
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 )5(.را تائيد می کند» تعلق او به طيف راست « اخوان  ، دست کم 
در عين حال ، کمال ادهم مکار، روابط مالی هم با سادات داشت و بر 

 رئيس جمهوری مصر ، به زندگی بهتر و مجلل تر عالقه آن بود که
پس  به سادات گفت که عربستان سعودی می تواند اين رفاه را . دارد

در دهه ی شصت ، رئيس سازمان اطالعاتی . برای او تامين کند 
همسر سادات وارد معامالت » جهان« عربستان سعودی ، با 

ابط بهتری را ميان پرسودی شد و بدين وسيله ، چوب بست های رو
  ،   ملک فيصل )6(.رئيس جمهوری جديد مصر و رياض ، محکم کرد

کمال ادهم را رسما رابط خود قرار داد و هنوز يک ماه از در گذشت 
ظاهرا ، کمال ادهم نه .  ناصر نگذشته بود که او را به قاهره فرستاد

نگتن تنها با وعده های مالی سعودی ، بلکه با قول محرمانه ی واشي
برای کمک به باز پس گرفتن سرزمين های اشغالی از اسرائيل ، 
وارد قاهره شد ؛ منتها به اين شرط که سادات رابطه اش را با مسکو 
بگسلد و دستور بدهد تا نيروهای نظامی شوروی از مصر خارج 

)7(. شوند

 ، ادهم در همه جای پايتخت مصر 1971در اوائل سال 
هيکل ، روزنامه نگار طرفدار ناصر و محمد حسنين . حاضر بود 

 به وزارت اطالعات مصر 1970سردبير االهرام که در سال 
 بر سر اختالف در همين مورد با 1974گماشته شده بود، در سال 

اين ، حرکتی «    :سادات از مقام خود کناره گيری کرد و گفت 
 واسطه کمال ادهم نه تنها   )8 (».نيست که اطمينانی به روس ها بدهد

ای ميان ملک سعود و سادات بود ، بلکه محرمانه به عنوان مجرای 
کيسينجر در   )9(.ارتباطی سادات و کيسينجر هم ، در کار بود

خاطراتش می نويسد اين رابطه ، تا زمانی که مجرای ارتباطی دو 
، به سادات و نيکسون اين امکان را می داد تا  وزير خارجه بسته بود

 در آن زمان ، اياالت متحده سفارت   )10 (.تماس باشندبا يکديگر در 
مصر ، مثل بسياری ديگر از کشورهای . خانه ای در قاهره نداشت 
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با اياالت متحده  را اش روابط سياسی 1967عربی ، پس از جنگ 
بنابراين ، . عربستان سعودی اما ، چنين نکرده بود. قطع کرده بود 

ميانجی روابط مصر و اياالت عربستان سعودی در دهه ی هفتاد 
  . متحده بود 

 ، انورسادات نخستين قدم را با تصفيه ی 1971در ماه مه 
ادعايش . ناصريست ها از دولت خود ، برای تحکيم قدرت برداشت 

هم اين بود که بنا به شواهد موجود ، بلند پايگان دوره ی ناصر ، 
ماموران « يگان را سادات اين بلند پا. نقشه ترور او را ريخته بودند 

سادات با همکاری اشرف مروان ؛ . می خواند  » شوروی 
بوروکرات مصری که از دوستان نزديک کمال ادهم بود ، رئيس 

، وزير جنگ ، اعضای کميته مرکزی ، وزير اطالعات ،  مجلس ملی
به اين  را  و ساير مقام های بلند پايه   جمهوری  وزير امور رياست

مغاير با ايمان «   آنان  »شعارهای پوج سوسياليستی    «  که  اتهام
انور سادات ، نام اين اقدام را . دستگير کرد   )11( ».مذهبی ما است

يک سال بعد ، در هماهنگی با کمال ادهم .  گذاشت  »انقالب دوم « 
رئيس اطالعات عربستان سعودی ، سادات دستور خروج نيروهای 

  . رد نظامی شوروی از مصر را صادر ک
ری موند کلوز مامور سی آی ا که تنگاتنگ با ادهم کار می 

کمال ادهم ، سادات را ترغيب کرده بود تا روس «  : کرد ، می گويد 
 موافق  سادات ، قبال چندان با اين سياست  )12(».ها را بيرون کند

نبود ، اما با وعده ی دالرهای کالن نفتی و برخوردار شدن از 
  .ت ها ، چنان کرد پشتيبانی اسالميس

به دعوت انورسادات ، و با حمايت کمال ادهم و ملک سعود ، 
رهبری و اعضای کليدی اخوان  که در تبعيد بودند ، به مصر 

 ، سادات عده زيادی از 1971عالوه بر آن ، پس از سال . بازگشتند 
بسياری از آنان ، سخت خشمگين بودند، . اخوان  زندانی را آزاد کرد 

 خشونت زدند و بی درنگ برای سازماندهی جنبش خود ، دست به
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ديگران ، بخصوص آنانی که به نسل قديمی تر . زير زمينی شدند 
تعلق داشتند ، بهتر آن ديدند تا علنا با رئيس جمهوری جديد مصر 

 آزاد شد ، وکيل 1971که در سال » عمر تلماسانی « . وحدت کنند 
يه اخوان  بود که پس از مدت نشر» فراخوان « و سردبير آينده ی 

، بال » عمر تلماسانی «. کوتاهی ، به رهبری عالی سازمان رسيد 
فاصله پس از آزادی ، همراه با اين گروه از اخوان  ، به دفتر عمومی 

)13(. در کاخ رياست جمهوری رفت تا از انورسادات تشکر کند

  
  

  جامعه اسالمی
  

 بيماری گسترنده ی در طول يک دهه ، اخوان المسلمين دچار
انشعاب شد و جريان های مختلفی از دل آن سازمان در آمدند که به 

اما دست کم در ظاهر قضيه ، تمايلی به . رقابت با يکديگر پرداختند 
مسئوالن قديمی تر سازمان که به عربستان . تعادل از خود نشان داد 
گاتنگ ، ، با ثروتی کالن و رابطه ی تجاری تن سعودی گريخته بودند
در نقطه ی مقابل ، اعضای خشمگين جوان ، . به مصر بازگشتند 

بخصوص جوانان دانشجو ، باشگاه ها و سازمان های کوچک تر 
اين گروه ها ، در حمايت کامل سادات و . اخوان  را سازمان دادند 
 امنيتی ، به سرعت تکثير شدند و ديری –سرويس های اطالعاتی 

چون انورسادات   )14(.سالمی شهرت يافتند که به جامعه ی انپائيد
سازمان اخوان المسلمين را رسما قانونی اعالم نکرده بود ، به هر 

  .حال جنبش بدون رهبری مرکزی گسترش يافت
   به گروهای موسوم  رشد   از مصر ، حمايت  رهبر  برای

در دانشگاه ها ، راه ديگری برای استفاده از » جامعه ی اسالمی « 
برای  «   :بنا به گزارش جان اسپوسيتو. در تحکيم قدرت بود اسالم 
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 از زير سايه ی ناصر ، سادات خط را تغيير داد و به برون رفت
  : اسپوسيتو می افزايد   » .دامن اسالم پناه برد

  
سادات عنوان رئيس جمهوری ديندار را به خود بسته بود تا 

ی متدين  برای خود راهی برای تبديل شدن به خليفه و فرماندهی عال
 شروع می کرد و به قرآن سخنرانی هايش را ، با آيه های . پيدا کند

، مدام چهره ی او را در مساجد نشان می  تلويزيون. پايان می برد 
داد و دوربين ها در نماز جماعت ، روی او که در صف مقدم بود،  

ی در ايران تمهيدی مشابه را هم محمد رضا پهلو ( ) 15( .متمرکز می شدند
انديشيده بود و دوربين ها مدام او را در حال طواف کعبه و زيارت حرم 
امام رضا و مراسم تاسوعا و عاشورا  در کاخ گلستان و صحنه هائی نظير 

  )  م –آن ، نشان می دادند 
  

مشابه (    ، دسته های موسوم به جامعه اسالمی دانشجويان
 تصرف ايران به وسيله ی انجمن های اسالمی دانشجوئی که از بدو

 شمسی  1357اسالميست های تحت رهبری روح اهللا خمينی از همان سال 
 ميالدی تاسيس شدند و کين توزانه به نيروهای کمونيست و 1979برابر با 

در پشت صحنه مورد حمايت پليس مخفی   ) م –دموکرات ايران تاختند 
من های اسالمی دانشجويان همين امتياز را هم انج(     .  انورسادات بودند

در ايران پس از قيام ضد سلطنتی داشتند وخيلی هاشان ، بعدها به خيل 
بازجويان و شکنجه گران و ترکيب رهبری سياسی و سپاه پاسداران و 
وزارت اطالعات و کابينه های مختلف پيوستند و يکی شان هم به نام محمود 

صنعت را اداره می کرد و احمدی نژاد که انجمن اسالمی دانشگاه علم و 
، از  از کار در آمد بعدها از فرماندهان سپاه و شکنجه گران سرشناس

 به رياست  ، ظاهرا از مجرای انتخابات فرمايشی ،طرف رهبری اسالمی
  : می نويسد»  که پل  «   ) م – شد   اسالمی ايران منصوبیجمهور

می بهتر و حال دانشجويان اسال وضع  ،  1972پس از دسامبر « 
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همکاری تاکتيکی   : آنان ، سرانجام راز موفقيت را پيدا کردند . شد 
و کامال محاسبه شده با رژيم مصر برای در هم شکستن سلطه ی 

مثل گروه های اسالمی    )16 (.انشجويان چپ بر محيط دانشگاه هاد
در ساير نقاط ، تاکتيک انجمن های اسالمی دانشجوئی که با دست پر 

کردند ، روش های خشونت بار ، تهديد و ارعاب عليه عمل می 
 دريغ  اين گروه های اسالمی ، اغلب از حمايت بی. مخالفان بود 

ناح راست مصر برخوردار مالی ی  عربستان سعودی و بازارهای ج
 از مجموعه ی جماعت اسالمی«   : که پل  می نويسد »   .می شدند 

مثل دفتر تحکيم وحدت در (   دانجمن های اسالمی دانشجويان تشکيل ش
که در دوران رياست جمهوری انور    ) م –حکومت اسالمی ايران 

آنان . سادات ، نيروی مقتدر و مسلط محيط های دانشگاهی مصر بود 
. جنبش اسالميست را با تکيه بر سازمان های پرجمعيت برپا کردند 

را در ) !دموکراسی (ه جماعت اسالمی سرود چيزی نگذشت ک
 چند سال   »! تظاهرات دانشجوئی سرداد ، منتها با شعار اهللا اکبر 

 – ميالدی 1979که تقريبا مقارن می شود با انقالب اسالمی (  بعد   
در رابطه با اين شباهت صد در صد ، شما را .    در ايران– شمسی 1357

مراجعه می دهم به کتاب شبيخون تاتارها به قلم مترجم همين  کتاب که 
  شمسی در رابطه با آغاز شوم 59طرات فروردين و ارديبهشت  سال خا

 ميالدی در 1991انقالب فرهنگی جمهوری اسالمی است ، اما در سال 
گروه های جامعه اسالمی مهار امور     ) م –آلمان منتشر شده است 

دانشگاه های مصر را به کف گرفتند و گروه های جناح چپ را 
   )17 (.مجبور کردند مخفی شوند

يکی از مشاوران عالی انورسادات ، نقش بسيار حساسی در 
محمد عثمان اسماعيل ، . رشد و تحرک جامه اسالمی به عهده داشت 

 تنگاتنگ با رئيس جمهوری 1971که سابقا وکيل بود ، در سال 
مصر کار می کرد و در چنين رابطه ای بود که مخالفان سادات در 

  پدر1971ماعيل از اواخر سال اس «  .جناح چپ را قفل کرد 
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 1973خوانده ی جماعت اسالمی در قاهره  و از اوائل سال 
در سال    )18(».پدرخوانده ی آنان در سراسر مصر مرکزی بود

گمارده شد که از مراکز » اسيوت « ، اسماعيل به فرمانداری 1973
از همين پايگاه بود که جمعيت های .  قدرتمند اسالميست ها بود

در ياد بود . فراخواند » نبرد عليه کمونيست ها « می را به اسال
روزهای آغازين اخوان  ؛ که در جريان آن تشکيالت تروريستی اين 
سازمان در اردوگاه های ورزشی برای پسران و مردان جوان رشد 

جامعه ی اسالمی با حمايت ،  در دوره ی دهه ی هفتاد يعنی. کرد 
به نخستين اردوگاه . انی را سازمان داد های دولتی اردوگاه ها تابست

 در قاهره برپا شد ، انور سادات نماينده ی بلند 1973که در تابستان 
پشتيبان آنان  که رژيم  پايه ای فرستاد تا بدين وسيله عالمت بدهد 

اين گونه اردوگاه ها ، با سرعت دم افزائی ، تا سال ها برپا . است 
ديريت اتحاديه دانشجويان مصر را  ، قانون م1974در سال . شدند 

به رسميت شناخت تا بدين وسيله ، جامعه ی اسالمی قانونا براين نهاد 
يح  کرد  که  مهمترين  يک حکم دولتی تصر.  پر اهميت مسلط شود

تعميق ارزش های دينی  «   بايد،   دانشجويان هایمقصود اتحاديه 
انشجوئی ، تازه يکی تسلط اتحاديه های د. باشد  » ميان دانشجويان 
بنا به اين سياست ، عنقريب انجمن های .  جديد بود  از موارد سياست

حرفه ای پزشکان ، وکال ، مهندسان و نهادهای مشابه سقوط می 
کردند ، و برج و باروی دانشگاه االزهر دو باره به اشغال طيف 
راست در می آمد و نقشی که اين مرکز در ايجاد و توسعه ی تعادل 

در سال .  داشت ، از بين می رفت بنياد گراوعی مرکز اسالمی غير ن
 ، مجمع جهانی اسالم ، به مثابه ابزار قدرتمندی برای کوشش 1973

جدی عربستان سعودی در جهت توسعه ی اسالم ، مرکز قديمی 
االزهر را هدف گرفت تا آن را به صورت يکی از اقمار وهابی گری 

، انور سادات هم معاونت جديدی را در  در همان سال  )19(.در آورد
امور مذهبی برای نخست وزير ايجاد کرد و به تاسيس کميته عالی 
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اسالميست ها اليحه ی . قانون اساسی بر اساس شريعت پرداخت 
ممنوعيت مصرف الکل را به مجلس ملی دادند که در آن قيد شده بود 

  تعهد  بايد  و در مدارس  شرعی است  تنبيه  مستوجب  مصرف الکل 
)20(. آموزش دينی به وجود آيد 

مدير مرکز مطالعات سياسی و » عبدل منعم سعيد « 
استراتژيک روزنامه االهرام ، در مقام ناظر هشيار آن زمان ، می 
گويد نفوذ عربستان سعودی در اوائل دهه ی هفتاد ، در مصر بسيار 

 عربستان بسياری از مصری هائی که برای کار به. گسترنده بود 
سعودی می رفتند ، در بازگشت تحت تاثير الهيات محافظه کار وهابی 

عربستان سعودی ، هم چون اين بنيادها و موسسات . قرار می گرفتند 
اين وضع ، االزهر را « .  مصری را به لحاظ مالی تقويت می کرد

به راست کشيد که نتيجه اش انتشار نقطه نظرهای راست افراطی 
، )NGO( از سازمان های غير دولتی عربستان سعودی بسياری. بود

به مساجد مصری پول می دادند که اين رابطه ، مسجدها را به راست 
البته بسياری از روزنامه نگاران مصری هم ،  «. سوق می داد 

  »  بودند  محرمانه حقوق بگير سعودی ها
 ها بر قوانين مصر نيز اثر بنا به اين اظهارت ، نفوذ سعودی

تفکر و شيوه ی قضائی اين کشور معتدل و غير خرافی  «  .ذاشتگ
اما از دهه ی هفتاد ، مصری هائی  «   :منعم سعيد می گويد . بود 

که در خليج بودند ، شروع کردند به بازگشت و آوردن تفسيرهای 
درک مصر از عربستان سعودی نيز ، در حال . ارتجاعی از قانون

هميشه نگران ضربه خوردن از جانب عربستان سعودی . تغيير بود 
عدالت . حال اما ، قضيه درست به عکس شده است. مصر بود 

اجتماعی تغيير کرده است ، روش تفکر در مورد زندگی ، و در باره 
   )21(».جدا کردن زن و مرد ، طور ديگری شده است
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  جنگ رمضان

  
   ، انور سادات با همکاری سوريه ، به طرز 1973در اکتبر 

يرت آوری به اسرائيل در قلمرو اشغال شده مصر و سوريه هجوم ح
نتيجه ی اين حمله ، اشتباه نظامی از کار در آمد ، اما موفقيت . برد 

و ، به اين دليل که پوشش اسالمی داشت و در ماه . سياسی باالئی بود 
 که در تقويم اسالمی مبارک ترين ماه ؛رمضان صورت پذيرفته بود 

. گ سطح شور و شوق مذهبی را در مصر باال برد است ، اين جن
پس از چند پيروزی مقدماتی ، که در جريان آن نيروهای نظامی 
مصر از کانال سوئز گذشتند و در شبه جزيره ی سينا عليه نيروهای 
نظامی اسرائيل پيش رفتند ، در ضد حمله ی اريل شارون ، بخت 

.  فاحش شدند برگشت و مصری ها متحمل تلفات سنگين و شکستی
اسرائيلی ها دور زدند و رابطه ی مجموعه ی ارتش مصر را در 

به تقابل اياالت متحده و ، اين واقعه . بخش غربی کانال قطع کردند 
اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی انجاميد و جهان را در جريان 
جنگ سرد ، با زنگ خطر جنگ اتمی و باالترين تهديدی رو به رو 

  .وانست به صورت نبردی نهائی در آيد کرد که می ت
. برای سادات اما ، جنگ نتايج پر اهميتی را در بر داشت 

نخستين نتيجه آن بود که به درگير کردن اياالت متحده برای فراهم 
آوردن امکان آتش بس ره برد که به قرار داد عدم تعهد اياالت متحده 

ه ی هفتاد را انجاميد و هم پيمانی اياالت متحده و مصر در ده
نتيجه ی دوم آن بود که روابط ميان مصر و . زيرسازی کرد 

عربستان سعودی را تحکيم کرد که به تحريم صدور نفت اعراب در 
 زمينه ی جديد بود که قيمت  براين.  انجاميد 1973 –74سال های 

 در آن سال ها افزايش يافت ، و OPECهای گنج قارون اوپک  
ئی بنياد گراع نامحدودی را در مقابل خود ديد تا عربستان  ناگهان مناب
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 اعراب 1973سومين نتيجه جنگ . وهابی را به سرعت توسعه دهد 
و اسرائيل ، اعتبار اسالمی انورسادات را صيقل داد و اين امکان را 
برای باورمندان رئيس جمهوری به وجود آورد تا قبای مردمقدس 

تا سال ها پس از جنگ . اسالم ، در جنگ مقدس را برتنش بدوزند
مصر، جنگ .  ، جنبش اسالميست به تولدی ديگر دست يافت 1973
نام نهاد که ماه مقدس مسلمان » جنگ رمضان «  را 1973اکتبر 

و اين نظريه و نتيجه به ارتش مصر تلقين کرد که جنگی . هاست 
اسالمی را برای آزاد کردن مسجد االقصی در اورشليم به پيش برده 

وقتی «  : هرمن آيلتز سفير وقت اياالت متحده می گويد . اند 
 اهللا اکبر بانگ ، عبور کردندنيروهای مصری از کانال سوئز 

)22(» .سردادند

 ، 1973به صورت نمادين ، چنين وانمود کردند که جنگ 
اين جنگ ، بهانه ای به دست تبليغات چی .  بود1967انتقام شکست 

 قصور ناصريست ها و سوسياليسم های انورسادات داد تا بر طبل
 را 1967امام ها مدام بر منبر شدند و شکست جنگ . عرب  بکوبند 

ناشی از عدم توسل ناصر به اسالم جار زدند و به اين دليل ، آن را 
در مقابل ، برای به حرکت در آوردن حمايت طيف . تقبيح کردند 

سانه ای راست اسالمی ، انور سادات بر بوق دميد که پيروزی اف
عليرغم آن که جنگ .  ، نشانه ی قدرت اسالم بود1973جنگ اکتبر 

رمضان اسرائيل را شکست نداده بود ، و عليرغم اين واقعيت که 
ارتش مصر متحمل تلفات سنگينی شده و تقريبا نابود شده بود ، 
. عبورمصری ها از کانال سوئز واقعه ای درخشان تبليغ می شد 

سراسر جهان که از پيروزی نوميد بودند ، مسلمانان محافظه کار 
جنگ رمضان را با پيروزی های بزرگ قرون اوليه ی اسالمی که 
مسلمانان در جريان آن ها استقرار حاکميت خود را تا آسيای مرکزی 
و اسپانيا توسعه داده بودند و بر دروازه های فرانسه و اطريش می 

مال مسلم بود که انورسادات کا، اين نتيجه . کوفتند ، مقايسه می کردند 
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بر اسرائيل پيروز نشده بود و حتی صحرای سينا را هم نتوانسته بود 
و مشخصا انگيزه » محدود « جنگ سادات ، برای هدفی . آزاد کند 

تا امروز ، هنوز معلوم نيست که . های سياسی صورت پذيرفته بود 
ند ، يا دست مقام های اياالت متحده با سادات اين طرح را ريخته بود

کم قدرت نمائی نظامی او را ، به قيمت اسرائيل برای کشاندن مصر 
اگر چه ، مسلم آن . در جنگ سرد به سمت خود ، تحمل کرده بودند 

است که سی آی ا کامال از نقشه ی جنگی سادات با خبر بود و کمال 
 هم در جريان امر قرار   سعودی ادهم رئيس اطالعات عربستان

واقع ، ماه ها پيش از  وقوع  جنگ رمضان ، کمال ادهم در . داشت 
ان يسرويس اطالعاتی عربستان سعودی ، سی آی ا  را در جر و 

نقشه ی آن گذاشته بودند و حتی تصميم عربستان سعودی مبنی بر 
در عربستان  سی آی ا  ، پايگاه  استفاده از حربه ی نفت را هم

   )23 (.ن گزارش کرده بود سعودی ، بنا به وظيفه اش ، به واشينگت
مارتا کسلر يکی از مسلط ترين تحليل گران سی آی ا  در 

.  عطف بود  می گويد که آن جنگ نقطه ی  ،  زمينه اسالم  سياسی
 اعراب و اسرائيل ، در لوای اسالم صورت پذيرفت 1973جنگ « 

و در آن دوره ، نشانه هائی از سرخوردگی جهان عرب نسبت به 
 ، بعثيسم و ناصريسم وجود ئی ، از جمله کمونيسمعقايد اروپا

در درجه اول هيچ يک از اين «    :و اضافه می کند که   » .داشت
عقايد و مسلک ها ، به جامعه القاء نشده بودند ، و مهم تر از آن ، اين 

بنابراين ، فکر قراردادن آن جنگ بر اساس . بود که ، موثر نبودند 
 نام واحدهای ارتش را    :احی شده بود اسالم ، کامال از پيش طر

تغيير داده بودند ، عالمت های ارتباطی را عوض کرده بودند و همين 
مقصود آن بود که اسالم گرائی در همه ی . طور بگيريد برويد باال

، دست کم در  به نظر من. اين تغييرات جديد خودش را نشان بدهد 
  »   . راست کرداين دوره ، اسالم سياسی با جنگ رمضان سر
  در زير علم . دولبه بود  اما بازگشت اسالم سياسی به مصر ، 
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دينداری ، لباس محافظه کارانه و شرعی شدن  دادگاه ها واحکام 
قضائی ، که معلوم نيست به وسيله سادات شکل گرفته بودند يا  سی 

  . آی ا ، نيروهای خطرناک جديدی ، با سرعتی دم افزا گرد می آمدند 
  
  
  

 عامل قطب
 

در آستانه ی پايان دهه هفتاد ، بخصوص پس از سفر 
انورسادات به اورشليم و شروع مذاکرات با اسرائيل ، طيف راست 
اسالمی به تندروی فزاينده ای گرائيد و بسياری از فعاالن اين طيف ، 
در جهت مخالف سادات قرار گرفتند ، يا دست کم اين مخالفت را 

 در آن زمان ، به نظر می رسيد که حمايت .مخفيانه طراحی کردند 
از اسالميست ها ناشی از فراست او باشد ، اما ناشی از شتابزدگی هم 

با وجودی که شبه نظاميان جمعيت اسالمی مصر ، رقبای . بود 
سياسی سادات در جناح چپ را درهم کوبيده بودند ، شديدا به تند 

ن ، نه تنها عليه روی می گرويدند و امام های جديد و مستقل شا
کمونيست ها پيام می دادند و به منبر می رفتند ، بلکه عليه غرب هم 

نخستين نشانه ی اشتباه محاسبه ، در اوائل سال . عمل می کردند 
آن زمان ، دسته های اسالميست ؛ که اغلب .  پديدار شد1974

مصری های تحت رهبری فلسطينی ها بودند ، قيام خونينی را در 
ی نظامی سازمان دادند که حتی احتمال می رفت قرار بوده به کالج فن

بسياری به قتل رسيدند ، بسياری ديگر . قتل انورسادات منجر شود 
  دستگير شدند و انور سادات رسما ليبی را به ايجاد آن واقعه متهم

نزديکی از اهالی شهری در» صالح سيريا « رهبر اين شورش . کرد 
اين شهر ، محل تولد حزب آزاديبخش اسالمی حيفای اسرائيل بود که 

اين حزب فوق تندرو ، کمر به تجديد حيات خليفه گری .  هم بود
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اسالمی بسته بود و با سعيد رمضان و اخوان المسلمين ، رابطه ای 
به قول گی لس که ،   » سيريا« به احتمال قوی ، . تنگاتنگ داشت 

  .اسالمی بود   )25(از اعضای وفادار حزب آزاديبخش ، پل
  

  پس از .  در اردن زندگی می کرد 1970صالح سيريا تا سال 
آن ، سالی را در عراق گذراند ، اما سرانجام مجبور شد به خاطر 
محکوميت غيابی به اعدام به جرم عضويت در آن حزب ، از بغداد 

پس از ورود به قاهره ، . بعد از آن بود که به قاهره رفت. بگريزد
» حديبی « ن المسلمين، بخصوص رهبر عالی سازمان سيريا به اخوا

. از متعصبان جنبش ، بسيار نزديک شد» زينب ال غزالی  «و 
سيريا مورد اعتماد زينب قرار گرفت و مدام با او به بحث های منظم 

  )26(. می پرداخت

  

  به گفته ی عبدل منعم سعيد مدير مرکز مطالعات سياسی و  
 گروه تحقيق مصری وقايع دانشکده استراتژيک االهرام ، وقتی

افسری را مورد بررسی قرار دادند ، به نشانه های نگران کننده و 
عبدل منعم سعيد  . عميقی از تغييراتی در ميان دانشجويان برخوردند

با مرور کردن اوضاع ، گروه تحقيق دريافت که وضع «   : می گويد
نمازگزاران بيشتر  : در کالج فنی دانشکده افسری ديگرگون شده است 

شده بودند ، گروه های مختلف به وجود آمده بودند و مجموعا نشانه 
اما انور سادات چنان سرگرم   » .روی مشاهده می شد هائی از تند

دامن زدن به هيجان های مذهبی بود که نه سازمان امنيت مصر 
 :آيلتز می گويد    ) 27(.متوجه اين چرخش و انحراف شد ، نه سی آی ا

 که  رهبر اخوان المسلمين در آن زمان مردی بود به نام تلماسانی «
در دوره ی ناصر زندانی بود و انور سادات با اين باور آزادش کرده 

به . همين طورهم شد. بود که ، به هر صورت سلوک خواهد کرد 
ندرت در مقاله های نشريات اخوان المسلمين انتقادهائی به دولت می 
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 منتها سادات چنين می انديشيد  . طيل اش می کردندشد و يک ماه تع
)28(».که مهار کردن سازمان اخوان المسلمين مساله ای جدی نيست

اما ، در حالی که اخوان المسلمين ظاهرا وانمود می کرد رام 
شده است، گروه های جامعه ی مخفی و دانشجوئی اسالمی ، خود را 

ش رو ، اين شبه نظاميان ، در سال های پي. آماده ی جنگ می کردند 
با صبر و حوصله نيروهای خود را در مصر سازمان دادند و ناگهان 

بسياری از «  : سعيد می گويد. دست به خشونت و ترور زدند 
اسالميست ها شروع کردند به تنها زندگی کردن ، و رفتن به صحرا 

سازمان اطالعاتی مصر، اصال متوجه .  برای ساختن جنبش خود
 ، تروريست های اسالمی وزير 1977در سال    )29(». نبودماجرا

و با سرکوبی و دستگيری رو به رو  اوقاف مصر را به قتل رساندند 
در سال . شدند ، با اين حال اما ، به روند تکثير خود ادامه دادند 

 که انور سادات در جست و جوی راهی برای معامله با مناخيم 1977
 به اورشليم رفت ، اسالميست های مصر، بگين نخست وزير اسرائيل

از جمله اخوان المسلمين و دسته های جامعه اسالمی ، به مخالفت 
  . نظامی بيشتری گرويدند

بسياری از تندروهای اسالمی ، از پيروان سيد قطب بودند که 
در .  جمال عبدالناصر او را حلق آويز کرده بود 1966در سال 

ه ی راديکالی را توسعه داد که بر خالل دهه شصت ، سيد قطب نظري
مسلمان هائی که عقايد افراطی او را لبيک نمی گفتند ،  ،  مبنای آن

با اعراب بربری مقايسه می شدند که پيش از ظهور پيامبر در خواب 
سيد قطب و پيروانش ، از اين نظريه به عنوان حجت .  غفلت بودند

مرتد بنامند و به قتل استفاده می کردند تا بتوانند رهبران عرب را 
اگر چه نظريات سيد قطب مغشوش و متناقض بود ، شرق . برسانند 

شناسان اصرار می ورزيدند که او در خاورميانه متفکری نقاد و 
  . سکوالريست است

   او ، بيشترين تندروها  ی» تابلو راهنما « سيد قطب و کتاب 
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چشم اداره اسالمی را ، به دور از) و بيشترين خشونت گرايان ( 
  .اطالعات مصر و  سی آی ا ، جذب خود کرده بود

به گزارش آيلتز، سادات نفهميده بود که تشويق گروه های 
تندروطيف راست اسالمی ، چه خطراتی را در بردارد ، اما ديگرانی 
که به همين حلقه تعلق داشتند ؛ از جمله همسر او جهان ، متوجه اين 

که به هر صورت ، و ازهمه مهم تر، سادات ، «   ،  خطر شده بودند
به اخوان المسلمين تعلق داشت ، فکر می کرد گسترش نفوذ اسالم و 
اخوان المسلمين ، بخصوص در دانشگاه ها ، چيزی فراتر از آزادی 

من خيلی ها ، از جمله همسر سادات «   : آيلتز می گويد » .بيان نبود
ا نبايد از نظر دور را به ياد می آورم که می گفتند اين جماعت ر

اما سادات . داشت ، و  تاکيد  می ورزيدند  که  آنان خطرناک اند
.  فقط جوانی می کنند نه بابا ،  : سری تکان می داد و می گفت 

سادات اصال باور نمی کرد که تکيه ی آنان بر مذهب و اخوان 
زير بار هشدار وزرايش هم نمی .  المسلمين ، خطری بالقوه است

   )30 (». واقعيت چيزديگری استرفت که
هم چون اين ، انگشت شماری از ديپلمات ها و مقام های سی 
آی ا ، واقعا متوجه عمق نفوذ اخوان المسلمين در جامعه ی اواخر 

آنان ، متوجه روابط پيچيده ی مسئوالن . دهه ی هفتاد شده بودند 
 اخوان المسلمين ، جامعه ی اسالمی و گروه های زير زمينی و

آيلتز و همکاران اطالعاتی او در مصر ، . پيروان سيد قطب نبودند
ناظر برروند اسالمی شدن مصر بودند ، اما فکر می کردند راه 

از اين گذشته ، . درازی مانده است تا مصر کامال اسالميزه شود 
سادات مشوق ماجرا بود و به نظر می رسيد رهبر مصر باور کرده 

آيلتز . فيد است و هم ، در نهايت،  بی خطراست که اين جريان ، هم م
ست بود که بعضی عناصر جنبش ، اطالعاتی در د«   : می گويد 

ولی من متوجه شدم چيزی وجود دارد که بايد با . سرساز نبودند درد 
اما خود آيلتز باورکرده بود که دولت  » .دقت روی آن تامل کرد
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شکل ترين و محافظه مصر می تواند اين پديده را مهار کند ، و مت
کارترين رهبران اخوان المسلمين ، مثل تلماسانی ، مخالف تاکتيک 

تلماسانی تندروها را رد «   .های خشونت گرا و عمليات نظامی بودند
 اين ، سئوال نظری   »می کرد ، اما آيا نظر واقعی او همين بود ؟ 

ده ای ميان سفير اياالت متحده بر آن بود که رابطه ی پيچي. آيلتز بود
رهبری اخوان المسلمين و شبه نظاميان وجود دارد ، اما به نقطه ی 

بيان اين دريافت ، سخت بود ، «   : می گويد . اطمينان نرسيده بود
بنابراين برای آدم چاره ای باقی نمی ماند جزآن که به بعضی قضاوت 

)31(».های رئيس جمهوری و وزرای او تکيه کند

 يکی از مقام های ارشد  .  اين بهتر نبودوضع سی آی ا  هم از
که سال های بسياری را در خاورميانه و در دهه ی هفتاد  سی آی ا 

 بعضی مقام های ارشد اطالعاتی  :  سال ها در قاهره بوده ، می گويد
. ، به او هشدار داده بودند که خطر اسالميست ها را جدی بگيردمصر

رشد اطالعات مصر بود که دوست خوبی داشتم که از افسران ا « 
ئی ها بايد قدرت مسجد را درک آمريکاشما   : يک بار به من گفت

 به  1971به نظر کاتی کريستين سون ، که از سال     )32(».کنيد
 مسئول ميز اين سازمان 1977 تا 1973پيوست و از سال  سی آی ا 

در مصربود ، خطر بالقوه ی اسالميسم در مصر آن سال ها ، اصال 
البته اخوان «   . مساله ای نبود که باعث نگرانی ماموران ما باشد

. المسلمين را تا حدی می شناختم ، اما ما تاکيد اندکی بر اسالم داشتيم 
 دليل   )33(».در شرايط آن دوره ، غفلت از اسالم امری عادی بود

عمده ی اين غفلت از سوی نظام اطالعاتی و مقام های سياسی اياالت 
 ، آن بود که ما دهه ها به اسالميسم فقط به مثابه جريانی منطبق متحده

  . با نظرات ضد شوروی خود می نگريستيم
  

 که با از سرگيری روابط 1974آيلتز می گويد ، از سال 
سال  (   1979ديپلماتيک ، سفير اياالت متحده در مصر بود ، تا سال 
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ه قله ی قدرت سياسی وقوع قيام ضد سلطنتی و پرتاب شدن اسالميست ها ب
 برای سفارت و سی آی ا مالقات با اسالميست ها و   ) م –در ايران 

بخصوص با بخش هائی . حتی ايجاد رابطه با آنان، امر دشواری بود
دولت « . از آنان که اکنون تبديل به اپوزيسيون دولت شده  بودند 
ی زمينه . مصر نسبت به ايجاد اين رابطه ، نظر مساعدی نداشت 

مخالفت هم اين بود که اين رابطه ، به نيروهای اپوزيسيون القاء می 
آيلتز در باره دوره ی   » .کند که اياالت متحده حامی آن ها است

ديپلماسی لرزان هنری کيسينجر در جريان سربرداشتن جنگ اعراب 
 اياالت متحده به مصر قول  ، می گويد 1973و اسرائيل در سال 

   .کرد  نخواهد  مصر اقدامی  عليه  جلی زير  آی ا  سی  که داده بود 
 به دست  بنابراين ، با اطالعات محدودی که ما می توانستيم« 

بياوريم ، در باره ی پاره ای ارتباط های مخفی و محدود با 
، اما در باره نظم دادن به اين  می شود حرف زد اسالميست ها 

  ». رابطه ، حرف چندانی نداريم بزنيم
اين گذشته ، ما آمادگی آن را نداشتيم که با امام های ريشو از 

اين عدم . و فعاالن خشونت گرای جامعه ی اسالمی خودمانی شويم 
ماموران فاقد . بود  آمادگی ، بازتاب مشکل دهه های سی آی ا 

فقط عده ی کمی از ايشان بودند که غربی .  مهارت های کافی بودند
ربی را سليس حرف بزنند و در تاريخ و ، زبان ع اطو کشيده نباشند

 يکی از ماموران ارشد سی  . فرهنگ اسالمی اعتباری داشته باشند
، تصوير گويائی  که نخواست نامش فاش شود آی ا  در خاورميانه ؛ 

.  می دهد  را به دست  برای به چنگ گرفتن اسالميسم از اقدام مهلک
را مسئوالن کله ) ی ا سی آ( يادم می آيد که اين اداره ی کوچک « 

بنياد پوکی می گرداندند که به من می گفتند وظيفه ما نفوذ در اسالم 
و يادم می آيد که فکر «   : و می خندد و ادامه می دهد  » . ستگرا

می کردم مباد از اين سرخ گونه های ايرلندی به من بدهند که برود 
م داشتن نقشه و نفوذ کردن در اسالم ، مستلز! . در اسالم نفوذ کند 
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فکر نمی کردم از عهده ی اين ماموريت . استراتژی و درک است 
 مگر آن که مسلمان باشيم ، بتوانيم به مساجد  اطالعاتی بر آئيم ،

ما از عهده ی . برويم ، با آن آدم ها حرف بزنيم و به مساله بچسبيم 
   )35(».  اين مهم برنيامديم

. می دوران انتقال بود ، برای طيف راست اسال دهه ی هفتاد
ئی که اياالت متحده از پايان جنگ جهانی دوم بنياد گراآن گونه اسالم 

به . می شناخت ، هنوز وجود داشت ، و امروزه هم وجود دارد 
موازات آن اما ، اسالم جديد و زهرآگين تری در حال شکل گرفتن 

اين اسالم مسموم ، در مصر به صورت تندروهای جامعه ی .  بود
اسالمی شکل گرفت که بعدها جهاد اسالمی به رهبری ايمان ال 

در ايران به .  از دل آن در آمد، ، مرد شماره دو القاعده  ظواهری
رو جنبش  وسيله شبه نظاميان شيعه نمايندگی شد که بازوی فوق تند

و در عربستان سعودی ؛ خانه ی .  آيت اهللا خمينی را تشکيل می دادند
ابی ها ، اسامه بن الدن را توليد کرد که حتی صحرائی ی عبوس وه

کارانی می دانست که   عربستان سعودی را خطاارتدوکسروحانيون 
وزارت امورخارجه و سی آی ا ، . تظاهر به تقوا و مسلمانی می کنند 

در . به کنه استحاله ی طيف راست اسالمی در دهه ی هفتاد پی نبردند
 اسالمی سياسی  :واستند ببينندعوض ، آنچه را می ديدند ، که می خ

را که محافظه کار، ضد کمونيست و مشغول حل و فصل تفسيرها و 
مشتی کارشناس . نقطه نظرهای علمای ريشو در باب شريعت است 

ئی در امور اسالم و خاورميانه ، جدل می کردند که طيف آمريکا
راست اسالمی ، نه تنها ضد کمونيست ، که ضد دموکراتيک ، ضد 

 اما در دهه ی هفتاد ، اين نظريه در . و حامل خشونت است غرب
کننده و حيرت آور سال های  حتی پس از وقايع گيج .  اقليت بود

 مثل انقالب اسالمی در ايران ، اشغال مسجد اعظم مکه ، –بعدی 
 کشته از 241ترور انورسادات ، بمب گذاری حزب اهللا در لبنان که 

  ، طيف راست –حده به جا گذاشت تفنگداران دريائی اياالت مت
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اسالمی ، بخصوص در جريان تاسيس و عمل جهادی های افغانی ، 
آروند هاتی روی  ، نويسنده جوان هندی و (   . متحد تلقی می شد 

، در مقاله ی » خدای چيزهای کوچک « خالق رومان بی نظير 
ارسی که به قلم همين مترجم  به ف» معادله عدالت نامحدود « تحليلی 

 سايت های مختلف اينترنتی ، در کتاب   درآمده وپس از قرار گرفتن روی
 چاپ شده است ، بنا به اسناد و مدارک  » آمريکابمب های آزاديبخش «  

بر آن است که جهادی های افغانی ارتش غيرمستقيم اياالت متحده بودند  که 
 از جمله ؛ سی آی ا  نيروهای خشک انديش اش را از چهل کشور مسلمان

بازوی نظامی وهابی های عربستان سعودی به رهبری اسامه بن الدن ، به 
 ، برای تشکيل آن در افغانستان گرد آورده بود تا جمهوری های 1979سال 

» روی « . مسلمان نشين اتحاد جماهير شوروی را از درون تحريک کند
ا وسازو تاکيد می ورزد که پس از مدتی ، سی آی ا برای تامين هزينه ه

برگ نظامی ارتش غير مستقيم خود ، صدها البراتوار هروئين سازی در 
مرز افغانستان و پاکستان برپا کرد که در آمد ساالنه شان سر به صد تا 

نوام چامسکی هم ، مثل بسياری از تحليل .  دويست ميليارد دالر می زد
 به چنين گران سياسی و کارشناسان معترض به سياست های اياالت متحده ،

  )  م  – نتيجه ای رسيده است
يکی از دالئل برای ادامه ی رو آوردن اسالميسم به غرب ، 

بسياری از همان .  سر برداشتن اقتصاد اسالمی در دهه ی هفتاد بود
شبه نظاميان که دستياران شان سرگرم ترور بودند ، لباس يکدست 

 های بسيار پوشيده بودند ، کسب و کار راه اندخته بودند ، بانک
تاسيس کرده بودند و در چشم جهان چيزی جز پول سازان کاميابی 
. نمی آمدند که اگر چه زاهد و متقی اند ، شهروندان عادی هم هستند

با اين حال ، تجار و بانکدارانی از اين دست ، هم پول می ساختند ، 
  .پيامبر بودند رو هم پيروان تند
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  بانک های اخوان المسلمين

  
وازات سياست ، اقتصاد هم در گسترش اسالميست ها در به م

انور سادات که در سال . مصر دهه ی هفتاد ، نقش عمده ای داشت 
 به قدرت رسيد ، مال اندوزان سردرگريبان پيش از رژيم 1970
 همان هائی که سی آی ا سعی کرد آنان را در اواخر دهه ی –ناصر 

 ، فرصتی يافتند تا –راند پنجاه عليه جمال عبدالناصر به ميدان ب
بسياری از .  از سازی کنند ثروت ها و روابط سياسی خود را ب

، بخصوص خانواده های  نيمه فئودال زمين دار ؛ که قدرت ايشان
شان در زمان ناصر محدود شده بود، اما از بين نرفته بود ، با طيف 

در واقع ، در سراسر  . برقرار کردندراست اسالمی رابطه 
ميانه ، از پاکستان بگيريد تا ايران و ترکيه و مصر ، خانواده خاور

هائی که از زمين داران بزرگ بودند ، به موازات بازاری ها و تجار 
در بسياری از . ثروتمند ، پيوندهای نزديکی با اسالميست ها داشتند

زمين دار ، يا بازاری  : نه ها ، آن پيوندها خانوادگی بودنمو
 بود برادر يا عموزاده و خاله زاده و دائی زاده ای ثروتمندی ، ممکن

و اينان ، دست در .  داشته  باشد که امام ، آخوند ، يا آيت اهللا باشد 
  . دست هم ، زنجيره ای کار می کردند

 پشتيبان طرح  به صورت بزرگ ترين، اخوان المسلمين 
تی آزاد انورسادات در آمد ، و با شور و عتوسعه ی تاسيسات صن

» انفتاح « وق به سياست جديد اقتصاد آزاد او پيوست که عنوانش ش
در رابطه با دنيای خارج از مصر، انفتاح را صندوق بين المللی . بود 

در دهه . با مطالبات سخت گيرانه ای به پيش می راند ) IMF(پول ، 
 ، صندوق بين المللی پول ، باعث تغييرات هولناکی 70 و 60های 

 سوم شد که اين تغييرات ، پيش شرط دريافت وام در اقتصاد جهان
ها ، باعث وارد » شرط « اين به اصطالح . های بين المللی بودند
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 که ند آمدن لطمه های جدی به اقتصاد کشوری پس از کشور ديگر شد
از آن جمله می توان حذف سوبسيدها ، بيکاری و ملی شدن صنايع را 

لی پول ، اغلب منجر به تقابل سياست های صندوق بين المل. نام برد 
مصر، از . رژيم ها با نيروهای چپ و اتحاديه های کارگری می شد

مطالبات سفت و سخت صندوق بين المللی در . اين قاعده مستثنی نبود
جهت رياضت کشی و حذف امتيازها ، نتيجه ی مستقيم کوشش های 

جهان سوم ، نيرومند اياالت متحده برای ايجاد بازار آزاد اقتصادی در 
در مصر ، طيف راست اسالمی و . برای مقابله با سوسياليسم بود 

صاحبان محافظه کار امر تجارت ، به سرعت راه کارشان را پيدا 
  . کردند

 که تازه آزاد شده  ، نشريه اخوان المسلمين» فراخوان « 
بودند ، کمک های مالی اساسی را از راست ثروتمند مصری دريافت 

ارت آزاد که ناشی ازسياست انفتاح سادات بود ، قسمت تج. می کرد 
. اعظم آگهی های تبليغاتی نشريه ی اخوان المسلمين را تامين می کرد

از صد وهشتاد صفحه «   : گزارش می دهد » گی لس که پل « 
، چهل و نه صفحه را ) فراخوان( آگهی های رنگی الدعوه 

ول ، پنجاه و دو کارگزاران و موسسان تشکيالت اموال غير منق
صفحه را کمپانی های مواد شيميائی و پالستيک ، بيست صفحه را 
وارد کنندگان اتومبيل ، دوازده صفحه را بانک های اسالمی و شرکت 
های سرمايه گذار ، و چهل و پنج صفحه را شرکت های موادغذائی 

چهل در صد آگهی های تبليغاتی نشريه را ، فقط سه . خريده بودند 
تحت کنترل اعضای اخوان المسلمين که ثروت خود را از شرکت 

   )36 (.عربستان سعودی اندوخته بودند ، تامين می کردند
در مصاحبه ای با يک نشريه هفتگی مصری ، تلماسانی ی 

اهرم های اصلی «   اخوان المسلمين ، ناچار به اعتراف شده بود که 
دسته از اخوانی اکنون در دست آن ) انفتاح ( سياست اقتصاد باز 

   )37 (».هائی است که در تبعيد بودند و حاال به مصر باز گشته اند
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 ، اخوان المسلمين اعالميه ای صادر کرد و 1974در سال  
به اعضايش فرمان داد تا از سياست انفتاح سادات که طرفدار صندوق 

چنين عملی ، کافی بود تا الگوئی . بين المللی پول است ، حمايت کنند 
ميست ها ، در تمام طول تاريخ  اسال.   بسازدسياسی رای اسالم ب

، شبه نظاميان طرفدار سرمايه داری و ضد اصول سياست های خود 
به ندرت پيش می آمد که از فقرا ، آدم های . مبارزه طبقاتی بودند 

بخصوص در مصر ، . درحال سقوط و بدهکاران حمايت کنند 
نان رنج کشيده که نه تنها سودی از اسالميست ها با کارگران و دهقا

 سادات نبرده بودند ، بلکه زندگی شان در  سياست های اقتصادی
،  نتيجه ی انفتاح آشفته شده بود ، همراهی و همدلی که نمی کردند

سهل است ، در شکستن اعتصاب ها نقش اساسی داشتند و از ته دل 
تمايل به چپ در نقطه ی مقابل اتحاديه های کارگری و روشنفکران م

  . عمل می کردند
ظهور بانک های به اصطالح اسالمی ، نقطه ی مرکزی 

 کهاين سازماندهی ، بر آن بود . اسالميزه کردن اقتصاد مصر بود 
بانک های عادی تجاری بنا به قوانين اسالمی عمل نمی کنند ، 
بخصوص از آن جهت که اين قوانين ، عالقه ای به دادن وام نداشتند 

 ، اين بانک ها را متهم می کردند که المذهب اند و حتی در و اغلب
اخوان . موضعی خصمانه تر ، آنان را به يهوديان می چسباندند 

. المسلمين ، از دسيسه برای تبليغ خدمات بانکی خود استفاده می کرد 
هشدار می دادند که مشتريان بانک های غير شرعی ، ضد اسالم اند ، 

   )38(».ن خواهد بود که به دوزخ بروندسرنوشت شان اي«  پس 
در مصر ، باعث گسترش هرچه » اقتصاد اسالمی « توسعه 

اعضای اخوان المسلمين ، به منابع ثروتمند . بيشتر اسالم سياسی شد 
مالی و تجاری حاميان خود نزديک تر شدند تا بتوانند سازمان 

است اعضای ثروتمند ر. اجتماعی و سياسی خود را قوی تر کنند 
اسالمی و اخوان المسلمين که نهادهای مشترک مالی را اداره می 
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کردند ، نسبت به مساجد ، مشاغل کوچک بازاری ، نشريات دوست و 
سايرينی که تکيه گاه اجتماعی ايشان را محکم تر می کردند ، دستی 

چون اخوان المسلمين به صورت اخوت مخفی عمل می . گشاده داشتند
. ها را مخفيانه و با ايما و اشاره انجام می داد کرد ، بعضی از کار

طيف راست اسالمی مصر ، همچنان از پشتيبانی عربستان سعودی 
يکی از . برخوردار بود ، اما به لحاظ اقتصادی مستقل شده بود 

بانک ها و مشاغل تجاری فراوانی به «  :  مفسران آن دوره می گويد
عضو اخوان المسلمين ، .  تندوجود آوردند و با يکديگر همبستگی داش

  )39 (».با خشنودی نيمی از در آمدش را به سازمانش می دهد

  
در همکاری با برنامه های سادات برای تقويت طيف راست 

 ، 1976در سال ) FIBE( اسالمی ، ايجاد بانک اسالمی فيصل 
اين بانک ، بنياد . اخوان المسلمين را در کشور به رسميت شناخت 

بانک های اسالمی بود که در راس آن شاهزاده محمد ال امپراتوری 
فيصل عربستان سعودی ، پسر ملک فيصل قرار داشت و در 

  . اسالميزه کردن مصر و منطقه ، نقش قطعی داشت 
با اين حال ، شاهزاده محمد ال فيصل عضو اخوان المسلمين 
نبود تا سياست خانواده سلطنتی سعودی را برای استفاده از اين 

زمان به مثابه بازوی نظامی در سياست خارجی دنبال کند ، بلکه به سا
شاهزاده . عکس ، سعی می کرد بيش از حد به آن نزديک نشود 

محمد بيشتر سعی می کرد به چهره های نهاد اسالم ، از جمله مفتی 
.  بانک را از او بگيرد   مشروعيت مصر نزديک شود تا فتوای
دات را برای گذراندن قانون مخصوصی ضمنا ، موفق شد پشتيبانی سا

   )40 (.در رابطه با بانک اسالمی فيصل، جلب کند
عبدل عزيز حجازی نخست وزير مصر ، که بعدها به رهبری 

، و عثمان احمد عثمان ؛ که ثروت  جنبش اقتصادی اسالميست رسيد
راکفلر  « در صنايع مصر داشت و معروف به  فوق العاده ای
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وسعه ی شبکه های بانکی اخوان المسلمين در بود و در ت» مصری 
دهه ی هفتاد نقش کليدی داشت ، از موسسان بانک اسالمی فيصل 

اعضای با نفوذ اخوان المسلمين ، مثل يوسف ال قراداوی،     )41(.بودند
عبدل لطيف ال شريف و يوسف ندا ، جملگی در ترکيب اوليه ی 

هريک از اينان ، نقش  )  42(.هيئت مديره ی اين بانک حضور داشتند
مهمی در رشد اسالميسم ، نه فقط  در مصر ، که در سراسر منطقه 

و هريک از ايشان ، در حاشيه ی تندروترين بازوی جنبش . داشتند 
  . اسالميست می پلکيدند 

از ميان بنيانگذاران بانک اسالمی فيصل ، بدنام ترين شان 
رحمان که آتش بيار عالم اسالمی نا بينائی بود به نام عمرعبدل 

موجودی شبيه آيت اهللا روح (   معرکه و محرک توده های مسلمان بود 
اهللا خمينی و شاگردانش سيد علی خامنه ای ، هاشمی رفسنجانی ، سيد محمد 

در ايران دهه های هفتاد و هشتاد و نود ... خاتمی و محمود احمدی نژاد و 
مشاور « عبدل رحمان   .)  م –ميالدی و نخستين سال های هزاره سوم 

ئی بود که بنياد گراجهاد اسالمی ، سرکرده ی گروه  » روحانی 
چندی بعد ، همين . اعضای گروهش انورسادات را به قتل رساندند 

عبدل رحمان است که به سی آی ا  کمک می کند تا از شهادت طلبان 
جنگ مقدس ، برای ايجاد جهاد ضد شوروی افغانستان سربازگيری 

 بعدها ، عبدل رحمان به اياالت متحده مهاجرت می کند که به .کند 
 در مرکز جهانی تجارت 1993اتهام دست داشتن در بمب گذاری 

  . دستگير می شود)  WTC(نيويورک 
بانک اسالمی فيصل ، در جريان راه اندازی از کمک های بی 

بر اساس قانون مخصوصی ، مقرر . سابقه ی دولتی برخوردار شد 
 اين بانک نمی تواند ملی شود ، که مشمول مقررات مربوط به شد که

ساير بانک های استاندارد نشود ، از پرداخت ماليات بسياری معاف 
   )43 (.شود ، و اداره ی آن به کلی محرمانه باشد
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مقامی که اين اليحه را به مجلس برد ، به جای وزير اقتصاد ، 
اليحه ، چنان در مجلس مراحل بحث در باره اين .  وزيراوقاف بود

مصر پيش رفت که حتی نمايندگان جناح چپ جرئت نکردند رای 
)44 (».عليه اهللا رای داده اند« مخالف بدهند ، مبادا که متهم شوند 

ال شريف ، که بعدها در دهه ی نود به زندان می افتد ، دالل 
با . مظلمه ی بدنامی بود که از آن طرف با شبه نظاميان هم مرتبط بود

 داشت ،   فيصل  در بانک اسالمی استفاده از موقعيتی که ال شريف
را سازمان داد که دهه ی » شرکت های اسالمی داد و ستد پول « 

هشتاد آغاز به کار کردند و اگر چه نا پايدار بودند ، مدت ها ادامه 
همين شخص  ، شرکت های اسالمی سرمايه گذاری بازار . يافتند 
اين شرکت ها ، نرخ بهره ای را که . شکيل داد را ت) IMMC(آزاد 

 بسا بيشتر از نرخ بهره ای بود که  ، به سرمايه گذاران بر می گرداند
شرکت های اسالمی داد و «نرخ بهره ی . بانک های سنتی می دادند

بيست و پنج در صد ، يعنی دو برابر نرخ عادی بانک » ستد وپول 
روابط « ن جريان هائی که يکی از نخستين و مهم تري. ها بود 

. گروه ال شريف بود  )45(».تنگاتنگی با اخوان المسلمين داشتند
شرکت های اسالمی داد و ستد پول ، به شدت سياسی بودند و در نهان 

 پارلمانی  در انتخابات وابسته به اخوان المسلمين  از کانديداهای 
وازی بلند پر.  ، حمايت می کردند1987مصر ؛ بخصوص در سال 

شرکت اسالمی داد وستد پول ، در اواخر دهه ی هشتاد به حدی رسيد 
که بنياد شبکه بانک های اسالمی ها ، بخصوص بانک اسالمی فيصل 

  . را مورد تهديد قرار داد 
 شده بود که شاهزاده محمد ال  شايع«  سليمان می نويسد 

ه مصر فيصل ، هواپيماهای پراز ميلياردها دالر اياالت متحده را ب
قاهره به شعبه های بانک  فرستاد و دستور داد که مستقيما از فرودگاه 

 در سال   )46 (».فيصل منتقل شوند تا سپرده های بانکی را تقويت کنند
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 ، صالح کامل از جانب ال برکا ، همه ی گروه ال شريف را 1993
  .  ميليون دالر خريد 170يک جا به 
ان المسلمين در قطر ، فعال مصری اخو» يوسف قراداوی « 

به » قراداوی « .يکی ديگر از بنيانگذاران بانک اسالمی فيصل بود
خاطر کارهای نظامی و نطق های آتشينی که ايراد کرده و نوارکاست 
آن به صورت وسيعی پخش شده است ، در جهان عرب بسيار 

از حاميان لفظی بمب گذاری های انتحاری عليه . معروف است 
و پس از آن که عراق به اشغال اياالت متحده در آمد، اسرائيل است 

بيانيه ای صادر کرد که در آن حکم به کشتن غير نظاميان اياالت 
زمانی که با مخاطبان غربی » قراداوی «اما . متحده در قطر داد 

 2004  در سال. سخن می گويد ، فتيله ی بيانش را پائين می کشد 
   که موسسه ن المللی اسالمیاز او دعوت کردند تا در مجمع بي

  . آن را سازمان داده بود ، شرکت کندبروکيز
   بانک اسالمی شايد مهم ترين بنيانگذار اخوان المسلمين

که يکی از اعضای اصلی » ندا « . باشد » يوسف ندا « فيصل ، 
اخوان المسلمين در دوره ی پيش از جمال عبدالناصر بود ، در سال 

بود که قصد داشت رهبر مصر را به قتل  همدست نقشه ای 1954
هم ، مثل سعيد رمضان ، از مصر به آلمان و » يوسف ندا « . برساند

) ترس از خدا ( » ال تقوا « بعد به ايتاليا گريخت و به ايجاد بانک 
به نظر . که مراکزی در باهاما ، ايتاليا و سوئيس داشت ، دست زد

ر رسمی اخوان المسلمين می رسد که بانک تقوا، از موسسه های غي
روزنامه نگار مصری که سال ها کردار » عبدالقادر شهيب « . باشد

درک مقدماتی «  يوسف ندا را دنبال کرده است ، برآن است که ، 
چنين بود که بانک تقوا ، ابزارمرکزی اقتصاد اخوان المسلمين ؛ 

 شاخه ی بين المللی ،  » .بخصوص در شاخه ی بين المللی آن باشد
ديرگاهی پيش از آن به وسيله سعيد رمضان ، داماد حسن ال بنا و 
بنيانگذار اخوان المسلمين در ژنو ، همچنين موسس مرکز اسالمی در 
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.  برپا شد    .) م –مقراروپائی سازمان ملل متحد (  اين شهر سوئيس 
فهرست    )47(».يوسف ندا مدير بانک تقوا بود«  : شهيب می گويد
م بنيانگذاران بانک تقوا در دست است که در آن ، نام مطمئنی از نا

رهبران اخوان المسلمين در سوريه و تونس ، در کنار نام يوسف ال 
قراداوی که پرزيدنت اداره امور مذهبی بانک بود، مشاهده می 

بسياری از کسانی که با شبکه ی بانک اسالمی فيصل و    )48(.شود
ياهه ی تحقيقات در مورد القاعده و بانک تقوا در رابطه بودند ، در س

 ، يوسف ندا از طرف 2001در سال . متحدانش ، به چشم می خورند
وزارت خزانه داری اياالت متحده به عنوان سرمايه گذار توريست به 

)49 (.رسميت شناخته شده بود

رابطه بانک اسالمی فيصل با اسالميست های تندرو ، تنها 
اين بانک ، از . اد باعث توقف آن شد دليلی نبود که در دهه ی هشت

روابط صميمانه ی بانک گمنام اعتبارات و تجارت بين المللی 
)BCCI ( نيز، که معروف به بانک کاله برداران و جنايتکاران بين

 صاحبان بانک اعتبارات و تجارت . المللی بود ، برخوردار می شد
اين بانک ، . دند بين المللی ، پاکستانی ها و سرمايه گذاران خليج بو

 ناگهان تعطيل شود ، بدنام بود که 1988پيش از آن که در سال 
دستيار کمک مالی به تروريسم ، خريد و فروش اسلحه ، نقل و انتقال 

سی .   بانکی است و کالهبرداری و انواع تردستی ها  مواد مخدر 
ت آی ا ، مشتری دايمی اين بانک بود و از مجرای آن نقدينه های اياال

 پول –متحده و عربستان سعودی را به جنگ افغانستان می رساند 
دست چين ( رو وابسته به مجاهدين افغانی  هائی که نظامی کارهای تند
اگر چه بانک  . را تامين می کرد   ) م –شده از چهل کشورمسلمان 

BCCI ، رسما يک بانک اسالمی نبود ، اما از اعتبار های وسيع 
پس از آن که .  بانک های اسالمی استفاده می کردزبان و سمبل های 

 ميليون دالر 589اين بانک برچيده شد ، گروه تحقيق متوجه شد که 
  به بانک  ميليون دالرش ، متعلق   245  سپرده ی ثبت نشده دارد که
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)50 (».اسالمی فيصل در مصر است

پس از ترور انورسادات ، بسياری از تندروهائی که 
کليدی بانک اسالمی فيصل بودند ، از کاربرکنار درموقعيت های 

. شدند ، که از آن جمله بودند يوسف ندا قراداوی و ال شريف 
سازمان امنيت مصر ، بخصوص از شاهزاده محمد خواست تا آنان را 

بانک شاهزاده محمد باعث . اما آسيب ها وارد شده بودند. خلع کند
ده بود که شبکه ی نهادينه شدن احيای اسالميست ها در مصر ش

در . تروريستی زير زمينی ی خشونت باری را سازمان داده بودند 
دهه های هشتاد و نود ، اين شبکه در مقابل همه ی اقدام های دولت 

  . حسنی مبارک برای خلع کردن آن ، مقاومت می کند 
اما پس . مرگ سادات ، پايان راه رئيس جمهوری مومن بود 

رک خمينی از اسالم بود ، اياالت متحده تمام از آن ، ايران منتظر د
عيار از جهادی های افغانستان پشتيبانی کرده و اسالميسم به صورت 

، تا عمق آسيای آفريقا  شمال   اسالمی ايدئولوژی مدون فعاالن
همکاری های فوق . مرکزی ی اتحاد جماهير شوروی در آمده بود 
حد محبوب اياالت متحده العاده ای ميان سادات و عربستان سعودی مت

بر سطح شناور ده ها ميليارد دالر نفتی ، و به .  صورت پذيرفته بود
شکرانه ی افزايش قيمت نفت در دهه ی هفتاد که به وسيله کشورهای 
صادر کننده ی نفت تحميل شد ، عربستان سعودی توانست به چنان 

 های و موسسهآمريکاثروتی دست يابد که بانک های اسالمی طرفدار 
مالی فراوانی را در مصر ، سودان ، کويت ، ترکيه ، پاکستان و 

پيوند ايدئولوژيکی اخوان المسلمين . کشورهای ديگر ، سازمان بدهد 
و قدرت بانک های اسالمی بود که سرانجام ، طيف راست اسالميسم 

  .  را به قدرت جهانی تبديل کرد 
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 ظهور اسالم اقتصادی
 

  
  
  
  

دهه ی هفتاد ، اسالم سياسی با ظهور ناگهانی نيروی موازی در 
بخشی از ثروت . که اقتصاد اسالم بود ، تکيه گاه محکمی پيدا کرد 

بی کرانی که به کشورهای صادر کننده ی نفت سرازيرمی شد، از 
شبکه ی بانک ها و شرکت های سرمايه گذاری که درمهار طيف 

در کشوری . ند ، سر در آوردراست اسالمی و اخوان المسلمين بود
پس از کشورديگر، اين بانک های اسالمی فقط  به مبادله ی پول 

از ، گاهی آشکارا و گاه پنهانی ، اين شبکه . محدود نمی شدند 
سياستمداران  و افسران مورد عالقه ی خود در ارتش ، فعاالن 
مزدبگير ، احزاب سياسی ، شرکت های مطبوعاتی وابسته به 

و آن بخش از مشاغل تجاری که در چهارچوب اخوان ، ت ها اسالميس
 به بعد ، 1974از سال .  المسلمين قرار می گرفتند ، حمايت می کرد

نظام بانکی اسالمی به لحاظ مالی نقش ستون فقرات طيف راست 
  . اسالمی را ايفا می کند 

 دو که در   – اسالمی  نظام بانکی در همه ی اين مراحل ،  و 
 ، از صفر به يکی از مراکز بسيار نيرومند و 1974پس از دهه ی 

 ، تکيه ی سنگينی بر مشاوره و کمک های فنی بی -پرنفوذ تبديل شد 
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ئی و اروپائی ، از جمله بانک بزرگی مثل سيتی آمريکادريغ نهادهای 
  . بانک داشته است 

به نظر مديران و هيئت های اجرائی بانک های غربی ، مقام 
و نظريه پردازان  ) IMF( ايه ی صندوق بين الملل پول های بلند پ

طيف راست اسالمی ، .  بازار آزاد ، بانک های اسالمی ايده آل بودند
   بزرگ  سرمايه داری  که   است  کرده ديرباز روشن و از  بارها 

هيچ . را به کمونيسم از خدا بی خبر ترجيح می دهد ) کاپيتاليسم ( 
سالمی ؛ از اخوان المسلمين مصر بگيريد تا يک از جنبش های مهم ا
يان شيعه ی عراق ، هرگز وعظ و بنياد گراگروه اسالمی پاکستان و 

سهل .  و اقتصادی نداشته اند خطابه ای در مورد عدالت اجتماعی 
است ، همواره مخالف مالکيت دولتی ، اصالحات ارضی و برنامه 

ه گيری ، در مورد ايران که اين نتيج(    .  های رفاه اجتماعی بوده اند
يان مذهبی در آمد ، نمونه ی بسيار قابل بنياد گرا به اشغال 1979در سال 

روح اهللا موسوی خمينی ، در مقدمات فتح ايران به دست اقمار . لمسی است 
اخوان المسلمين ، برای عوام فريبی از مضرات کاخ نشينان و دلسوزی 

 تاکيد می ورزيد که تمام ويالهای مثال. برای کوخ نشينان سخن می گفت 
شمال ايران را که متعلق به سرمايه داران صنعتی ، بازاری ها و اقشار 

يا . اجتماعی وابسته به آنان بود ، درهم خواهد کوبيد و گندم خواهد کاشت 
 نفت مجانی به مردم خواهد داد و از اين دروغ پردازی های ، می گفت

شاهده شد که پس از نزديک به سه دهه از اما در عمل ، م. عوام فريبانه
گذشت حاکميت اسالم سياسی در ايران ، اختالف طبقاتی به عميق ترين 

 فقر و فالکت و بيکاری ، جامعه را مثل موريانه  ، نقطه ی خود رسيد
 بيش از هفتاد و پنج در صد رسيد ، کارگران و  زير خورد ، خط فقر به

 معوقه و  و حتی خواستن حقوق  نفیدهقانان به جرم مطالبات بديهی ص
 خود ، وحشيانه مورد سرکوبی قرار گرفتند ، فروش عادالنه محصوالت

»  عدالت اجتماعی و اقتصادی « جنبش دانشجوئی ايران که مطالبه ای جز 
نداشت ، مورد تهاجم بی رحمانه و بی وقفه ی حاکميت اسالمی قرار گرفت، 
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ويالهائی در حاکميت اسالمی ساختند و در همان شمال مورد نظر خمينی ، 
 نجومی باال می صورت  به قيمت های سرسام آوری که قيمت های آن به

و در . رود و تا هم اکنون از مرزهای يک ميليارد تومان هم گذشته است 
حالی که باالترين در صد مردم ايران مساله ی نان شب و آموزش و دارو و 

به ثروتمندان اسالمی عربستان سعودی و درمان دارند ، سرمايه داری کالن 
  )  م –. امارات متحده عربی پهلو زد 

  
مثل خود اخوان المسلمين ، زادگاه بانکداری اسالمی مصر بود ، 
از جانب عربستان سعودی حمايت مالی شد و بعد ، در گوشه و کنار 

در آغاز ، به نظر می رسيد  اين نظام . جهان اسالم گسترش يافت 
ی ضرر است ، قدرت مالی ی مبنی بر بازار آزاد است که جريانی ب

 کمک هائی می کند ، اما ديری قرآن ، به پيروان قرآن با وفاداری به 
. نگذشت که ابعاد اسالم سياسی ، از بانکداری اسالمی نمودار شدند 

به مرور ، جنبش بانکداری اسالمی ، نه تنها برای صدور اسالم 
حمايت مالی ی خشونت  د ، بلکه به وسيله ش سياسی تبديل به 

بانک های اسالمی ، اغلب به صورت های مستقيم ، يا . پرداخت 
  . تاکتيکی ، مورد حمايت بانک ها و دولت های غربی قرار گرفته اند 

رشد اقتصاد اسالمی ، در شروع کار به نظر واشينگتن با طرح 
د اما ، به اين رش. های جنگ سرد در خاور ميانه کامال منطبق بود 

صورت پيوندی ميان نظريه پردازان اقتصاد شبه نظاميان طيف 
راست اسالمی در جهان عرب و تکنولوژی و فوت و فن بسياری از 

نظام . بانک های بزرگ غربی ، موسسات مالی و دانشگاه ها در آمد 
بانکداری اسالمی ، در دهه ی پنجاه آرام و سينه خيز به حرکت در 

ار هم ، درست همان نمونه ای بود که اقتصاد دانان چهارچوب ک. آمد 
اخوان المسلمين و دو روحانی عراقی ، پيش از آن در مورد اسالم 

در دهه ی شصت، با پشتيبانی . اقتصادی ساخته و پرداخته بودند 
اخوان المسلمين از نخستين بانک اسالمی ، اين برنامه با سرعت 
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 با حمايت کامل عربستان در دهه ی هفتاد ،.  فراوانی رشد کرد
 بخصوص پس از افزايش قيمت ؛سعودی ، کويت و ثروتمندان خليج 

سرانجام ، شاهزاده . نفت به چهار برابر ، خيزسرسام آوری برداشت 
محمد ال فيصل برادر وزير امور خارجه ی عربستان سعودی ، با 
ايجاد نخستين شبکه ی مولتی ميليونی بانک های اسالمی که باعث 

شد ، همه را يک کاسه » شاهزاده ده عشری « رت او به عنوان شه
در خالل اين سال ها ، شبکه ی بانکی اسالمی سازمان يافت ، . کرد 

کارمندان خود را پيدا کرد و اغلب تحت نظارت فعاالن ثروتمند 
اخوان المسلمين بود که از اين بانک ها ، برای تامين مالی استحاله ی 

 مصر ، سودان ، کويت ، پاکستان ، ترکيه و طيف راست اسالمی در
  . اردن استفاده می کردند 

. در دهه ی هفتاد ، اسالم اقتصادی در دو سطح عمل می کرد 
اول در سطح خود عربستان سعودی که حجم عظيمی از دالرهای 
نفتی ، در مقابل چشم ملت های فقير و فالکت زده ی مسلمان ، مثل 

افغانستان به رقص در آمده بودند و به مصر ، ترکيه ، پاکستان و 
ازای انتقال طيف راست اسالمی به آن کشورها ، به ملت ها شان 

پول در : اين کمک ، نوعی مبادله بود . پيشنهاد کمک می کردند 
م ، سفت و ظدوم در سطح شبکه ی من. مقابل توسعه ی اسالم راست 

کان هاشان را سخت و شديدا به هم پيوسته ی بانک های اسالمی که د
از طريق . در قاهره ، کراچی ، خارطوم و استانبول بازکرده بودند 

همين نقاط و همان دکان ها بود که تبديل به بازيگران پر اهميت مالی 
شدند و در لوای آن ، به آرامی پايه های رشد طيف راست اسالمی را 

  . بنا نهادند
مصر از در مصر ، بانک های اسالمی در حمايت از انتقال 

انورسادات ) گشايش اقتصادی ( سوسياليسم عرب به برنامه ی انفتاح 
در همين . به او پيوستند تا سياست های بازار آزاد را بازسازی کنند 

مرحله ، موفق شدند امکان تحرک برق آسای سياسی را برای طيف 
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در کويت ، خانواده ی امير از بانک های . راست اسالمی فراهم کنند
به اخوان المسلمين دعوت کردند تا نيروهای سياسی خود را وابسته 

عليه ناسيوناليست ها و فلسطينی ها در آن شيخ نشين کوچک سازمان 
در سودان ، اردن و ترکيه ، اخوان المسلمين و سياستمداران . بدهد 

طيف راست اسالمی ، امپراتوری مالی خود را براساس بانک های 
 روابط شان در جهت پيشبرد منويات اسالمی ساختند و از ثروت و

اغلب ؛ همان گونه که در مصر . طيف راست اسالمی استفاده کردند 
عمل کردند ، اقتصاد سياسی خود را با اصالحات اقتصادی مورد 
نظر صندوق بين المللی پول و دعوت از شرکت های چند مليتی و وام 

  . دهندگان خارجی ، منطبق می کردند 
صاد اسالمی ، اکنون خط مستقيمی شاهزادگان به شکرانه ی اقت

فوق ثروتمند سعودی ، کويت ، شيوخ قطر و اميران امارات متحده ی 
آينده را ، به بازرگانان و بانکداران اخوان المسلمين ، و از آن جا به 
آدم کش های خيابانی طيف راست اسالمی وصل می کرد که سوخت 

اين ، نيروئی بود که . کردند جملگی شان را دالرهای نفتی تامين می 
  .چهره ی خاورميانه را تغيير داد

  
  

  بانک های اسالمی و غرب
  

بانک های بزرگ ، شرکت های نفتی و نهادهای دولت اياالت 
متحده ، با عطشی سيری ناپذير در دهه ی هفتاد به روی بانک های 
. اسالمی آغوش گشودند و موتورهاشان را به حرکت در آوردند

 ، اهميت خليج را نه 1973در سال  مداوم قيمت نفت اوپکافزايش 
فقط به خاطر چاه های نفت ، بلکه برای وضع پولی منطقه شاخص می 

حجم بی انتهائی ازکاالهای نظامی اياالت متحده به عربستان . کرد 
مصرهم ، مثل .  سعودی ، ايران و ساير کشورهای خليج سرازير شد
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اسرائيل . انان سنتی اياالت متحده پيوست اسرائيل و ترکيه ، به هم پيم
و اياالت متحده و . و ترکيه ، مناطق اصلی نفوذ اياالت متحده بودند 

بريتانيای کبير ، شروع کردند به ساختن و توسعه ی پايگاه های هوائی 
، آفريقا و دريائی و ناوگان های پشتيبانی در اقيانوس هند ، شاخ 

  . رقی عربستان جنوبی و مديترانه ی ش
روحانيون اسالمی و اخوان المسلمين که ذهنی قرون وسطائی 
دارند ، جنبش بانکی اسالمی را از قبل در پيش نويس برنامه شان 

که پس از افزايش پی در پی قيمت ، بانک های غربی . گنجانده بودند 
 و انباشت دالرهای نفتی ، نمی 1974  و 1973نفت در سال های 

 به  ز اين ذخائر گسترده ی مالی بردارند ، دستطمع ا توانستند چشم 
بانک های . اقداماتی زدند که بسا فراتر از نقش خودشان می رفت 

 و بانک های   سعودی بزرگ ، پيش از آن طرف حساب عربستان
بنابراين ، وقتی جنبش بانکداری اسالمی پديد . متعارف خليج بودند 

  روی پس. از دست داد ديدند نمی شود اين فرصت طالئی را  آمد ،
بانک های اصلی و موسسه های مالی . آن ثروت کالن خيمه زدند 

 کادر و انتقال آخرين تکنولوژی  غربی ، تامين انتقال تجربه ، آموزش
 بانکداری طيف   قدرت بانکداری را عهده دارشدند تا امکانات شکفتن

شرق شناسان و پژوهشگران . راست اسالمی را فراهم آورند 
انشگاهی ، به نظام بانکداری بزرگ غربی اطمينان داده بودند که د

نظريه ی اسالم در مورد سرمايه داری ، به دوران محمد بر می گردد 
  .  دارد  و پايه و اساس ايدئولوژيک

شرکت کنندگان در اين بازی ، عبارت بودند از سيتی بانک ، 
تراست و موسسات بزرگ بانکداری هنگ کنگ و شانگهای ، بانکرز 

محقق » من  ميلتون فريد« چيس منهاتان ، که جملگی پيروان 
، » پرينس واتر هاوس« لمللی پول ، دانشگاه شيکاگو ، صندوق بين ا
، شرکت های بزرگ نفتی ، دانشگاه  کارشناسان بريتانيا و سوئيس

ايجاد نوعی . هاروارد ، دانشگاه جنوبی کاليفرنيا ، و سايرين بودند 
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که بهره نگيرد ، اما در عين حال بتواند به صورت نظام بانکی 
قانونی و موثری وارد دنيای سراسری مالی شود ، خدعه ای بيش 

بحث در باب تئوری مالی اسالمی ، و ساخت و بافتی که باعث .  نبود
می شوند وام دهندگان بهره بانکی نگيرند ، اما در عين حال ، نه تنها 

ه با سود سرشاری وام بدهند ، در بدون مواجه شدن با کسری ، بلک
فقط کافی است گفته شود که نظريه ی . حيطه ی اين کتاب نمی گنجند 

در بحث ما ، اين   )1(.پيچيده و چنداليه ای در دهه ی هفتاد پديد آمد
مساله حائز اهميت است که اين بانک ها چگونه با کمک ها و 

ابراهيم « .  ندامکانات بانک های غربی باعث رشد اسالم سياسی شد
، يکی از حساس ترين ناظران دنيای مالی اسالمی ، می » ورده 
  :  نويسد 
  

پشتيبانی نظام بانکی بين المللی ، در ايجاد بانک های اسالمی « 
جوجه های تازه از تخم در آمده ی بانک های . نقش ابزاری داشت 

که به اسالمی که فاقد تجربه و منابع بودند ، راهی نداشتند جز آن 
و به محض آن که . تجربه ی همکاران بين المللی خود تکيه کنند 

بانک های اسالمی تجربه پيدا کردند ، تغييرات تعيين کننده ای به 
بنابراين ، به جای آن که بانک های . دنيای مالی جهان تحميل شد 

 –عقب رانده شوند ، همکاری با بانک های غربی به ظاهرا رقيب 
دله ، موافقت نامه های مديريت ، روابط تکنيکی و در شکل های مبا

 چنان پيش رفت که به افزايش نقاط مشترک –امور مکاتبه ای بانکی 
)2(». و پيوند ميان سرمايه های متعارف و امور مالی اسالمی ره برد

  

بعضی اقدامات زمينه ساز در توسعه ی نظريه ی بانکداران 
بانک مدرن با استفاده از اسالمی ، از جمله چگونگی سازماندهی 

تضمين های بدون بهره که در دهه ی شصت در پاکستان و لندن به 
دان معروف  وسيله ی اقتصاد  به  اجرا در آمد ، در دانشگاه شيکاگو
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وقتی در دهه ی هفتاد اسالم نفتی را    )3(.لويد متسلر طراحی شده بود
  .اسب برداشت ، زمينه ها آماده بودند

سيتی بانک ، بانکرزتراست ،  «    می گويد ،ابراهيم ورده 
ئی که در آن زمان خدمات آمريکاچيس منهاتان و همه ی بانک های 

فراوانی به سعودی ها کرده بودند ، وقتی پديده ی بانکداری اسالم 
. به کسب و کارشان رونق بدهند آغازبه کار کرد ، فرصتی يافتند تا 

عينی از توليد بر اساس کاالی  می کوشيد تا انواع م  لدمن ساکسگود
در خالل   » .اقتصادی را برای بانک های اسالمی به وجود آورد

فانی مائه   مثل   ، نهادهای اياالت متحده 2000 و 1975سال های 
 راهنمای پروژه های رهن اسالمی را تنظيم کردند ،  ،و فردی مک

مه های اداره کل پس انداز اياالت متحده شروع کرد به تدوين برنا
بانکداری اسالمی ، بانک جهانی شرکت های مالی وارد پروژه شد ، 

مالی ی اسالمی در جهت  از ابزارهای  » بيگ اويل  «و حتی 
می » کله منت هنری  « . کرد  استفاده پروژه ی سرمايه گذاری

شرکت های بزرگ چند مليتی ی غربی ، درهای «   :  نويسد 
هائی از مشتريان ثروتمند خود در اسالمی را برای دريافت وديعه 

فرانسوی ها ، به رهبری بانک ملی پاريس ، به . خليج ، باز کردند 
شان ها ئی ها و بريتانيائی هائی پيوستند که سرکرده آمريکاصف 

   )5 (».سيتی بانک و کالين ورث بنسون بودند
در واقع ، بانک های اسالمی ستادهاشان را در اروپا و ساير 

اين  «   به گفته ی ابراهيم ورده.  جهان برپا کردند مراکز پولی
مراکزستادی ، بيشتر از طريق لندن ، ژنو ، يا باهاماس اداره می 

اين درخت را چنان    ».شدند تا از طريق جده ، کراچی ، يا قاهره
تصاد دانان نئوليبرال متمايل  بودند تا به سمت وحدت با اقهرس کرده

ژيک ، ليبراليسم و اقتصاد اسالمی ، با فصل از نظر ايدئولو«   . شود
مشترک مخالفت با سوسياليسم و نوحه سرائی اقتصادی به پيش رانده 

   )6 (».می شدند
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اقتصاد پولی اسالمی ، مدام بر اقتصاد دانان طيف راست و آن 
گروه از سياستمداران اسالميست متکی بود که از نقطه نظرهای 

ابراهيم . شيکاگو دفاع می کردند خصوص سازی و بازار آزاد مکتب 
حتی جمهوی های اسالمی ، آشکارا به روی «  : ورده می نويسد 

 و 1992در سودان ؛ بين سال های .  نئوليبراليسم آغوش گشودند
 ان شاگرداز  ، عبدل رحيم حمدی وزير اقتصاد که 1993پايان 

 در اجرای من و اتفاقا يکی از بانکداران پيشين لندن بود ، ميلتون فريد
راه کارهای تند وتيزی که صندوق بين المللی پول در رابطه با بازار 

می گفت ماموريت دارد تا . آزاد ديکته کرده بود ، درنگ نکرد 
اقتصاد راکد را تغيير بدهد و آن را با موازين بازار آزاد منطبق کند ، 

 روهای تند  )7 (».چرا که اقتصاد اسالمی بايد اين گونه عمل کند
جنبش اسالمی الجزيره هم ؛ که در دهه ی نود ملت را به جنگ 
داخلی سوق دادند ، آشکارا نسخه ی سفت و سختی را که صندوق بين 

کله منت « . المللی برای الجزيره پيچيده بود ، به اجرا در آوردند 
جبهه ی «  :  می نويسداف امور مالی اسالمی ، ناظر موشک» هنری 

 ، 1989از همان زمان تاسيس خود در سال ) FIS(اسالمی الجزيره 
در برنامه خود مدافع اصالحات بازار ، از جمله ، بنا به اصرار 
صندوق بين المللی پول و بانکداری اسالمی ، وارد کردن دينار در 

   )8(». نرخ های بازار بين المللی بود
  

سيتی بانک «   : ابراهيم ورده می گويد . يشتاز بودسيتی بانک پ
و   )9(».ستين بانک غربی بود که پنجره ی اسالمی را کارگذاشتنخ

شوکت عزيز که .  به بهره برداری از سود سهام خود ادامه می دهد
ئی ی آمريکادر هيئت مديره سيتی بانک اسالمی و بانک سعودی 

مرتبط  با سيتی بانک کار کرده بود ، و سی سال در خدمت بانک 
  )10(.ک اسالمی را در بحرين ريختاسالمی بود ، برنامه سيتی بان

شوکت عزيز به مرور ترقی کرد و به وزارت امور مالی و اقتصادی 
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  پرويز  پرزيدنت  هم از طرف2004در سال . پاکستان رسيد 
آنچه باعث هيجان . مشرف ، به نخست وزيری پاکستان منصوب شد 

ر آموزگاران مذهبی ی بازار آزاد غربی شده بود ، اين درک و تصو
محمد پيامبر . بود که اسالم در طبيعت خود دينی کاپيتاليستی است 

، ماليات اندک   طلبی بود که بازار آزادعت کاپيتاليست و سوداگر منف
برسود ، مالکيت خصوصی ، مجتمع های اقتصادی خصوصی و 
حذف مقررات بر در آمد را قبول داشت و نخستين رژيم اسالمی او 

ت می کرد که لبخند اقتصاد نئوليبرال بر لب در مکه از قوانينی تبعي
 يا ، دست کم ، چنين تصويری از او و نخستين حکومت –داشت 

يان اسالمی و نظريه پردازان بازار آزاد در بنياد گرااسالمی اش را 
اين تصوير ، نه تنها حمايت غربی ها از . غرب ، به دست داده اند 

 کرد ، بلکه امکانات پروژه های اسالمی طيف راست را توجيه می
ديگری را برای حمله به سوسياليسم عرب ، مجتمع های اقتصادی 

. را تامين می کرد   وا اسالما تحت نظارت دولت و نوحه سرائی 
پای دينی قرن هفتم و نظريه اقتصاد  اگر چه عقيده ی بازگشت به رد

اسالمی ی قرن چهاردهم برای بناکردن نظام اقتصادی مدرن ، ممکن 
، بانکداران غربی و سياستمداران نسبتا  د خنده دار به نظر برسدبو

سکوالرخاورميانه ، در مقابل طمع ناشی از سرازير شدند پول 
  . سرمايه گذاران اخوان المسلمين ، قادر به مقاومت نبودند

که بنيادی محافظه کار در ) IFMI( انستيتو بازار آزاد اسالمی 
اسالم و بازار « ر کرده بود با عنوان ويرجينيا بود ، بيانيه ای صاد

انستيتو بازار . ، که دورنما را به طور کامل بيان می کرد » آزاد 
مسلمان واقعی بودن ، :  اعالم کرد قرآن اسالمی ، با نقل آيه هائی از 

يعنی مبارزه عليه سوسياليسم ، مقاومت در مقابل ماليات ها ، احترام 
يت از قانون تغيير ناپذير عرضه گذاشتن به مالکيت خصوصی و تبع

  : و تقاضا 
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 به سادگی بازار آزاد تجارت علنی را بر اساس رضايت قرآن 
در واقع ، اسالم به ... طرفين و داد و ستد داوطلبانه مقرر می دارد 

پيروانش امر می کند که وارد بازار شوند و معاش و سود خود را 
، از ثروت و سعادت   باشندکسب کنند تا بتوانند حامی خانواده هاشان

  ... برخوردار شوند و از آن لذت ببرند 
اسالم به طور اخص برتامين حق و حقوق مالکيت و دارائی 

به خالف سوسياليسم، اسالم دارائی و . های شخصی اصرار دارد 
. مالکيت خصوصی را به اعتبار اعتماد به امانت ، تقديس می کند 

 به قرآن  را هم ارج می نهد و اسالم حقوق مربوط به قرار داد
پيروانش فرمان می دهد تا قول و قرارشان را در مورد معاهده ها و 

تعاليم محمد ، همچنين تاکيد می . قراردادها ، تمام و کمال به جا آورند
ورزد که قيمت ها بايد در بازارهای آزاد برمبنای عرضه و تقاضا 

 اين قوانين ، بازتاب .تعيين شوند ، نه با دخالت مقام های رسمی 
زمينه های ديرپای تجارت در عشيره ی محمد و انعکاس فعاليت های 

محمد در دوران حکمرانی خود بر شهر ... بازرگانی خود او هستند
مدينه ، به سادگی بر آن بود که هيچ گونه مالياتی بر تجارت منظور 

  »...نشود تا شهر تبديل به منطقه ی آزاد داد و ستد بازرگانی شود
سياست اقتصادی بازار آزاد اسالم ، باعث ايجاد جنبشی عظيم 
در سراسر ممالک تحت فرمانروائی مسلمانان شد که در همه ی جهان 

در نتيجه ، زمانی که اروپا در قرون وسطا غرق در . نظير نداشت 
، جهان اسالم تقريبا پانصد سال قدرت  فئوداليسم ضد بازار بود

)11(» . زمين بوداقتصادی فائق در روی 

  
 از قرآن از آن جا که که سخت گيری ها وباريک بينی های 

سادگی مورد بحث فاصله ی زيادی دارد و به يقين قابل انطباق با 
نظام های اقتصادی مدرن نيست ، اين نظريه که به هر صورت 
رهنمودی را به دست می دهد که می تواند در سرکشی عليه 
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قرار گيرد و بر مجتمع های اقتصادی عنان سوسياليسم مورد استفاده 
  . ورزد ، پايه های اثباتی ندارد   رگسيخته اصرا

با اين حال ،  چنين نتيجه ای مانع از آن نمی شود که اقتصاد 
محافظه کار غربی بر آن اصرار نورزد ، و نتوانسته است روحانيون 
ز مسلمان ؛ از جمله آيت اهللا های معروف عراقی و ايرانی را ا
  . صدور فتوا در جهت قانونی کردن اين تفسير کوته بينانه ، باز دارد

گراهام فولر ، افسر سابق سی آی ا که در اوائل دهه ی هشتاد 
مسئول امور خاورميانه در شورای اطالعات ملی سی آی ا بود ، 

 بنياد گرائی با عرض اندام اسالم آمريکابعدها می گويد که عاليق 
ر اواسط دهه ی هشتاد ، گراهام فولر به عنوان د. ناسازگار نيست 

مقام بلند پايه ی سی آی ا، متن پر سرو صدائی را در ارزيابی 
تدوين کرد که در آن پيشنهاد می شد اياالت  ) NIE(اطالعات ملی 

متحده برای جلوگيری از منافع اتحاد شوروی ، روابط نزديک تری 
اوليور  اين متن ، در اختيار . را با رژيم آيت اهللا در ايران برقرار کند

 کيسی  مديران اجرائی دولت رونالد ريگان قرار گرفت بيل  ونورث 
گراهام فولر که حاليا .  بودند  ايران کنترا که معروف به ماجرای 

مولف پرکاری است ؛ به صورت وسيعی نوشته است که نقطه 
 منطبق نظرهای اقتصادی طيف راست اسالمی ، با دفاع از بازار آزاد

درميان اسالم گرايان ، سازمان اصلی و « : فولر می نويسد . است 
داشته  بزرگی وجود ندارد که نقطه نظرهای اجتماعی ی افراطی

  :و ادامه می دهد   )12 (».باشد
  

اسالم در اساس با دخالت وسيع دولت در بازار ، يا نيمرخ اقتصادی « 
 که اسالميست ها نه تعجب آور است...  نظر خوشی ندارد  ، جامعه

تنها گرايشی به انقالب اجتماعی ندارند ، بلکه شديدا با آن مخالف 
 از   مارکسيستی  با تفسيرهای  به شدت گرايان اسالم      )13(. اند

 اسالميست ها نسبت به نقش   )14 (...جامعه مخالفت می ورزند 
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، دولت در اقتصاد ، موضع دارند که اين ، ميان تئوری و عمل 
 نقش دولت را  ، تئوری اسالم کالسيک... دوگانگی ايجاد می کند 

به ايجاد تسهيالتی برای بهبود وضع بازارها و بازرگان محدود می 
 با قدرت عليه هاسالميست ها هموار. کند ، نه کنترل آن ها 

اسالم هرگز با تقسيم نا ... سوسياليسم و کمونيسم ايستادگی کرده اند 
)15 (».اله ای نداشت استبرابر ثروت ، مس

  
بنا به گزارش .  بانکداری اسالم ، به سرعت نجومی رشد کرد

شورای عمومی بانک های اسالمی و موسسه های پولی ، در سال 
 ميليارد دالر 260 دويست و هفتاد بانک اسالمی با سرمايه ی 2004

 سرمايه ی )16 (.ميليارد دالر وجود داشته است  200و تضمين 
متعلق به يک روحانی عراقی ، يک بانکدار مصری ، يک اصلی ، 

  . شاهزاده سعودی و گروهی از خانواده سلطنتی کويت است
  .  اين ماجرا ،  هنوز و همچنان ادامه دارد 

       
  

 آيت اهللا و شاهزاده
  

را گذاشت ، محمد » اقتصاد اسالمی « مردی که سنگ بنای 
ندان صدر و از منسوبان ، بزرگ خا باقر صدر آخوند شيعه ی عراقی

 به 2003نزديک آخوند مقتدا صدر بود که لشکر مهدی او در سال 
عقايد آيت اهللا صدر، . عنوان نيروی قدرتمندی در عراق ظاهر شد

بستر توجيه نظری را برای سياست اقتصادی اسالميست ها فراهم 
  . آورد

  »  اقتصاد ما « ، آيت اهللا محمد باقر صدر کتاب1960در سال 
 ، تبديل به انجيل بنياد گرارا نوشت که برای نظريات اقتصاد اسالم 

اين آيت اهللا که » بانکداری مضاربه ای در اسالم « کتاب . مقدس شد 
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 در آمد ، يکی از نخستين آثار قطوری بود که پايه 1973در سال 
اين هر دو کار ، از    )17(.های بانکداری اسالمی را تفسير می کرد

دين طرفداری از سرمايه داری کالن ، ضديت مسلحانه با اسناد بنيا
. سوسياليست ها و ، اقتصاد سياسی اسالميست ها به شمار می روند

 آيت اهللا محمد باقر صدر ، ضمنا در   نيست که همين باعث تعجب
دهه ی پنجاه به ايجاد يک حزب زيرزمينی و تروريستی اسالمی به 

به مثابه نيروی ضد کمونيست در حزب الدعوه . نام الدعوه دست زد 
بغداد تاسيس شد و دانشجويان محافظه کار عراقی را در محيط 

اين جريان ، بعدها بنا به .  دانشگاه ها عليه مارکسيست ها بسيج کرد
سازمان  (گزارش های متعدد ، کمک های محرمانه ای ازساواک 

دست رژيم پهلوی دريافت کرد تا به تخريب حزب بعث عراق ) امنيت
  . بزند و دهه ها به بمب گذاری و قتل رهبران عراقی بپردازد

همکار آيت اهللا محمد باقر صدر در ايجاد حزب الدعوه ، آيت 
ئی سياسی بود بنياد گرااهللا محسن حکيم  بنيانگذار  سلسله ی دير پای 

که تخم و ترکه اش از مجرای شورای عالی انقالب اسالمی عراق 
)SCIRI (  در دولت دست نشانده ی اياالت متحده 2003در سال 

در اواخر دهه ، صدر و حکيم ، با همکاری هم . نيز شرکت کردند 
آنچه . طيف راست اسالم سياسی را در عراق سازمان دادند ، پنجاه 

اين دو آيت اهللا را بر آن داشت تا جنبش خود را سازماندهی کنند ، 
. نيست عراق بودرشد فعاالن جنبش چپ در عراق و قدرت حزب کمو

کمونيست ها و نيروهای چپ ، در ميان شيعيان عراق که از حقوق 
مدنی و امتيازات سياسی محروم بودند و در واقع از حد اقل آزادی 
های اجتماعی برخوردار نمی شدند ؛ بخصوص در ميان انبوهی از 

بنا به . برهنگان و زاغه نشينان بغداد ، قوی ترين نيرو بودند  پا
در اين دوره ، «   يکی از مقام های پيشين سی آی ا، گزارش 

عضويت در سازمان های چپ گرای عراق آنقدر وسيع بود که يکی 
از نويسندگان همان دوره ، حزب کمونيست عراق را تنها حزب 
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   )18(».قدرتمندی می داند که محرومان شيعه را نمايندگی می کند
 بود ، اين بود که صدها آنچه باعث وحشت آيت اهللا صدر و حکيم شده

جوان شيعه ؛ بخصوص در محيط دانشگاه ها ، پيوند خود را با اسالم 
می گسستند و به سوسياليست ها ، حزب بعث و نيروهای طرفدار 

حزب الدعوه به رهبری مهدی حکيم پسر آيت اهللا .  ناصر می پيوستند
، حزب در خفا ... در صفوفی محکم سازماندهی شده بود «   حکيم 

با هسته های کوچک ، با نام های مستعار و نوعی هيرارشی سفت 
   )19(» .وسخت عمل می کرد

بسياری از سران روحانيت عراق ، پيوند های ديرينه ای با 
بيش از يک قرن ، لندن روابط . سرويس اطالعاتی بريتانيا داشتند

تنگاتنگی را با آخوند های شيعه ی عراق و ايران ، بخصوص در 
 2005بيهوده نبود که در سال (    .دس نجف ، سازمان داده بودشهر مق

 و بريتانيا می   توسط اياالت متحده که دو سال از اشغال نظامی عراق
گذشت ، هيئتی از جانب جمهوری اسالمی ايران محرمانه برای مذاکره با 

بعد که خبر برمال شد ، دولت بريتانيا رسما . آيت اهللا سيستانی به نجف رفت 
. اعالم کرد که به در خواست دولت فخيمه هيئت ايرانی به نجف رفته بوده 

به نجف و آمريکااين ، در حالی بود که پيش از حمله ی خونين ارتش 
درگيری آنان با نيروهای مقتدا صدر که حتی منجر به ورود آنان به حرم 

اگهان امام علی و آسيب ديدن گنبد مقبره ی او شد ، دل آيت اهللا سيستانی ن
درد گرفت و برای معالجه فقط به لندن رفت و پس از آن درگيری های 

و بيهوده نبود که در اواخر ماه مه ! . خونين برگشت و دستور آتش بس داد
 که طبل های جنگ عليه مردم ايران به صدا در آمده بودند ، 2006

منوچهر متکی وزير امور خارجه ی جمهوری اسالمی ، بدون مقدمه برای 
اين ، در حالی بود که حامد . القات با آيت اهللا سيستانی به نجف رفت م

ئی افغانستان ، ناگهان به تهران رفت و مورد آمريکاکرزای رئيس جمهوری 
محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری برگزيده ی سيد ! استقبال برادرانه ی 

ش علی خامنه ای رهبر مذهبی حزب اهللا حاکم بر ايران که زير عمامه ا
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در .   نوشته شده است ، و نيز خود او قرار گرفت نيا ساخت بريتا:همان 
ادامه اين بازی علنی ، اول نخست وزير و بعد جالل طالبانی رئيس 

ئی نيز به ايران رفتند و همان گونه مورد آمريکاجمهوری دست نشانده ی 
ت استقبال گرم حکومتی قرار گرفتند که ظاهرا خود را در تخاصم با اياال

  )  م –.  متحده نشان می دهد
 تا اوائل دهه ی پنجاه ، امپراتوری انگلستان به 1852از سال 

وسيله اينتليجنت سرويس و از طريق مکانيسم مالی ظريفی که 
موقوفات هندوستان بود ، به صدها آخوند شيعه که در نجف و کربال 

    )20 (. می داد مواجب   بودند ،   انگليس  بگيران حقوق در ليست 
 Agra در هندوستان که با منطقه ی اگرا  Oudhموقوفات منطقه ی اود  (

  را می ساختند و منابع Uttar Pradeshاستان های متحد يوتار پرادش 
هنگفتی از موقوفات داشتند که هزينه ی آخوندهای عراق و ايران و ساير 

 تامين می ی بريتانيا بودند ،نقاط را که مزدوران علنی سرويس اطالعات
برای اطالعات بيشتر مراجعه کنيد به کتاب توسعه ی مدرنيسم و اسالم . کرد

گرائی در ايران و ترکيه ، تاليف پروفسور دکتر رضا آيرملو استاد جامعه 
  )  م –شناسی دانشگاه گوتنبرگ سوئد 

 ، 1958پس از سرنگونی شاه انگليسی ی عراق در سال 
 کردند به سازماندهی عليه نيروهای بسياری از اين آيت اهللا ها شروع

در جريان همين سازماندهی بود که . چپ و حزب کمونيست عراق 
   با اخوان المسلمين حزب الدعوه ی اسالمی ، در پيوندی مستقيم

مصر ؛ و عليرغم آن که اخوانی ها به خالف عراقی ها سنی بودند ، 
 – سنی  ، اعالميه ی مشترک1960در سال   )21(.بنيانگذاری شد

شيعه که پديده ای به نام حزب اسالمی را نمايندگی می کرد ، منتشر 
شد که حامل حمله ای سخت به دولت عراق و متحدان کمونيست آن 

اسحق . زير اعالميه را آيت اهللا حکيم امضا کرده بود . دولت بود
آيت اهللا حکيم «   : می نويسد » شيعيان عراق « نقاش مولف کتاب 

آن اطالعيه از دستورالعمل حمله نظامی پشتيبانی کرد ، نه تنها در 
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بلکه خود او در مقام مرجع مذهبی ، به نام خود فتوای حمله به 
 مغاير با اسالم می پنداشت ،  کمونيست ها و دار و ندار آنان را که

   )22 (».صادر کرد
سازماندهی ضد کمونيستی و نظريه پردازی اقتصادی دو آيت 

، شاهزاده  اقی ، الهام بخش بت شکن جوان سعودیاهللا  شيعه ی عر
محمدال فيصل فرزند ملک فيصل و برادر شاهزاده سعود ال فيصل 
وزير امور خارجه عربستان سعودی شد تا نخستين امپراتوری 

« شاهزاده محمد که معروف به .  بانکداری اسالمی را بنا نهد
پايه گذار شبکه و » گروه فيصل « ، بنيانگذار » شاهزاده  ده عشری 

برادر زن » صالح کامل « جهانی بانک های اسالمی بود ، به همراه 
ال « ملک فهد پادشاه آينده سعودی و بيليونری که امپراتوری بانکی  

را ايجاد کرده بود ، پيشتاز توسعه ی برق آسای اقتصاد » برکا
  . اسالمی شد 

نه تنها شاهزاده محمد ال فيصل ، صالح کامل و متحدان شان ، 
بانی ی جنبش بانکداری اسالمی بودند ، بلکه چهره ی خاور ميانه را 

همه ی بانکداران اسالمی سياسی نبودند ، و حتی فقط  . تغيير دادند
معدودی شان تمايلی نسبت به ريشه های طيف راست خشونت گرای 

، در عمل جدا کردن شان از بقيه  اسالمی داشتند ، با اين حال اما
بعضی حلقه های بانکداری اسالمی را مسلمانانی اداره . د دشوار بو

می کردند که فعال نبودند و فرصتی پيدا کرده بودند تا مال اندوزی 
انبوهی از ايشان اما ، فعاالنی بودند که  می خواستند اسباب  . کنند 

پيشرفت اسالم سياسی ی نظامی را فراهم آورند ، و هم ايشان بودند 
ن برای حمايت از اخوان المسلمين و هم پيمانانش که از بانک هاشا
بانک به ايجاد تازه ، هنوز ديگرانی بودند که يا . استفاده می کردند 

 موجود بهره می بردند تا  يا از بانک های ،  می پرداختند اسالمی
جبهه ای به ظاهر صاف و ساده و بی آاليش برای تروريسم ، 

و کثيف   جلکی ، خائنانه معامالت تسليحاتی و ساير امور زير
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تفکيک اين گروه ها ، برای سی آی ا و سيتی بانک امکان . بسازند
اغلب ، هر سه گروه در تماس نزديک با هم کار می . پذير نبود 

کردند و تشخيص اين که کدام يک در کدام موقعيت قرار گرفته اند ، 
،  ن جرميعنی تميز دادن دينداران ، سياسی ها و مرتکبي. دشوار بود 
  . آسان نبود 

بسياری از فعاالن عمده ی اسالميست چهار دهه ی گذشته ، 
درتئوری و عمل با بانک های اسالمی گره خورده اند و اغلب هم 

خيلی هاشان هم به اخوان . زير چتر شاهزاده محمد ال فيصل بوده اند 
سيد قطب ، تند رو مصری که در سال . المسلمين وصل بودند 

را » عدالت اجتماعی در اسالم « ر آويخته شد ، کتاب  به دا1966
 برای بنياد گرانوشته است که در واقع مفاد برنامه ی کار مسلمانان 

يوسف ال قراداوی ، معلم . نگرش به نظريه ی اقتصادی است 
مصری قوانين اسالمی که شيخ نشين وهابی قطر در خليج را برپا 

ز کرسی نشينان هيئت های  کرد ، اعتبار نامه ی مذهبی خود را ا
محمد ال غزالی ، . اجرائی بانک های متعدد اسالمی به دست آورد 

يکی ديگر از رهبران اخوان المسلمين مصر که بهشتی را در خليج 
پيدا کرده بود ، مطالب بسياری در مورد اقتصاد اسالمی نوشته است 

را » اسالم و پرسش های اقتصادی « که از آن جمله می توان کتاب 
  .نام برد

در مصر ، مردی که پيش تر از همه کار را شروع کرد ، 
احمد ال نجار ، بانکداری مصری بود که در آلمان آموزش ديده بود و 

نخستين  «را ايجاد کرد که » بانک ميت قمر «  ، 1963در سال 
بانک  «.تعريف شده است   )23(»بانک اسالمی در مصر و در جهان 

های بانکداری آلمان ، از طريق خانواده ی نجار با کمک » ميت قمر 
 امنيتی مصر –و با حمايت نيروهای درونی سرويس اطالعاتی 

به مردم و به . اين عمل ، مخفيانه انجام شد .  شروع به کار کرد
 )24(.شد که قرار است اين نهاد ، بانک اسالمی باشدندولت مصر گفته 
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شمن کينه توز جمال در آن زمان ، اخوان المسلمين در مصر د
عبدالناصر بود و نجار ؛ دست کم در منظر اجتماعی ، سعی می کرد 
از اين جريان فاصله بگيرد و خودش را قاطی جنبش خشونت گرای 

اما احمد ال  نجار به طور يقين با اخوان المسلمين . زير زمينی نکند 
در مقدمه ی کتابی . و جنبش مورد بحث رابطه ای تنگاتنگ داشت 

ه توسط جمال ال بنا ، برادر حسن ال بنا بنيانگذار اخوان المسلمين ک
نوشته شده ، از نجار به عنوان پيشتاز بانکداری اسالم ياد می شود و 

تفاوت ميان دکتر نجار و ساير اقتصاد دانان در «   : در آن می آيد 
اين است که او اقتصاد اسالمی را علم يا موضوع مطالعه تلقی نمی 

بلکه آن را موجبی می دانست برای بيدار کردن مسلمانان و کرد ، 
بنابراين ، به نظر او بانک های . روشی در جهت رنسانس آنان 

خود احمد    )25 (».اسالمی پايگاهی برای انجام ماموريت الهی بودند
  .نهاد  را بنا   بانک اسالم  او نخستين  که ال نجار می نويسد علتی

ود که داشت در جامعه محو می شد و زمينه را نجات هويت اسالم ب« 
 در همين متن ، احمد ال   ».برای جايگزينی مارکسيسم آماده می کرد

نجار سخت به جمال عبدالناصر حمله می کند و با اظهار تاسف و 
شرمسار اسالم اند و به سوسياليسم «   مويه می گويد که مصری ها 
 حال ، نجار رو به جامعه می با اين  » .و ناسيوناليسم غره شده اند

)26(».من نمی توانم مقاصد واقعی خود را بيان کنم«  گويد ، 

اخوان المسلمين عميقا در اقدام نجار دست داشت و بسياری از 
  در  )27(.اعضايش نخستين سرمايه گذاران کار گستاخانه ی او بودند

 در  ل اساسا ابتکار عم روشن شد که اخوان المسلمين  ، 1967سال 
. را از دست داده ، و بانک تعطيل شده است » قمر ميت بانک « 

»  ناپايدار   «1960تجربه ی بانکداری اسالمی در مصر سال های 
طرفداران احيای اسالم و «   می گويد وقتی » منظر کهف « . بود 

اعضای پيشين اخوان المسلمين به صورت مشتری و وديعه گذار و 
، ، در اوج اين نفوذ  بانک ميت قمر   )28(» کردنداحتماال کارمند نفوذ 
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نجار در خاطراتش ناصر .  هزار وديعه گذار داشت 250ده شعبه و 
با از . را برای از کار انداختن اين بانک مورد سرزنش قرار می دهد 

کار افتادن اين بازو ، احمد ال نجار به سودان رفت و آن جا مورد 
نجار ، بخصوص با . ن قرار گرفت استقبال اخوان المسلمين سودا

رهبر اخوان المسلمين سودان » حسن تورانی « اشاره به همدم خود 
   : می نويسد   )29 (،  می رسد  هفتاد به قدرت که در اواخر دهه ی

فدار جمعيت اخوان المسلمين در سودان ، اسالمی هماهنگ و طر« 
 از ؛ری زمانی که جعفر نمي  » .حقوق مدنی ی دموکراتيک بود

وفاداران به  ناصر ، دولت سودان را سرنگون کرد ، احمد ال نجار 
  . از آن کشور گريخت 

نجار به آلمان ، عربستان سعودی ، امارات متحده عربی و 
در سه دهه ی . مالزی رفت تا بشارت بانکداری اسالمی را بگسترد

  بانک های اسالمی را باال بعدی ، رفته رفته در همه جا کرکره ی
امريکن جورنال آو « بنيانگذار نشريه ی  » عبدالقادر توماس « . زد 

و کسی ) ئی امور مالی اسالمی آمريکانشريه ( » اسالميک فايننس 
که در امور مالی اسالمی در بحرين با سيتی بانک کار می کرد ، در 

او هر کسی را که به حرفش گوش «   : باره احمد ال  نجار می گويد 
آنگاه که   » .ه ايجاد بانک های اسالمی تشويق می کردمی داد ، ب

 با حمايت عربستان سعودی 1975سازمان کنفرانس اسالمی در سال 
را در جده ايجاد کرد ، احمد ال  نجار ) IDB(بانک توسعه اسالمی 

 بانک توسعه اسالمی پدربزرگ بانک  .نيز در آن حضور داشت 
انه عربستان سعودی ، ليبی ، های اسالمی بود که با حمايت سخاوتمند

متعاقب آن ، و به . کويت و امارات متحده عربی پديد آمده بود 
، مرکز مالی کويت  ) 1975( وبی سرعت ، بانک اسالمی د

، بانک اسالمی اردن  ) 1977(  بانک اسالمی سودان  ،) 1977(
و بانک اسالمی بحرين ) 1978( در امور مالی و سرمايه گذاری 

  . سيس شدند تا) 1978(
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زمانی که نجار توانست شاهزاده محمدال فيصل و صالح کامل 
رئيس اطالعات عربستان سعودی را متقاعد کند که بايد ايجاد بانک 
های اسالمی را جدی بگيرند ، در واقع دستياران مهم خود را پيدا 

اين ، همان آدمی بود که شاهزاده محمدال «   : توماس می گويد . کرد
درهمان گردهمائی . غز متفکرش صالح کامل طالبش بودندفيصل و م

. دهه ی هفتاد شاهزاده محمدال فيصل بود که اين چهره کشف شد
در جريان همان . چون عقايد مشترکی داشتند ، جذب نجار شدند 

کنفرانس اسالمی جده ، اقدامات شان را شروع کردند و بسياری از 
   )30(».دپرداختن زکاربه همشرکت کنندگان در آن همايش ، با آن ها 

به گفته ی خود نجار ، برای نخستين بار شاهزاده محمدال فيصل را 
 1970در همايش توسعه ی بانک های اسالمی ی اوائل سال های 

)31 (.مالقات کرده است

امپراتوری بانکداری اسالمی محمدال فيصل ، با ايجاد بانک 
در ميان . ری شد  پايه گذا1976در ) FIBE(اسالمی فيصل مصر 

همه ی بانک های اسالمی ، اين بانک به لحاظ تشکيالت و ساختار 
دقيق ، هيئت مديره ی اسالمی داشت که اعضايش با دقت از ميان 

  .روحانيون مصری دست چين شده بودند
شاهزاده محمدال فيصل ، هم چون اين کانون بين المللی بانک 

مای بانکداری اسالمی را های اسالمی را بنيان نهاد که کتاب راهن
.  شد» گروه فيصل « تدوين کرد و بانی ی شبکه ای جهانی به نام 

اين گروه ، مشمول همه ، يا بخش هائی از بانک اسالمی اردن ، 
و مرکز مالی فيصل در ) 1978( بانک اسالمی فيصل در سودان 

 ، اجالس سران بانک های 1981در سال . بود)  1985( ترکيه 
 که در جريان   تشکيل شد  شهر طايف عربستان سعودیاسالمی در

که به عربی ( آن ، شاهزاده محمدال فيصل مرکز مالی اسالمی را 
، تشکيل داد که کمپانی غول  ) DMIمی شود دارالمال االسالميه 

. آسائی بود و به مثابه مرکز اعصاب امپراتوری او عمل می کرد 
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بود، مرکز ) ياالت متحده ا(بنيان دارالمال اسالمی در باهاماس 
عملياتی اش در ژنو بود و شعبه هائی در ده کشورجهان ، ازجمله 

 ترکيه ، دانمارک ، لوکزامبورگ ، گينه ، سنگال  ، بحرين ، پاکستان
   )32 (.و نيجريه ، اين مرکز را نمايندگی می کردند

 گروه «در عين حال ، صالح کامل نيزامپراتوری خود به نام 
صالح کامل ، بيليونر سعودی ، که از .  برپا کرده بود را» برکا 

سميناری را « ،  طريق ازدواج به خانواده سلطنتی نيز منتسب بود
ترتيب داد و پشتيبانی مالی کرد که در آن گروهی از اقتصاد دانان و 

 اين بيليونر )33 (».بانکداران ، با علمای اسالم  به رايزنی پرداختند
   های اسالمی  مرکز هزار ساله ی آموزشسعودی ، در االزهر

را » مرکز صالح کامل برای مطالعات اقصاداسالمی « ،  قاهره
»  ال برکا شرکت سرمايه گذاری و توسعه« امل مدير ع. تاسيس کرد

اين کمپانی، در    )34(.يکی از اعضای سرشناس اخوان المسلمين بود
تنگاتنگ با اخوان سودان ، ترکيه و ساير نقاط شعبه هائی داشت که 

  . المسلمين کار می کردند 
در خالل دهه های هفتاد و هشتاد ، دارالمال اسالمی و ال 

متحدان قدرتمندی در لندن ، نيويورک ، هنگ کنگ ، سوئيس ، برکا 
» کی من« و مراکز پولی خارج از کشور ، مثل باهاماس و جزاير 

می ، در يک کنفرانس ابراهيم کامل معاون دارالمال اسال. پيدا کردند 
آلمان ، گفت وجود دارالمال » بادن بادن « بانکداری اسالمی در 

پرايس « اسالمی در بخش عملياتی ژنو ، مديون کمک های 
اين پرايس واتر هاوس بود که پس از سال «   : است » واترهاوس 

ها مطالعه در باره ی ما ، بانکداری اسالمی را به کميسيون بانکداری 
 ده ها کنفرانس در مراکز پولی غربی برپا شد   ».توضيح دادسوئيس 

رفته رفته ، . و سرانجام انستيتوهای دانشگاهی معتبر وارد عمل شدند 
برنامه اطالعات هاروارد در  «   حتی دانشگاه هاروارد ، از طريق

  غربی ها و حلقه های .  به اين جريان پيوست    »مورد پول اسالمی 
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  .  ، از اين مرکز حمايت می کردند بانکداری اسالمی
بانکداری اسالمی باعث ايجاد مکانيسمی شد تا بتواند 
ثروتمندان محافظه کار ، فعاالن اسالميست و علمای حقوق طيف 
راست اسالمی را در فضائی که باعث تقويت هرسه گروه می شد ، 

بانکداری اسالمی ، موتوری را حاضر و آماده کرد . دورهم جمع کند 
جريان جنگ  در . بيداری اسالم را به حرکت در آورد  ا جريان ت

سرد ، هيچ انديشه ای وجود نداشت تا به اين درک منتهی شود که 
بانکداری اسالمی ممکن است ضربه های زيان بخشی به جوامع 

، و اين که حتی اين تير ممکن است برگردد و به  خاور ميانه بزند
   ترک نويسنده ی » يمور کوران ت « .  کند  سينه ی غرب کمانه

، حاال به اين نتيجه رسيده است که اقتصاد » اسالم و ثروت  « کتاب 
باعث گسترش ضد تجدد و ضد جريان جاری تفکر غربی « اسالمی 

   )35 (».در سراسر جهان اسالم شده است
روشن ترين توضيح در اين باره که چگونه بانکداری اسالمی 

برای رشد و توسعه ی اسالم سياسی در آمد ، به صورت نقطه اتکائی 
در نوشته ی منظر کهف اسالميست تند رو سوريه ای مشاهده می 

 يوتا   دانشگاه  از   را در اقتصاد دکترايش  که   کهف منظر . شود 
گرفته ، فارغ التحصيل دانشگاه دمشق است و در زمينه فقه اسالمی 

 منظرکهف مدير امور  ،1981 تا 1975از سال . مطالعاتی دارد 
ی بنياد گرااين جامعه ی . بود آمريکامالی جامعه ی اسالمی در شمال 

 که با اخوان المسلمين رابطه  شبه نظامی ، سازمانی بود در اينديانا
منظرکهف پس از مدت کوتاهی که به عنوان . ای تنگاتنگ داشت 

تا  1985بانکدار در نيويورک کار کرد ، به جده رفت تا از سال 
انستيتو مطالعه و آموزش اسالمی ی توسعه بانک «    برای 1999

از آن زمان به بعد ، کهف مشاور و محقق . کارکند   » اسالمی 
موسسه ی مالی اسالم در کاليفرنيا است ، و در اين زمينه بسيار 

  . نوشته است
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 به مجمع بانکداری و امور 2002در تحقيقاتی که او در سال 
نشگاه هاروارد ارائه داده ، توضيح می دهد که چگونه مالی اسالمی دا

 اقتصادی با –بانک های بزرگ اسالمی باعث ايجاد وحدت سياسی 
  . علمای اسالم شدند

  
در نيمه ی دوم دهه ی هفتاد ؛  تقريبا در خالل مقدمات تاسيس 
بانک های اسالمی در مصر و اردن ، رابطه ی رسمی و منظمی 

  . ی اسالم برقرار شد ميان بانکداران و علما
وقتی نخستين نطفه های  سرمايه گذاری های  جهانی اسالمی  
بسته شد ،  اگرچه اين روش های جديد با مديريت بانک های غربی ، 
واسطه ها و مراکز مالی پديد آمده بودند ، بايد علمای اسالم را هم در 
 هيئت مديره خود منظور می کردند تا مشروعيت قابل قبول حاصل

سمينارها ، مالقات ها، کنفرانس ها و سمپوزيوم هائی از آن . شود 
پس در اواسط دهه ی هفتاد در چهارگوشه جهان تشکيل شدند که 
باعث تحکيم روابط دو طرفه ی اين وحدت ميان بانکداران اسالمی و 

اين اتفاق و همکاری دو طرفه ، منجر به کار . علمای اسالم شدند 
  . مشترک شد

لمای اسالم ، اين همکاری جديد ، آنان را درست در از نظر ع
زمانی که به جلوه کردن نياز داشتند ، به جلو صحنه ی سياسی سوق 

  ...می داد و باعث ارتقای اين حرکت می شد 
اين اتحاد عمل ، هم چون اين در آمد جديدی را برای علمای 

 شان اسالمی تامين می کرد و دريچه های زندگی تازه ای را به روی
می گشود که مشتمل بر سفرهای هوائی ، گاهی پروازهائی با جت 
های خصوصی ، اقامت در هتل های پنج ستاره ، قرار گرفتن در 

، ارائه ی طريق ايشان به مردم مرفه  مرکز توجه رسانه های خبری
و بانک های اقتصادی ؛  که برای شنيدن سخنان شان سراز پا نمی 

مزدهای کالن برای تحقيقات فقهی می شد شناختند ، و دريافت دست 
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اين علما ، در چنين وحدت و رابطه ای ، در کشور خود با عزت ... 
 احترام شهرت پيدا می کردند و حتی در آن سوی مرزها ی خود  و

  . هم ، چنين امتيازی داشتند 
اين وحدت ، روابط سياسی حسنه ای ميان جنبش اسالمی و 

 بخصوص در کشورهای عربی ، به دولت های کشورهای اسالمی ،
)36 (.وجود می آورد

  
کهف از اين روابط حسنه ، اسالميزه کردن  منظررومنظ

کهف می افزايد که . جامعه ی سياسی و مدنی در جهان اسالم است 
علمای اسالم را برای هيئت های مشورتی و ساير منصب ها ، با دقت 

ز آنانی که خيلی تند ا. کامل از ميان روحانيون دست چين می کردند 
رو بودند و دولت های ميانه رو و بانک های غربی در پذيرفتن شان 

علمای مورد قبول « در همان حال .  مشکل داشتند ، پرهيز می کردند
اين جريان ، باعث    )37(.مورد استقبال قرار می گرفتند» دولت ها 

 به ايجاد طبقه ی جديدی از ثروتمندان طيف راست اسالمی شد که
  .   پول و رسانه های خبری دسترسی داشتند 

   
  

 بيابانی شدن کويت
  

تجربه کويت ، روشن ترين نمونه ی تغييری است که بانک های 
  . اسالمی در خاور ميانه ايجاد کرده اند 

يک يا . تحول سياسی بانکداری اسالمی ، الگوی مشخصی دارد 
يدن سرمايه ها و چند بانک اسالمی ، سرمايه ويژه ای را برای بلع

از اين امکان ، مثل زمين هائی که به وسيله . امکانات برپا می کنند 
افراد قبايل برای کشت و کار بيشتر غصب می شوند ، استفاده می 

بانکی که اين گونه ايجاد شده ، به عنوان ستاد اقتصادی تجار و . کنند 
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. می کندعمل کاسبکاران اخوان المسلمين و ساير فعاالن اسالم گرا
، بانک ، پايگاهی برای پيروان متدين می سازد ، و در عين حال 

از  .  می سازد وحدت پر منفعتی را با سياستمداران مذهبی و سکوالر
آن پس ، سازمان های اسالم گرا از قدرت اقتصادی بانک ها نيرو 

نتيجه اش پديد آمدن نهادها و موسسه های اسالمی ، از . می گيرند 
د ، انجمن های خيريه و کاسبکاران ثروتمند و کامياب جمله مساج

به اين ترتيب ، قشر ثروتمند جديد اسالم گرا  پديد می آيد تا به . است 
لحاظ مالی ،  ياور اخوان المسلمين و جبهه های سياسی اسالم گرا 

  .شوند 
به خالف عربستان سعودی که به شدت در چنبره ی نفوذ وهابی 

نشين کوچک و ثروتمند کويت به طور سنتی ها قرار دارد ، شيخ 
اما در دهه ی هفتاد ، خانواده سلطنتی . ليبرال تر و آزاده تر است 

طيف راست اسالمی    ) م –که همان خانواده ی شيخ باشند (   ،  کويت
و گروه های بانکی اسالمی ، دست در دست هم می دهند تا با جنبش 

در نتيجه ی اين واقعه ، . ند در حال طلوع  ناسيوناليستی درگير شو
مرکز اين اقدام ، . چهره ی خليج فارس اساسا ديگرگون می شود 

  . بانک اسالمی به نام مرکز مالی کويت بود 
نيروهای . کويت ، بخصوص هرگز لنگرگاه اهل دين نبود 

نظامی وهابی که عربستان را برای سعودی ها فتح کردند و در قطر 
تحده عربی نفوذ داشتند ، هرگز برای خود و بخش هائی از امارات م

به نظر می رسيد خانواده ی سلطنتی و . جای پائی در کويت نيافتند 
عروسکی سعودی که به کمک نيروهای نظامی انگليسی بر عربستان 

با اين حال ، کويت ملتی . مسلط شده بودند ، به همين قانع باشند 
ش قسمتی از استان لرزان و مصنوعی را در بر می گرفت که از بر

های جنوبی عراق و امپراتوری  عثمانی تشکيل می شد و مشخصا 
برای ديده بانی بريتانيا درخليج فارس که اهميت آن با حوزه های نفتی 
. بريتيش پتروليوم و نفت خليج فارس  دو برابر شده بود ، ايجاد شد
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 بسياری از دولت های غربی ، ادعای مالکيت برکويت را داشتند و
موجوديت اين کشور کوچک ، دوبار نيز در جريان تصرف و الحاق 

 ، نيروهای 1961بار اول در. به خطر افتاد که از خطر جست 
بريتانيائی در جريان استقالل قصد بلعيدن تمام عيار آن را داشتند ، 

 به قصد آمريکا ، متفقين تحت رهبری 1991بار دوم در سال 
 ، کويت 1961حتی پس از . خوردن کويت کفش و کاله کردند 

متکی به افراد غير نظامی ، افسران نظامی بريتانيا و کارشناسان نفتی 
اين ترتيب ، هر دوطرف را راضی می . ئی بود آمريکا –انگليسی 

ئی ها دست بازی در نفت کويت داشتند ، آمريکاانگليسی ها و . کرد 
فعت طلبی و و خانواده سلطنتی کويت هم سپاسگزار بودند که اين من
با اين حال ، . چپاول ، آنان را در مقابل هر خطری مصون می دارد 

کويت هنوز به صورت وسيعی جامعه ای سکوالر بود و در خليج 
فارس ، با وجودی که پارلمانش مدام باز و بسته می شد ، به داشتن 
سنت ليبرالی نسبی ، مطبوعات اغلب آزاد و مباحث سياسی ميانه رو 

چون جمعيت اندک کويت ترجيح می . د ، معروف بود در حال رش
دادند که تا الزم نباشد کار نکنند ، اين شيخ نشين صدها هزار 
کارگراز کشورهای عربی و ساير نقاط آسيا ؛ بخصوص فلسطين ، 

  . نقطه ی اصطکاک درست همين جا بود . وارد کرده بود 
ی  که در دهه پنجاه افسر روابط خارج» تالکوت سيالی « 

کويت محل تالقی نقطه «   : اياالت متحده در کويت بود ، می گويد 
  نظريه سياسی مسلطدر آن زمان ، . نظرهای ناسيوناليسم عرب بود

ناصريسم و ناصريسم سکوالر ، اسالم را تحت تاثير خود قرار داده 
عراق که به رهبری کمونيست ها و 1958انقالب سال   » .بود

گرفته بود ، هواداران وسيعی در کويت پيدا ناسيوناليست ها صورت 
کرده بود و حتی اقليتی از خانواده ی سلطنتی الصباح جذب آن شده 

يادم می آيد که با شيخ «   : تالکوک سيالی تعريف می کند . بودند 
شيخ جابر .  جابر الصباح که حاليا حکمران کويت است ، نشسته بودم
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» .دهد که او هم رفتنی استانگشتش را به گردنش کشيد تا نشان ب
سيالی می گويد که حتی در آن زمان ، فلسطينيان بسياری در کويت 

کويت جامعه ای بسيار سکوالر بود ، اما «   : گرد آمده بودند 
  )38(». انگليسی ها بر امور مسلط بودند

در دهه ی شصت ، اگر چه نبايد کويت را با آرمانشهر شهر 
ويت در ميان دولت های خاورميانه يونانی عوضی گرفت ، دولت ک

فلسطينی ها که قسمت اعظم طبقه . از حداقل اختيارات برخوردار بود 
  ، کارگر و کارشناس کويتی را تشکيل می دادند ، به همراه دانشجويان

اسالميست ها ، که به وسيله ی اخوان . قدرت پر اهميتی بودند 
يکی از مقام . داشتند المسلمين نمايندگی می شدند ، در حاشيه قرار 

  :که مامور خدمت در کويت بود ، می گويد  ، های سابق سی آی ا 
من تعجب می کردم که چرا اسالميست های محافظه کار از « 

با وجود اين ، نه آنان عامل   »  .خانواده ی صباح انتقاد می  کردند
مين از اخوان المسل«   . تعيين کننده ای بودند ، نه سازماندهی داشتند 

مصر به کويت سرازير شده بودند ، اما من هرگز فکر نمی کردم که 
    )39 (».طرف اسالمی شاخص باشد

بسياری از فلسطينی های پيشرو در کويت ، از صفوف و اليه 
که در دهه ی چهل به )   ANM(های جنبش ناسيوناليست عرب 

 جرج حبش ،. وسيله ی جرج حبش ايجاد شده بود ، پديدار شدند 
جنبش . را بنياد نهاد ) PFLP( بعدها جبهه ی آزاديبخش فلسطين 

ناسيوناليست عرب که ليبرال و سکوالر بود ، حمايت هائی از جمال 
عبدالناصر و حزب بعث سوسياليست عرب دريافت می کرد و 
سازماندهی شاخصی در ميان فلسطينی های بيروت ، امان و کويت 

آی ا که اغلب طرف حساب يکی ديگر از مقام های سی . داشت 
، که جنبش 1968در سال «   : رهبران فلسطينی بود ، می گويد 

ناسيوناليست عرب شکل گرفت ، من با بسياری از فعاالن آن گفت و 
جنبش ناسيوناليست عرب ، تنها تبلور ناسيوناليسم     )40(» . گو کردم
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عرب و پان عربيسم بود که نخست در دهه های پنجاه و شصت 
نخستين صفوف اين فعاالن ، ميهن .  فدارانی در کويت پيدا کردطر

اين صفوف ، . پرستان سابق عرب بودند که در کويت کار می کردند 
بعدها به ميان مردم ممتاز کويت کشانده شدند و حتی مورد حمايت 

در اواسط دهه ی . بعضی اعضای خاندان حاکم بر کويت قرار گرفتند
ست های عرب زنگ خطر را برای خاندان هفتاد ، قدرت ناسيونالي

و آنان نيز ، مثل انورسادات در  مسلط الصباح به صدا در آورد 
  .به اسالميست ها متوسل شدند مصر ، 

برای درک اين واقعيت که چگونه بانک های اسالمی در تغيير 
مولف تحقيقی » کريستين اسميت« کويت نقشی موثر داشتند ، مديون 

در مطالعه ی پيوند نيروی پول طيف راست درخشان و آموزنده 
کريستين اسميت می نويسد     )41(. تيمساسالمی و اليگارشی کويت ه

دولت کويت که متوجه خطر ترکيب نيروهای مخالف خود با « 
نيروی محرک جامعه ی بزرگ ميهن پرستان سابق فلسطين که در 

تين بار ، برای نخس 1976کويت کار می کردند شده بود ، در سال   
پس از استقالل ، پارلمان کويت را منحل کرد و شروع کرد به ايجاد 

دولت . ترکيب جديدی از متحدان درجهت مقابل ناسيوناليسم عرب
کويت ، عناصر اين ترکيب تازه سياسی را در ميان نيروهای اسالمی 

   )42 (».جست وجو کرد
نه قرار برای دست يابی به اسالميست ها ، کويتی ها اردن را نمو

داده بودند که در آن اخوان المسلمين به ياری ملک حسين شتافت تا 
آن کشور کوچک که پادشاهش . شورش فلسطينی ها را در هم بکوبد 

، وينستون چرچيل ) معروف به الرنس عربستان ( الرنس . ا. را  ت
، از خاندان هاشمی در امان به تخت  و اداره ی امور اعراب بريتانيا

. ودند ، مهماندار جمعيت انبوهی از مهاجران فلسطينی بودنشانده ب
 ، در آن کشور جنگ داخلی 1970پس از سال ها تنش ، در سال 

معروف است ، ملک » سپتامبر سياه «در قتل عامی که به . درگرفت
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حسين نظاميان صحرا نشين اردن را بسيج کرد تا قيام فلسطينی ها را 
دن ، که از دير زمانی پيش ازآن از اخوان المسلمين ار. سرکوب کند 

پادشاهی اردن پشتيبانی می کرد ، در اين نبرد ، عليه سازمان آزاد 
، فرمانروايان کويت بايد  بنابراين.  بخش فلسطين جانب شاه را گرفت

قانع شده باشند که طيف راست اسالمی امکان دارد نيروی چشم گيری 
 های عرب و فلسطين ، در را به عنوان اهرم فشار عليه ناسيوناليست

  . شيخ نشين خليج فارس تامين کند
. در آن زمان ، به طورواقعی زنان کويتی حجاب اسالمی نداشتند

. اغلب بزرگساالن بودند که به اقامه ی نمازمی رفتند  در مساجد ،
بسياری از کويتی ها برآن . ، مختلط بود  کالس دانشگاه های کويت

ندگی شخصی و فعاليت های فرهنگی بودند که اهميت مذهب در ز
اگر چه در جريان اصالحات اجتماعی . است ، نه در امور سياسی 

، اخوان المسلمين سازماندهی کافی پيدا کرده بودند ، اما 1962سال 
  .          اثر کمرنگی در جامعه کويت داشتند 

در نيمه دهه هفتاد ، الصباح و اسالميست ها دست در دست هم 
با اوج گرفتن فشار ناسيوناليست ها ، طرفداران سازمان . گذاشتند 

به دستور خانواده ی ، آزاديبخش فلسطين و کويتی های سرکش 
سلطنتی از قدرت کنار گذاشته شدند ، الصباح به نمايش قدرت رو 

  . آورد و فرمان انحالل مجلس پر سر و صدا را صادر کرد 
مين و جمعيت انحالل مجلس ، باعث شور وشعف اخوان المسل

اصالحات اجتماعی شد که رئيس اش به عنوان وزير اوقاف مذهبی به 
  1977اين وزير ، متقابال بستر را در سال . کابينه راه يافته بود 

مهيا کرد که يک موسسه ی )  KFH (برای ايجاد مرکز مالی کويت 
بر اساس نظريه ی بی اعتباری که می گويد . بانکی بدون بهره بود 

 بهره بر وام را ممنوع کرده  و اين تز مورد استهزای علمای قرآن 
، اسالميست های کويت که  اسالم گرای جديد نيزقرار گرفته است

ازجانب اخوان المسلمين مصر پشتيبانی می شدند ، از اوائل دهه ی 
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تقريبا می . هفتاد برای تاسيس چنين بانکی کفش و کاله کرده بودند 
ت ، يک شبه با حمايت شيخ صباح به شود گفت مرکز مالی کوي

  . صورت دومين بانک بزرگ کويت در آمد 
  

سهام سرمايه دولتی تشکيل شد و از  % 49مرکز مالی کويت با 
 اين  .که مشمول ساير بانک ها نمی شد  مواهبی برخوردار شد 

مرکز ، ازمقررات بانک مرکزی معاف بود و به عنوان تنها بانک 
مرکز مالی کويت ، ... قوق انحصاری بود اسالمی کويت دارای ح

جلوه ی معين اتفاق دو جانبه ميان خانواده حکمران و جنبش 
بنابراين ، جريان پول اسالمی در کويت ، جلو ... اسالميست است 

چشم های مهربان دولت کويت ، تجسم رشد اسالمی شدن زندگی 
   )43 (.اجتماعی است 

  
وجود اين مرکز ، . داشت مرکز مالی کويت ، تاثير ديگری هم 

سبب منشعب شدن نخبگان تجارت و بازرگانان خصوصی که از 
بسياری از تجار به ناسيوناليست . تسلط اقليت الصباح بيزار بودند شد 

اين گروه ، . های عرب که مخالف الصباح بودند ، گرايش پيدا کردند 
 از ورود به مرکز مالی کويت ممنوع شدند و دولت کويت ، صحرا
. نشينان را عليه اين تجار ، از حاشيه نشينی به شهر نشينی کشاند

صحرا نشينان قبايل ، نيروئی بودند که ملک حسين از آنان عليه 
هم ايشان بودند که مرکز  . ه بودسازمان آزاديبخش فلسطين بهره جست

  . ثقل عقب مانده ترين نيروها را در عربستان سعودی تشکيل دادند
ان در کويت را نکويتی ، آغاز نفوذ صحرا نشي اد است شفيق قبرا 

  :می نامد» بيابانی شدن کويت « 
  

پيوند ميان ارزش های محافظه کار صحرا نشينان و جنبش 
اکثريت قبايل نسبتا محروم صحرا نشين ، با ... اسالمی به بلوغ رسيد 
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مطالبه ی برابری و به رسميت شناختن حقوق اجتماعی که اساس آن 
بسياری از اسالميست های . د ، از حاشيه به متن رانده شدند اسالم بو

بيابانی « اين مرحله از ... پوپوليست ، ازصفوف آنان سر برداشتند 
همان گونه که محمد انصاری متفکر کويتی آن را عنوان ، » شدن

گذاری کرده است ، يکی از مخرب ترين مراحل تحول اجتماعی 
 آوردن جامعه بدوی و ارزش های اين گذار، با. خاور ميانه است 

فوق محافظه کار صحرا نشين و ترکيب آن با پوپوليسم اسالمی، بر 
)44 (.جامعه مدرن غلبه می کند

  
خاندان الصباح آماده بود تا هر خطری را برای تهييج اسالم 

. اين حرکت ، موفق شد . گرايان عليه جريان چپ ، به جان بخرد 
کرد و الصباح اوضاع را برای بازسازی وقتی شرايط اجتماعی تغيير 

پارلمان مساعد يافت ، اسالم گرايان بی درنگ از فرصت استفاده 
، دو صندلی پارلمان را از آن خود کردند و 1981 کردند و در سال 

در انتخابات  «  :   شفيق قبرا می نويسد. به اين روند ادامه دادند 
ان عربيست را  ، اسالميست ها نيروهای سکوالر پ1981سال 

 سازمان يافته در پارلمان  و تبديل به تنها جريان شکست دادند 
)45 (».شدند

البته هيچ يک از اين ها ، نتيجه ی خيزش طبيعی و قانونی 
اسالميست ها نبود ، بلکه نتيجه مستقيم تصميم آگاهانه ی حکام کويت 

  .بود و از طرف مرکز مالی کويت مورد حمايت قرار گرفته بود
 ، رشد 1977کز مالی کويت ، از سال امدان های پول مرچ

کريستين اسميت می نويسد به طور . اسالم گرايان را تضمين کرد 
با «   وسيعی در کويت گزارش شده است که مرکز مالی کويت 

گشاده دستی به سياستمداران اسالم گرا می رسيد و منابع مالی قابل 
 به   ».باتی شان قرار داده بودتوجهی را در حمايت از مبارزات انتخا

پول ، اموال غير منقول و شغل ، بر «   نوشته ی کريستين اسميت 
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اين گزارش ها ، اموال غير ه ب  بنا   )46 (».انتخابات اثر می گذاشت
، و نيروی کار  منقول در خدمت متحدان و تظاهرات قرار می گرفتند
مرکز .  قرار داشتعظيم در فهرست مبارزات انتخاباتی اسالميست ها

مالی کويت ، هم چون اين خانه ی بيش از صد انجمن خيريه اسالمی 
بود که معموال در پيوند نزديک با گروه های اسالميست کار می 

بخشی از پول مرکز مالی کويت نيز به سمت حمايت از گروه . کردند 
سرازير می ، های تند رو اسالميست در مصر ، افغانستان و الجزيره 

مرکز مالی کويت ، هم چون اين مستقيما از اسالمی پول نقد  . شد
انجمن های خيريه و گروه های اجتماعی کويتی که به وسيله ی 

حمايت می کرد ، و دست کم يکی از ، اسالميست ها اداره می شدند 
انجمن های خيريه ی وابسته به مرکز مالی کويت ، بنا به گزارش ها 

مرکزمالی کويت ، در    )47(.تنگ داشته استی تنگاابا القاعده رابطه 
داخل بانک مقررات سفت و سخت تبعيض جنسی و جدا کردن زن و 
مرد را به اجرا در آورده بود و در خارج از خود ، ساختمان ها و 
مراکز خريدی را ساخته بود که با مقررات اسالمی اداره می شدند و 

فظه کار بر آنان حاکم مدارسی نيز برپا کرده بود که ضوابط فوق محا
  : شاخک های حساس اين مرکز، همه جا بودند . بود 

  
مرکز مالی کويت عالقه ی خاصی به امر آموزش داشت و ضمن 
فراهم آوردن تسهيالتی ، دانش آموزان و دانشجويان را تهييج می کرد 

 شرکت کنند و قرآن تا اقتصاد اسالمی بياموزند ، در مسابقات قرائت 
اين مرکز، توجه ويژه ای نيز به ايجاد .  بپردازند قرآن ن به حفظ کرد

مرکز مالی کويت ، از طريق ... مدارس خصوصی اسالمی داشت 
که در تيراژی بيش از ده ها هزار » النور« نشريه ماهانه ای به نام 

نسخه توزيع می شد ، با بخش های وسيعی از جامعه در ارتباط قرار 
  . می گرفت 
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ی کويت که تبديل به موسسه ای شد با يک حضور مرکز مال
بيليون دالر سرمايه ، توسعه ی طيف راست اسالميسم را در کويتی 

اسالميست ها ، انجمن معلمان و . که قبال سکوالر بود ، سرعت داد 
وزارت آموزش و پرورش را در اختيار خود گرفته بودند ، و برنامه 

وزارت . کرده بودند های آموزشی به نفع مواد درسی دينی تغيير 
و برنامه های ، اطالعات هم به دست اسالميست ها افتاده بود 

در حالی . تلويزيونی محافظه کار تر شده بودند و سانسور می شدند 
که سيل رساله ها و ويدئو های مذهبی ی حامل نقطه نظرهای احيای 

کشور را برداشته بود ، کتاب ها هم ، اسالمی و وعظ و خطابه 
 موسوم به    تغييراتی که قيام ضد سلطنتی ی (    )49 (.ر می شدندسانسو

 از هر نظر الدی به ايران تحميل کرد ، مي 1979انقالب اسالمی  از سال 
  )  م –موارد  دهه ی هفتاد مصر، منطبق است  با اين موارد ؛ مثل 

بيابانی شدن کويت ، تنها يکی از نمونه های قدرت متکی به پول 
.  اين جنبش را گسترش می داد ذجديد اسالمی بود که نفوطيف راست 

اما آن چه در صورت ظاهر خود را شبيه کسب و کار نشان داد ، 
و حتی بسياری از حکام خاورميانه ، جنبه ی تاريکی  سی آی ا  برای 
ی اسالميست های زير زمينی بود که تب ئاين جنبه ، رشد نها. داشت 

 نيروهای چپ و ناسيوناليست   ضدو تاب و خشم وخروشش نه تنها
بود ، بلکه عليه اياالت متحده ، غرب و متحدان عرب و خاورميانه ای 

 بانک ها ، مراکز –نهادهای اسالم اقتصادی . آنان نيز عمل می کرد 
مالی و انجمن های خيريه ای که به وسيله ی اخوان المسلمين و 

فراغ بال کمک کردند  ، با –متحدانش در خليج فارس ايجاد شده بودند 
تا بذر نسل جديد اسالميست ها ، از جمله پيشتازشان القاعده ، پاشيده 

  . شود 
با اين حال ، اياالت متحده ، عربستان سعودی و پاکستان ، 
شادمانه در محاسبات سياست خارجی شان ، از طيف راست اسالمی 

ر اواخر د. دست افزار ساختند و کشورهای ديگر نيز به آنان پيوستند 
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دهه ی هفتاد که اياالت متحده زمينه ی وسيعی را در افغانستان برای 
جهادی ها عليه اتحاد جماهير شوروی فراهم آورد ، دو متحد کليدی 
اياالت متحده ؛ اسرائيل و اردن ، جهادی های کوچک تری را برای 
خود ساختند تا طيف راست اسالمی را عليه سوريه و سازمان 

  .  ين به حرکت در آورند آزاديبخش فلسط
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 2004ری کلوز ، در مصاحبه با مولف ، آوريل  .19
 2004هرمن آيلتز  ، در مصاحبه با مولف ، آوريل  .20
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 .  آمده است 172.  شولتز ،  ص
  . 173.  شولتز ، ص .31
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  .215.  ،  ص )  1977هارپر و راو ، 
3. Michael Dunn ،    2004مصاحبه با مولف ، فوريه.  
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  .209.  ص ،  ) 1983
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 .آيلتز  ، مصاحبه  .34
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 دالرها در خدمت   ، Richard Labeviereبه نقل از کتاب   .47
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ظهور اقتصاد اسالمی: 7  
  

که به عربی آن ( برای جزئيات طرز کار اقتصاد اسالمی و بهره  .1
 و  رودنی ويلسون ،  هنری. ، به کتاب  کلمنت  م) را ربا می نامند 
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 و کتاب  رودنی ويلسون ، ، ) 2004انتشارات دانشگاه ادينبورگ ، 
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روريست ها پول می تحقيقاتی در مورد نهاد خيريه کويت که به ت
  .2001 دسامبر 29  ،» دهد 



  
  

  بازی شيطان  . 324
  

 

  
 
 

  .181.  اسميت ، در کتاب  هنری و ويلسون ،  ص .48
49. Ghabra ،   61.  ص.  

   
    

 
 

  
  


